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Senaste uppdatering: november 2022 

 
Att ansöka om ett biometriskt pass vid Tyska ambassaden i Stockholm  

 
genom att i förväg sända in ansökningshandlingarna 

 
 
Vänligen läs hela detta faktablad innan tidsbokning och passansökan!  
 
1. Allmän information 
 
Man kan ansöka om ett biometriskt pass vid ambassaden i Stockholm förutsatt att man enbart är bosatt 
i Sverige och ej (längre) är folkbokförd i Tyskland. 
 
Om man är folkbokförd i Tyskland (även med så kallad Zweitwohnsitz/Nebenwohnsitz) eller har sin 
egentliga hemvist i en annan stat och trots detta vill ansöka om ett pass vid ambassaden i Stockholm, 
kan ambassaden endast i undantagsfall och efter att ha tagit kontakt med det ansvariga passkontoret 
utfärda ett pass. Detta innebär en högre kostnad (se sista sidan) samt kan leda till att 
handläggningstiden förlängs. 
 
Ett biometriskt pass kan utfärdas för personer i alla åldrar. Information om passansökningar för barn 
under 18 år finns i ett separat faktablad. 
 
Var god boka en tid för att sända in din ansökan under 
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=stoc&request_locale=d
e och skicka dina ansökningshandlingar med posten så att de är ambassaden tillhanda senast vid det 
bokade datumet.  
 
När din tidsbokning är registrerad får du en bokningsbekräftelse som du behöver skriva ut, fylla i och 
bifoga till din ansökan. Utan den bifogade bekräftelsen kan ansökan inte handläggas. Ansökningar som 
har skickats in utan tidsbokning kommer inte att accepteras. 
 
Om din ansökan inte har nått ambassaden inom den bokade fristen kan den inte handläggas. I så fall 
behöver du boka en ny tid för inlämningen. Boka därför enbart en tid om du är säker att du hinner sända 
in dina fullständiga ansökningshandlingar inom den bokade fristen. 
 
Varje tidsbokning gäller endast för en person. Om du ska ansöka om pass till flera familjemedlemmar 
måste således flera bokningar göras.  
 
Ansökningarna kommer att handläggas senast till insändingsdatumet Du har bokat. Handläggningen kan 
ta flera dagar. Vi ber därför om att bortse från statusförfrågningar. 
 
Efter att din ansökan är granskad och bedömd som fullständig kommer ambassaden att inbjuda dig att 
boka en tid för ett personligt besök. En tidsbokning för ett personligt besök utan tidigare uppmaning 
från ambassaden är inte tillåten. 
 
Det biometriska passet kan inte förlängas. 
 
Giltighetstiden för nya pass är: 
För sökande t.o.m. 24 års ålder (vid tidpunkten för ansökan): 6 år 
Därefter: 10 år 
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2. Nödvändiga dokument 
 
Även om det senaste passet utfärdades av ambassaden i Stockholm ber vi dig att sända in alla nedan 
nämnda dokument på nytt. 
 
Samtliga nödvändiga dokument ska skickas i original eller som officiellt bevittnad kopia. (Undantag: 
tidigare tyskt pass / tyskt identitetskort - en enkel kopia av datasidan räcker här). I Sverige kan kopior 
avsedda för tyska ändamål generellt bevittnas av notarius publicus. Ni hittar en notarius publicus i er 
region genom länsstyrelsen. Observera att vidimering av dokument genom släktingar eller vänner inte 
godkänns av tyska myndigheter.  
 
Du får tillbaka samtliga inlämnade originaldokument eller bevittnade kopior i samband med ditt 
personliga besök på ambassaden. Av kapacitetsskäl är det inte möjligt för ambassaden att sända tillbaka 
några dokument innan dess.  
 
Informationen i detta faktablad baseras på de oftast förekommande standardansökningarna. På grund 
av komplexiteten i de tyska lagarna som reglerar utfärdande av pass och alla de möjliga sakförhållanden 
som kan gälla i varje individuellt fall, är det möjligt att ambassaden kan begära fler dokument (t.ex. vid 
skilsmässa, dubbla/fler medborgarskap, förvärv av tyskt medborgarskap efter ansökan). 
 
