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travel Innreiseskjema (PLF) til Spania
Som reisende skal du utfylle skjemaet og registrere deg hos de spanske myndighetene. Etter du har utfylt skjemaet mottar du en 
e-post med en QR-kode som du skal bruke for ved check-in på flyet og ved ankomsten til Spania.

Skjemaet – kalt PLF – kan tidligst utfylles 48 timer før avreisen. Vær oppmerksom på at avreisebrevet ditt inneholder informasjon 
som f.eks. Setenummer og hotellnavn som du skal bruke for å utfylle skjemaet 

Du finner skjemaet her: https://spth.gob.es/

Du starter med å klikke på knappen 
Individual FCS Form, hvis du reiser 
alene

Hvis dere er flere som reiser sammen kan 
du med fordel velge Family/Group FCS 
Form



 Tøndergade 16, 1752 København V  |  albatros.dk  |  36 98 98 98  |  info@albatros.dk 

travel

Innreiseskjema (PLF) til Spania

Registrering

For å kunne utfylle skjemaet 
krever det at du som reisende 
registrerer deg hos de spanske 
myndighetene. Vær oppmerksom 
på at Æ, Ø og Å ikke kan brukes. 
Skriv derfor ae, oe og aa

Etternavn

Fornavn

Passnummer

Flynummer

Ankomstdato

E-postadresse

Bekreft din 
e-postadresse

Kryss av for å bekrefte 
at du ikke er en robot

Kryss av for 
at du har lest 
og forstått 
betingelsene

Klikk på Send
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Registrering

Når du har utfylt alle 
opplysningene vil denne boksen 
duke opp. Boksen informerer om at 
du ikke kan rette i informasjonen 
når du klikker videre. 

Har du inntastet alle 
opplysningene korrekt kan du 
klikke på Continue. 

Hvis det er opplysninger du ikke 
har tastet korrekt, skal du klikke 
på Review og deretter rette 
opplysningene
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Registrering

Når du har utfylt de personlige 
opplysningene vil du motta en 
e-post med bekreftelse fra de 
spanske mybdighetene der du 
skal verifisere din registrering. 
Vær oppmerksom på at 
e-posten kan havne i spam/
uønsket e-post. 

Klikk på lenken for å gjøre 
ferdig registreringen din. 

Noter ned det 6-sifrede 
kodeordet og lagre det for å 
kunne logge inn
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Logg inn 

Du skal nå logge inn på siden 
og utfylle selve skjemaet

Inntast ditt passnummer

Inntast den 6-sifrede koden 
som du noterte fra e-posten 
med bekreftelsen 

Bekreft at du ikke er 
en robot

Klikk på Continue
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du skal nå utfylle flere personlige opplysninger. Vær oppmerksom på at Æ, 
Ø og Å ikke kan brukes. Skriv derfor ae, oe og aa

Etternavn

Fornavn

Passnummer

Landsdel/region

Postnummer

By

Velg hjemland

Din hjemmeadresse: 
veinavn og nummer

E-postadresse

Mobilnummer

Velg landekode 
(Norge +47)

Velg kjønn, male 
= mann, Female = 
kvinne

Fødselsdato

Leilighetsnummer, 
hvis du ikke bor i 
leilighet så skriv XX

Klikk på 
Save andContinue
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du skal nå utfylle opplysninger om flyreisen din og oppholdssted på destinasjonen. Hvis du 
har en mellomlanding på vei til Spania er det den siste delen av flyreisen som skal utfylles. 
Merk at flere av feltene er valgfrie og ikke nødvendigvis skal utfylles

Flynummer 
(valgfritt felt)

Flyselskap

Ankomstdato

Setenummer

Hotell 
(valgfritt felt)

Velg hvilken provins i Spania 
du reiser til (valgfritt felt)

Postnummer 
(valgfritt felt)

Kryss av hvis du bor på same 
sted under hele oppholdet

Klikk her for at evt. 
tilføye flere personer

Hotellets adresse 
(valgfritt felt)

Velg hvilken region i Spania 
du reiser til

Velg hvilken by i Spana du 
reiser til

Klikk på Save and Continue
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet for familie/gruppe
Hvis dere er flere som reiser sammen og har valgt å utfylle skjemaet som en gruppe/familie 
kan dere som sagt tilføye flere personer I same skjema

