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Personlige Detaljer

Navn (som i passet)

Adresse

Telefonnummer

Har du hatt andre navn? □ Ja □ Nei

Hvis ja, Tidligere navn

Fødselsdato

Kjønn □ Mann □ Kvinne

Passnummer

Passets utstedelsesdato

Passets utløpsdato

Fødested (By / Land)

Nasjonalitet

Har du dobbelt stasborgerskap? □ Ja □ Nei

Hvis Ja, annen nasjonalitet

Hvis Ja, passnummer for annen 
nasjonalitet

Familie Detaljer

Din fars navn

Din mors navn

Arbeidsdetaljer

Jobber du, eller har du jobbet? □ Ja □ Nei

Hvis Ja, Navn på arbeidsgiver / 
tidl. arbeidsgiver

Hvis Ja, Adresse til 
arbeidsgiver / tidl. arbeidsgiver

Hvis Ja, Telefonnr. til 
arbeidsgiver/tidl. arbeidsgiver

Hvis Ja, Tittel



Reisedetaljer

Har du søkt om ESTA før? □ Ja □ Nei Hvis ja, når?

Dato for innreise til USA

Transittland til USA

Formålet med reisen

Innreisested

Adresse i USA

Telefon nr. i USA

Kvalifikasjonsspørsmål for å søke om ESTA

Har du reist til Syria, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Jemen eller Libya etter 
mars 2011?

□ Ja □ Nei

Har du en smittsom sykdom, psykisk eller mental lidelse, eller er du 
narkotikamisbruker eller avhengig?

□ Ja □ Nei

Har du noen gang blitt arrestert eller dømt for en kriminell handling som 
involverte moralsk forfall eller en kriminell handling relatert til narkotiske
midler, eller har du blitt arrestert eller dømt for to eller flere tilfeller hvor 
den samlede fengslingstiden utgjorde 5 år eller mer, eller har du noen 
gang solgt narkotiske stoffer,  eller søker du om innreisetillatelse for å 
involveres i kriminelle eller umoralske aktiviteter?

□ Ja □ Nei

Søker du arbeidstillatelse i USA, eller har du noen gang blitt utestengt og 
deportert, eller tidligere blitt bortvist fra USA, eller skaffet eller forsøkt å 
skaffe et visum for innreise til USA på falskt grunnlag eller feilaktig 
framstilling?

□ Ja □ Nei

Har du noen gang holdt fanget, holdt tilbake eller forhindret foreldreretten
til et barn fra en Amerikansk statsborger som har hatt foreldreretten til et 
barn?

□ Ja □ Nei

Har du noen gang blitt nektet et visum til USA eller innreise til USA eller 
fått ditt USA visum inndratt?

□ Ja □ Nei

Har du noen gang påberopt deg immunitet fra en tiltale? □ Ja □ Nei