 

1 Ansökan  Ett komplett ifyllt och underskrivet ansökningsformulär 
 

2 2 passfoton  Två aktuella biometriska passfoton. Jämför gärna med 
mönsterbilderna här för att säkerställa att dina foton 
uppfyller kvaven. 

 
3 Nuvarande pass eller tyskt 

ID-kort (Personalausweis) 
 VG sänd oss bara en enkel kopia av datasidan samt sidan 

med uppgiften om bostadsorten 
 Om ditt pass blev stulet eller du har tappat bort det 

behöver du bifoga förlustanmälan till polisen 
 

4 Dokument som styrker 
nuvarande bosättning 

 Aktuellt Personbevis med alla folkbokföringsuppgifter och 
relationer (om möjligt inklusive föräldrar) från 
Skatteverket (högst två månader gammalt) 

 
5 Avregistreringsintyg från 

Tyskland 
(Abmeldebescheinigung / 
erweiterte Meldeauskunft) 

 krävs enbart om en tysk ort är inskriven som senaste 
„Wohnort“ i nuvarande pass 

6 Officiellt födelsebevis 
 

 Födelseort i Tyskland/utlandet med registrering vid en 
tysk Standesamt: 

o Tyskt födelsebevis 
(Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde)  

 Födelseort i Sverige utan registrering vid en tysk 
Standesamt: 

o För personer födda innan den 1 juli 1991: Utdrag 
ur födelse- och dopboken med samtliga uppgifter 
om föräldrar och faktisk födelseort 
(nedkomstort/sjukhusets namn och adress). Kan 
beställas från Riksarkivet: 
www.riksarkivet.se/kyrkobok. 

o För personer födda från och med den 1 juli 1991:  
 Intyg över den faktiska födelseorten t.ex. 

förlossningsjournal med sjukhusets 
adress eller ett skriftligt intyg från 
sjukhuset eller barnmorska vid födsel i 
hemmet med uppgift om födelseorten. 

http://www.lansstyrelsen.se/
https://stockholm.diplo.de/blob/1682608/0d7e63d225e4e4a600716ee6aa178743/form-passantrag-data.pdf
https://stockholm.diplo.de/blob/1609178/332690e7c0caef02dd37188bdab3bbd3/fotomustertafel-data.pdf
http://www.riksarkivet.se/kyrkobok


 
 
 

 Intyg över förnamnsregistreringen t.ex. 
Sökning förnamn eller Namnhistorik från 
Skatteverket. 

 Födelseort i övrigt utland utan registrering vid en tysk 
Standesamt: 

o Vi hänvisar till hemsidan för de tyska diplomatiska 
beskickningarna i ditt födelseland. 

 
7 Dokument som styrker 

civilstånd och namnföring  
 Äktenskapsbevis, t.ex. tysk Heiratsurkunde om 

äktenskapet registrerats i Tyskland. För äktenskap 
ingångna i Sverige (utan registrering i Tyskland): stämplad 
och underskriven kopia av Intyg Vigsel från Skatteverket 
samt Vigselbevis. Om vigseln förrättades i annat utland: 
utländskt vigselbevis, eventuellt med översättning och 
legalisation eller apostille. 

 Dokument som styrker namnföringen vid namnändring i 
samband med giftermål: 

o i Tyskland:  
Tyskt äktenskapsbevis (Heiratsurkunde) / Avskrift 
från familjebok (Abschrift aus dem Familienbuch) 
med uppgift om det nya efternamnet eller tyskt 
namnintyg (Bescheinigung über die 
Namensführung) 

o i utlandet: 
För namnändringar gjorda i Sverige t.o.m. den 30 
juni 2017 krävs en bevittnad kopia av Anmälan 
Makars efternamn och en Namnhistorik/Sökning 
efternamn från Skatteverket. Vänligen läs 
informationen om namnföring i vårt 
faktablad ”Merkblatt - Eheschließung in 
Schweden” (finns här: 
www.stockholm.diplo.de/ehe). Om du är gift i ett 
annat land: det utländska äktenskapsintyget, vi 
hänvisar till hemsidan för de tyska diplomatiska 
beskickningarna i ditt äktenskapsland. 

