Senaste uppdatering: november 2018

Att ansöka om ett biometriskt pass vid Tyska ambassaden i Stockholm
Vänligen läs hela detta faktablad innan tidsbokning och passansökan!

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 sida 3) 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.
En passansökan ställs personligen vid tyska ambassaden i Stockholm. För att ansöka om pass och
lämna fingeravtryck bokar man en tid via tidsbokningssystemet online. Information om tidsbokning
och länken till tidsbokningssystemet hittas på vår hemsida: www.stockholm.diplo.de/tidsbokning.
Passansökningar tas endast emot efter att man har bokat tid i förväg.

Handläggningstider
Generellt är handläggningstiden för en ansökan om biometriskt pass ca sex veckor efter att ansökan är
komplett och kan skickas till Bundesdruckerei i Tyskland, som trycker passet.
Tips
Vid brådskande ärenden kan ett pass beställas per express (vanligtvis är passet då inom två veckor på
ambassaden). För en expressbeställning tillkommer extra avgifter, se sida 3.
Ett provisoriskt pass kan utfärdas på plats av ambassaden i Stockholm, därför är handläggningstiden
vanligtvis endast några dagar. I fall man samtidigt önskar ansöka om ett nytt biometriskt pass krävs
alltså två separata tidsbokningar á 20 minuter i följd. Ett provisoriskt pass utfärdas endast i
undantagsfall. 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
Vänligen observera att en passansökan, oavsett vilken typ av pass som önskas, endast kan
handläggas om ansökan är komplett, se listan med ”Nödvändiga dokument” på nästa sida.

Passets giltighetstid
Till och med det 24 levnadsåret:
Därefter:

6 år
10 år

En förlängning av ett pass är inte möjligt.
Information om vilka dokument som krävs för en ansökan samt om kostnader för en passansökan
finns på de följande sidorna.
Besuchsadresse:
Skarpögatan 9
115 27 Stockholm

Postadresse:
Box 27832
115 93 Stockholm

Telefon/Telefax
08-6701500 (Telefonzentrale)
08-6701571 (Fax)

E-Mail / Website
info@stockholm.diplo.de
www.stockholm.diplo.de

Besuchszeiten der Konsularabteilung:
Montag bis Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstags auch: 13.30 – 15.30 Uhr

Nödvändiga dokument





Ett komplett ifyllt och underskrivet ansökningsformulär
Två aktuella biometriska passfoton (i färg eller gråskala), se sida 3
Avgiften, se sida 3
Nuvarande pass eller ID-kort (Personalausweis) eller förlustanmälan från polisen



Dokument som styrker nuvarande bosättning
- Aktuellt Personbevis med alla folkbokföringsuppgifter och relationer (om möjligt
inklusive föräldrar) från Skatteverket (högst två månader gammalt)
- Avregistreringsintyg från Tyskland (Abmeldebescheinigung/erweiterte Meldeauskunft,
krävs enbart om en tysk ort är inskriven som senaste „Wohnort“ i nuvarande pass)



Officiellt födelsebevis
Födelseort i Tyskland/utlandet med registrering vid en tysk Standesamt:
- Tyskt födelsebevis (Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde)
Födelseort i Sverige utan registrering vid en tysk Standesamt:
- 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.
- För personer födda från och med den 1 juli 1991:
o 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.
o Intyg över förnamnsregistreringen t.ex. Sökning förnamn eller Namnhistorik
från Skatteverket.
Födelseort i övrigt utland utan registrering vid en tysk Standesamt:
- Utländskt födelsebevis, eventuellt med översättning (till svenska, engelska eller tyska)
och legalisation eller apostille.
(vänligen kontakta oss per telefon för eventuella frågor)



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
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)
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 giftermålet ägt rum i annat utland vänligen ta med motsvarande dokument så att
ambassaden kan pröva namnföringens giltighet enligt tysk rätt.
Tips
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.



Personer med dubbelt medborgarskap (svenskt/tyskt) behöver också ha med sig sitt ”Bevis om
svenskt medborgarskap”.

Samtliga nödvändiga dokument ska presenteras i original eller som (tysk) officiellt bevittnad kopia.

Även om det senaste passet utfärdades av ambassaden i Stockholm, behöver man ha med sig alla
ovan nämnda dokument i original igen. Utan dessa dokument kan ansökan inte handläggas.
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).
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 email, vänligen använd vårt
kontaktformulär (välj kontaktadressat: konsulära avdelningen) för detta ändamål, som hittas här:
www.stockholm.diplo.de/kontakta-oss.

Passfoton
Information om mått och format på foton för tyska biometriska pass hittas i fotomönstertablån (Fotomustertafel) som kan laddas ner på vår hemsida: www.stockholm.diplo.de/passfotos. Fotografering i
samband med att ansökan ställs är inte möjlig.
I ambassadens väntrum finns en fotoautomat. Denna drivs dock av en extern firma och ambassaden
kan inte garantera dess funktionalitet eller kvaliteten på bilderna. Automaten tar 100 kr för fyra foton
och accepterar endast kortbetalning (MasterCard eller VISA) alternativt 10-kronorsmynt (10 st.). Vi
rekommenderar att man tar med sig foton vid ansökningstillfället.

Kostnad
Avgiften för passansökan ska betalas i svenska kronor eller med kredit/betalkort (MasterCard eller
VISA) vid ansökningstillfället. Betalning via överföring eller med andra bankkort är tyvärr inte möjlig.
Vänligen observera att pengarna dras av tyska utrikesdepartementet och att betalkortet därför måste
vara öppet för köp i utlandet / internetköp .
Pass för personer till och med 24 år:
Pass för personer över 24 år:
För expressbeställning tillkommer:
Provisoriskt pass:
För pass med 48 sidor tillkommer:

ca. 600,00 SEK
ca. 850,00 SEK
ca. 350,00 SEK
ca. 400,00 SEK
ca. 250,00 SEK

1 000,00 SEK *
1 500,00 SEK *
700,00 SEK *

*Högre avgift för personer som är folkbokförda/bosatta i Tyskland eller i ett annat land utanför Sverige.

Observera
Avgifterna beror på gällande växelkurs och kan därför komma att ändras.
Om passet efter utfärdande ska skickas per post (istället för att hämtas personligen), tillkommer en
portoavgift på 90 kronor som betalas vid ansökningstillfället.
Hämtning / Skickas
Om du vill hämta dina identitetshandlingar på ambassaden kommer du att få ett meddelande per
e-post om att ditt pass / identitetskort är klart för hämtning. För att kunna hämta det bokar du en tid.
Om passet / identitetskortet ska skickas till ditt hem efter att det har utfärdats och du har betalat
portoavgifterna vid ansökan, skickas ditt nya pass / identitetskort så snart det har mottagits av
ambassaden. En separat sändningsmeddelande skickas ej.
Information utan jur. ansvar:
Uppgifterna i detta faktablad är baserade på ambassadens kunskap och erfarenheter vid
publikationstillfället. Fullständighet och riktighet garanteras ej.

