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Från och med den 1 oktober 2005 kan pass-
myndigheter efter ansökan utfärda ett nationellt
identitetskort.  Den som har ett nationellt
identitetskort kan resa till Schengenländerna
utan att ta med passet.

Bakgrund
Sverige deltar sedan mars 2001 fullt ut i Schengen-
samarbetet. Personkontrollerna mot övriga Schengen-
stater har upphävts vilket innebär att resande inte
behöver visa upp pass vid gränserna. Däremot kan
man behöva visa upp en giltig legitimationshandling
som visar medborgarskap för att kunna styrka detta  –
och därmed sin rätt att vistas i landet utan särskilt
tillstånd – vid s.k. inre utlänningskontroll. Passet har
varit den enda av en svensk myndighet utfärdad
legitimationshandling som visar medborgarskap och
som därmed uppfyllt kraven vid en inre utlännings-
kontroll i Schengenstaterna. För att förenkla resandet
erbjuds nu ett nationellt identitetskort.

Ny förordning om nationellt identitetskort
Ett nationellt identitetskort kan endast utfärdas till
svenska medborgare. Ansökan görs vid en passmyndig-
het. Inom Sverige är polismyndigheterna passmyndig-
het och utom riket är bl.a. beskickningar och konsulat
passmyndigheter.

Ansökan om ett nationellt identitetskort går till på
samma sätt som vid ansökan om pass.

I förordningen (2005:661) om nationellt identitets-
kort regleras bland annat ansökningsförfarandet,
återkallelse och registerföring.

Vad kan det nationella identitetskortet användas till?
Det är frivilligt att ansöka om ett nationellt identitets-
kort. Den som har ett nationellt identitetskort kan
resa till och vistas i följande länder utan att medföra
pass:

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland,
Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike.

Nytt nationellt
identitetskort

Det nationella id-kortet kan även användas som
identitetshandling i Sverige.

Vilken information finns på det nationella identitets-
kortet?
I princip finns samma information som i ett pass, dvs
namn, personnummer, längd och ett ansiktsfotografi.
Det framgår också att kortinnehavaren är svensk
medborgare. Dessutom finns, precis som i de nya
passen, ett chip som innehåller en digital ansiktsbild
som kan användas vid biometrisk jämförelse. Där-
utöver finns på kortet ett chip som i framtiden kan bli
bärare av elektronisk information, s.k. eID-tjänster,
som t.ex. elektronisk legitimation.

Den digitala ansiktsbilden kan användas för att göra
en datorstödd jämförelse i samband med en identitets-
kontroll. Vid kontrollen kan en ny ansiktsbild tas av
kortinnehavaren. Genom att ta fram biometriska data
ur dessa ansiktsbilder kan en datorstödd jämförelse
göras så att det går att avgöra om kortinnehavaren är
samma person som identitetskortet är utställt till.
Härigenom uppnås dels att identitetskortet blir
svårare att förfalska, dels att det med stor säkerhet går
att avgöra om kortinnehavaren är den person som
kortet är utfärdats till.

Kommer biometrisk data att sparas i något register?
Nej, om en myndighet tar fram biometriska data ur
ansiktsbilden ska dessa omedelbart förstöras efter att
kortet har lämnats ut till sökanden eller efter att en
kortkontroll genomförts. I ett centralt register sparas
samma information som finns på identitetskortet samt
t.ex. beslut om en ansökan har avslagits.

Hur lång giltighetstid har ett nationellt identitetskort
och vad kostar det?
Ett nationellt identitetskort har fem (5) års giltighet och
kostar lika mycket som ett vanligt pass, dvs. 400 kr.

Mer information om det nationella identitetskortet
finns på Rikspolisstyrelsens hemsida www.polisen.se.
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