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Ändrade passregler 

I syfte att minska missbruk och säkerhetsrisker kopplade till svenska pass som tappas bort eller 
blir stulna, kommer en ny lag att träda i kraft den 15 april och som i huvudsak innebär 
följande:  
                 -     Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. 

- Giltighetstiden för ett vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år 
eftersom yngre barns utseende förändras snabbt.  

- De provisoriska passen kommer inte bara att bli tidsbegränsade utan även 
geografiskt begränsade till det land man tänkt resa till.  

- Enligt uppgifter från polisen var 177 000 svenska pass stulna eller borttappade 
2013. 
  

Skärpta säkerhetsregler för resenärer till USA 

När du reser till USA är det många omfattande säkerhetskontroller, därför rekommenderar vi 
alla våra kunder att vara i mycket god tid på flygplatsen inför resan. Minst 3 timmar 
rekommenderas av många flygbolag. 
 
Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 
dagar. Nytt är att man söker Inresetillstånd elektroniskt via en webbsida - läs mer under ESTA. 
Dessutom måste man i förväg fylla i en så kallad APIS-blankett. 

ESTA 

Efter den 31 mars 2016 ska alla resenärer som utnyttjar ESTA uppvisa ett biometriskt pass. Passet ska 
utöver informationen om passets ägare innehålla ägarens biometriska särdrag och 
namnteckning. Alla pass som utfärdats till medborgare i de nordiska länderna efter 2012 bör 
uppfylla detta krav. 
Om man ska till USA efter den 31 mars 2016 och inte har ett biometriskt pass bör man ansöka 
om ett nytt pass alternativt ansöka om visum på den amerikanska ambassaden. 

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra 
nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själv att kontrollera nödvändiga 
formaliteter. Absolut senast 72 timmar före avresa skall varje resenär själv ansvara för att 
lämna uppgifter via ESTA, ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle ni 
byta pass måste ny ESTA-ansökan göras. Ansök om ESTA: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 

Denna anmälan skall framöver ersätta immigrationsblanketten som delas ut på flyget 
(fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i) Blankett för 
tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. OBS! 
Kostnaden för ESTA är ca 100 Sek.  
 
Inresa till USA  
Har man efter den 1 mars 2011 besökt Iran, Irak, Syrien eller Sudan måste man förutom ovan 
nämnda pass göra en vanlig visering. 
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Nya inreseregler med flyg till Kanada 
Svenska medborgare behöver från och med den 15 mars 2016 ha med sig en elektronisk 
resehandling, en s.k. eTA (Electronic Travel Authorization) för inresa med flyg till Kanada. 
Även vid transit krävs eTA. Reser man in i Kanada via sjö- eller landvägen behövs dock inget 
eTA. Ansök om eTA: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp 

  
Betalning görs i samband med ansökan via kreditkort. När eTA beviljas kopplas uppgifterna till 
dem som finns i passet och gäller således till dess att passet byts ut. 

 
 

 

 


