
IN- OCH UTRESEBESTÄMMELSER(SIDAN SENAST UPPDATERAD 11 MAJ 2015, 15:06) 

Sydafrika har reviderat sin immigrationslagstiftning som gäller from 26 maj 2014. De nya 
inresereglerna kan drabba såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är 
bosatt i landet. Det är numera viktigt att när du reser att alltid ha giltig visering/tillstånd i 
passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej 
längre är giltigt kan du få återreseförbud. 

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis 
inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt 
en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 
30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och 
utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort 
varsel så kolla alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om 
vad som gäller vid tidpunkten för just din resa. 

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få 
ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Tidigare 
utgick endast böter. Det är möjligt att förlänga en besöksvisering men måste göras minst 60 
dagar innan den gällande visering löper ut. Du kan kontakta VFS Global Home Affairs som 
har hand om ansökningar av viseringar. Kontaktuppgifter finns i högra spalten. 

Fr.o.m. den 1 juni 2015 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha, förutom giltig 
passhandling med giltig visering/tillstånd, ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur 
Sydafrika. Sydafrikanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt 
födelsebevis och enbart sydafrikanska myndigheter kan ge säker vägledning om vad detta 
nya regelverk innebär för svenska medborgare.  

Ambassaden har på sydafrikanska myndigheters begäran skickat in ett exempel på hur en 
svensk motsvarighet till ett födelsebevis ser ut. Exemplet består av ett utdrag från 
folkbokföringen (på engelska) stämplat och underskrivet av Skatteverket som visar vem som 
är barnets föräldrar. 

För barn som reser i annat sällskap än båda föräldrarna, har Sydafrikanska myndigheter 
angett att det måste finnas ett skriftligt medgivande (på engelska) från den ena eller båda 
föräldrarna att de gett sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person. 

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar 
och/eller avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som 
Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd. Bl.a. kan de utkräva 
en deponering av en summa pengar att återfås vid åtkomsten till Sverige. 

Sydafrika accepterar endast A4-formatet av det svenska provisoriska passet för inresa om 
du också har sydafrikanskt uppehållstillstånd och sydafrikansk id-handling. 

Om du nyligen har besökt - detta gäller även om du endast varit i transit - ett land där 
vaccination mot gula febern är ett krav måste du också visa det så kallade gula 
vaccinationskortet även vid din ankomst till Sydafrika. 
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