 OBS: Namnändringar som enbart är gjorda i utlandet (inte 
i Tyskland) gäller generellt inte enligt tysk lag. Detta gäller 
även byte till ett tidigare fört efternamn efter skilsmässa. 
Mer information finns på ambassadens tyskspråkiga 
hemsida under www.stockholm.diplo.de/familie. 

 
8 Intyg om tyskt 

medborgarskap 
(Einbürgerungsurkunde) 

 Ifall du inte har varit tysk medborgare sedan födseln 
 

9 Intyg om medborgarskap i 
annat land 

 Personer med dubbelt medborgarskap behöver 
bifoga ”Bevis om svenskt medborgarskap” eller intyg om 
medborgarskap i något annat land 

 

http://www.stockholm.diplo.de/ehe
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3. Kostnad 
 
Avgiften för passansökan ska betalas kontant i svenska kronor eller med kredit/betalkort (MasterCard 
eller VISA) vid det personliga besöket på ambassaden. Betalning via banköverföring, med Swish eller 
med andra bankkort är tyvärr inte möjliga. 
 
Vänligen observera att pengarna dras av tyska utrikesdepartementet och att betalkortet därför måste 
vara öppet för internetköp och köp i utlandet. Betalningen måste godkännas genom en personlig 
namnteckning. Kortbetalningar kan därför bara accepteras om kortets ägare är närvarande vid 
betalningstillfället.  
 
Vänligen skicka inga kontanter tillsammans med din ansökan! 
 
Pass för personer till och med 24 år: ca. 660,00 SEK 1 100,00 SEK * 
Pass för personer över 24 år: ca. 860,00 SEK 1 500,00 SEK * 
För expressbeställning tillkommer: ca. 360,00 SEK   
Provisoriskt pass: ca. 460,00 SEK 700,00 SEK * 
För pass med 48 sidor tillkommer: ca. 260,00 SEK  
 
Plus portokostnader (REK-brev) på 100,00 SEK 
 
*Högre avgift för personer som är folkbokförda/bosatta i Tyskland eller i ett annat land utanför Sverige. 

 
Observera: 
Avgifterna baseras på gällande växelkurs och kan därför komma att ändras. 
 
 
4. Handläggningstiden från och med det personliga besöket på ambassaden 
 
Biometriska pass produceras av Bundesdruckerei (Förbundsrepublikens tryckeri) i Berlin. 
Arbetsprocessen på Bundesdruckerei (produktion och leverans) ligger utanför ambassadens kontroll 
och tar som regel 4-6 veckor, i enstaka fall även upp till 8 veckor. För expressbeställningar tar processen 
ca 2 veckor. 
 
Provisoriska pass: Ett provisoriskt pass kan utfärdas på plats av ambassaden i Stockholm; därför är 
handläggningstiden vanligtvis endast några dagar från och med det personliga besöket på ambassaden. 
Provisoriska pass utfärdas bara i undantagsfall när det inte finns tid att avvakta produktionen av ett 
biometriskt pass med expressbeställning. Sökande måste lägga fram lämpliga dokument för att visa 
att det föreligger skäl för att utfärda ett provisoriskt pass. Om du ska ansöka om både ett provisoriskt 
pass och ett reguljärt biometriskt pass, var god boka två tider för ditt personliga besök.  
Observera att provisoriska pass inte är giltiga i alla länder; mera information finns på tyska 
utrikesdepartementets hemsida: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 
 
 
 
 
 
För frågor som inte besvaras i detta faktablad nås ambassaden per telefon, se information på hemsidan: 
www.stockholm.diplo.de/visit. Vi tar också emot frågor per e-post, vänligen använd vårt 
kontaktformulär (välj kontaktadressat: konsulära avdelningen) för detta ändamål, som hittas här: 
www.stockholm.diplo.de/kontakta-oss.  
 
Information utan jur. ansvar: 
Uppgifterna i detta faktablad är baserade på ambassadens kunskap och erfarenheter vid 
publikationstillfället. Fullständighet och riktighet garanteras ej. 
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