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Nafn Kennitala 

Heimilisfang Póstnúmer Staður 

Tölvupóstfang Símanúmer / GSM númer 

 

 Skipstjóri /stýrimaður  Vélstjóri / rafvirki 
 

  Sótt er um skírteini í fyrsta sinn   Sótt er um endurnýjun skírteinis   Sótt er um aukin réttindi 
 

Til að fá útgefið atvinnuskírteini ber að skila inn eftirfarandi gögnum: 

1. 
 

Gilt læknisvottorð frá viðurkenndum sjómannalækni 

2. 
 

Ein nýleg mynd í vegabréfastærð 

3. 
 

Kvittun fyrir greiðslu skírteinis 

4. 
 

Staðfesting á að hafa lokið tilskyldum námskeiðum hjá Slysavarnarskóla sjómanna 

5. 
 

Skjöl um tilskilinn siglingatíma (ef siglingatími er erlendis, þá sjóferðabók eða vottorð útgerðar) 

6. 
 

Afrit af prófskírteini frá skóla (ef sótt er um í fyrsta sinn eftir að námi lýkur) 

7. 
 

Áður útgefið atvinnuskírteini - afrit (ef um endurnýjun er að ræða) 

8. 
 

Afrit af GMDSS-GoC eða RoC skírteini í gildi (fyrir skipstjórnarmenn) 
 

Samgöngustofa metur af fyrirliggjandi gögnum hvaða réttindi / skírteini umsækjandi fær útgefið.  

Ófullnægjandi gögn tefja útgáfu skírteinis og geta einnig valdið því að umsókn sé hafnað. 

Öll rafræn gögn sendist á:  sigling@samgongustofa.is og merkt með kennitölu. 
 

Réttindaskírteini: Takmarkanir: Réttindaskírteini: Takmarkanir: 

 Skipstjóri  II/2 engar  Yfirvélstjóri  III/2 engar 

 Yfirstýrimaður  II/2 engar  1. vélstjóri  III/2 engar 

 Skipstjóri  II/2 < 3000 BT  Yfirvélstjóri  III/3 < 3000 kW 

 Yfirstýrimaður  II/2 < 3000 BT  1. vélstjóri  III/3 < 3000 kW 

 Undirstýrimaður II/1 engar  Undirvélstjóri III/1 engar 

 Skipstjóri II/3  < 500 BT í strandsigl.  Skiparafvirki  III/6 engar 

 Yfirstýrimaður II/3 < 500 BT í strandsigl.    

 Skipstj/stýrimaður II/3 < 65 BT/24m í strandsigl.  Vélstjóri (VVY1 / VS.III) < 750kW 
 

 Flýtimeðferð er möguleg (1-3 dagar) gegn greiðslu tvöfalds gjalds (merkið í reitinn) 

Greiðsluupplýsingar 

Greiðsla fyrir skírteini fer eftir gjaldskrá Samgöngustofu (kt. 540513-1040) og er kr. 11.310.  
Greiðist inn á reikning í Íslandsbanka nr. 515-26-210777. 
Greiðslukvittun sendist rafrænt  á: sigling @samgongustofa.is 

 

Staður og dagsetning Rithandasýnishorn / Undirskrift  
(ritið með bláu bleki innan rammans)  

 

 
 
 

 

 Skírteinið óskast sent á heimilisfang umsækjanda 

 Skírteinið verður sótt:  Samgöngustofa, Ármúla 2, 108 Reykjavík 

 Skírteinið óskast sent:  
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