Klikk her for å tilføye 
flere personer

Passnummer

Etternavn

Køn (Male = mand og 
Female = kvinde)

Klikk på Save and continue, 
når alle i selskapet er 
registrert

Disse fire feltene skal 
krysses av hvis: denne 
personen har samme 
telefonnummer, 
e-postadresse, adresse 
og hotell som den 
personen som er utfylt 
tidligere i skjemaet

Tilføy flere personer ved å klikke på Click here to add 
passenger igjen. Fortsett til alle i selskapet er registrert

Fornavn

Fødselsdato

Seteummer 
(valgfritt felt)
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet

Du skal nå utfylle opplysninger om din reisehistorikk

Velg hvilket land du reiser fra

Velg formålet med 
reisen din: velg  
Tourism

Hvis du har reist i andre 
land enn hjemlandet ditt de 
seneste 14 dagene skal det 
angis her

Gjenta for alle medreisende 
og klikk på Save and continue 
når du er ferdig
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du skal nå utfylle opplysninger om helsen din

Besvar om du har vært i 
kontakt med en person som 
har fått bekreftet smitte med 
COVID-19 I løpet av de siste 14 
dagene

Velg hvilken type sertifikat 
som kan bevies at du kan reise 
inn I landet (velg EU COVID 
Digital Certificate) 

Klikk her hvis 
du ikke velger å 
laste opp ditt EU 
COVID Digital 
Certificate 

Velg hvilken type document 
du reiser inn med. 
(Vaccination = Vaksinert, 
Diagnostic Test = COVID-19-
test, Recovery= Immunitet)

Her kan du laste opp 
ditt  EU COVID Digital 
Certificate – vær 
oppmerksom på at det 
er valgfritt. Fordelen 
med å laste det opp 
er at du slipper å 
skrive detaljer og det 
personlige sjekken på 
flyplassen går fortere 
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du skal nå utfylle opplysninger om 
helsen din

Når du har klikket her åpner noen 
nye felt der du kan utfylle detaljer 
om vaksine, test eller immunitet. 
Vær oppmerksom på at du må ha 
med deg dokumentasjon da denne 
kan bli sjekket når du ankommer 
Spania. 

Se veiledning for Diagnostic test 
(COVID-19- test) og Recovery 
(Immunitet) på neste side

Etternavn

Fødselsdato

Velg hvilken av de godkjente 
vaksiner du har mottatt

Velg det land du ble 
vaksinert i

Velg den datoen du ble 
ferdigvaksinert

Klikk på Validate 
certificate, utfyll 
informasjonen for samtlige 
medreisende og avslytt 
med å klikke på Save and 
continue

Fornavn
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du skal nå utfylle opplysninger om helsen din

Hvis du reiser med COVID 19 test, 
velger du Diagnostic Test

Hvis du reiser inn med dokumentert 
immunitet velger du Recovery

Etternavn

Etternavn

Fødselsdato

Fødselsdato

Velg hvilken av de 
godkjente tester du 
har tatt

Velg hvilken av de 
godkjente testene fikk 

Velg testresultatet ditt

Velg det landet som 
dokumenterer din 
immunitet

Fornavn

Fornavn

Velg den datoen du først 
testet positivt

Klikk på Validate certificate, 
utfyll informasjonen for 
samtlige medreisende og 
avslutt med å klikke på Save 
and continue

Klikk på Validate certificate, 
utfyll informasjonen for samtlige 
medreisende og avslytt med på 
klikke på Save and continue

Velg den datoen du ble 
testet

Velg det land du ble 
testet i
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Innreiseskjema (PLF) til Spania

Utfyll skjemaet
Du er snart ferdig med å utfylle skjemaet

Klikk her for å akseptere 
ovenstående

Klikk her for at avslutte 
skjemaet
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Skjemaet er utfylt
Du er nå ferdig med skjemaet og kan laste ned 
den QR-koden som du skal ha med på din reise. 
Enten er det en PDF for hele gruppen eller en PDF 
pr. person

Du mottar også en e-post med en bekreftelse og en 
lenke til skjemaet hvis du eventuelt vil forandre noe I 
den. Du finner QR-koden nederst i e-posten 


