
 
  _____________________  
 Fastnúmer 

 
Undanþága  

fyrir vagnlest allt að 25,25 m. að lengd 
Samkvæmt reglugerð um stærð og þyngd ökutækja nr. 528/1998  

með breytingum í reglugerð nr. 908/2004. 
 
 
Undanþága þessi er gefin út af Umferðarstofu samkvæmt 10. gr. reglugerðar um stærð og þyngd 
ökutækja nr. 528/1998 með síðari breytingum. 
 
Undanþága þessi gildir fyrir bifreiðina:  ______________________________________________   

og eftirvagninn:  ________________________________________________________  

Ég samþykki, með beiðni (umsókn/eyðublaði) þessari og undirskrift minni, vinnslu og meðferð á þeim upplýsingum sem henni 

fylgja. Samgöngustofa mun fylgja gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda. 

 
 _________________________________________   _______________________  
 Eigandi/Umráðamaður Kennitala 

 
 _____________________________________________________________________________  
 Heimilisfang, pnr. og staður 
 
 
Heildarlengd vagnlestar  ________  m. 
 
Aftan á eftirvagninum skal vera merki með áletruninni “ UNDANÞÁGA VEGNA LENGDAR” og merki 
sem sýnir leyfðan hámarkshraða vagnlestar, sbr. viðauka III við reglugerð um stærð og þyngd 
ökutækja nr. 528/1998 með síðari breytingum. 
 
Akstur samkvæmt undanþágu þessari er óheimill um helgar frá kl 18.00 á föstudegi til kl 24.00 á 
sunnudegi og á almennum frídögum frá kl 00.00 til kl 24.00. Um páska frá kl 00.00 á miðvikudegi 
fyrir páska, um hvítasunnu og verslunarmannahelgi frá 00.00 á föstudegi til kl 8.00 á þriðjudegi og 
um jól frá kl 00.00 á aðfangadag til kl 8.00 þriðja í jólum. 
 
Akstur samkvæmt undanþágu þessari er aðeins heimill á þeim þjóðvegum og götum sem upp eru 
talin í viðauka við undanþágu þessa. 
 
Undanþágan gildir til 15. maí 2005. 
 
Undanþáguna má afturkalla ef ástæða þykir til vegna umferðaröryggis. 
 
Brot á skilyrðum fyrir undanþágu getur varðað afturköllun. 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________________   _____________________________________  
 Dagsetning og staður F.h. Samgöngustofu 
 
 
 
 
 

Undanþágu ásamt viðauka 
 skal hafa meðferðis meðan á flutningi stendur 
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Viðauki við undanþágu  
fyrir vagnlestir allt að 25,25 m 

 
Vegnr. Vegur 
 
1  Hringvegi, þó ekki frá Mývatnsvegi (848) hjá Arnarvatni að Kísilvegi (87) hjá  
  Reykjahlíð og frá Egilsstöðum að Suðurfjarðavegi (96) við Breiðdalsvík 
38 Þorlákshafnarvegi, frá Þorlákshöfn að Þrengslavegi (39)  
39 Þrengslavegi 
40 Hafnarfjarðarvegi 
41 Reykjanesbraut 
43 Grindavíkurvegi 
44 Hafnavegi 
45 Garðskagavegi 
46 Víknavegi 
49 Nesbraut, frá Hringvegi (1) að Reykjanesbraut (41) við Ánanaust 
413 Breiðholtsbraut 
419 Höfðabakka, frá Nesbraut (49) að Reykjanesbraut (41) 
421 Vogavegi 
425 Nesvegi 
453 Sundagörðum 
454 Holtagörðum 
470 Fjarðarbraut, þó ekki frá Norðurbakka að Fornubúðum 
4540 Víðinesvegi, frá Hringvegi (1) að Sorpu 
51 Akrafjallsvegi 
54 Snæfellsnesvegi, frá Hringvegi (1) að Vatnaleið (56) við Vegamót og frá  
  Útnesvegi (574) við Fróðá að Stykkishólmsvegi (58) 
56 Vatnaleið 
57 Stykkishólmsvegi 
574 Útnesvegi, frá Rifi að Snæfellsnesvegi (54) við Fróðá 
72 Hvammstangavegi 
74 Skagastrandarvegi 
75 Sauðárkróksbraut 
76 Siglufjarðarvegi, frá Sauðárkróksbraut (75) til Siglufjarðar 
82 Ólafsfjarðarvegi, frá Hringvegi (1) til Ólafsfjarðar 
83 Grenivíkurvegi 
85 Norðausturvegi, frá Hringvegi (1) til Húsavíkur 
845 Aðaldalsvegi 
848 Mývatnsvegi 
87 Kísilvegi 
93 Seyðisfjarðarvegi 
92 Norðfjarðarvegi 
96 Suðurfjarðavegi 
 
Auk þess gildir undanþágan á eftirtöldum götum í Reykjavík: 
Sægörðum, Kleppsmýrarvegi, Skútuvogi, Grandagarði og Faxagötu. 
 
 


	Fastnúmer: 
	Undanþága þessi gildir fyrir bifreiðina: 
	og eftirvagninn: 
	EigandiUmráðamaður: 
	Kennitala: 
	Heimilisfang pnr og staður: 
	m: 
	Dagsetning og staður: 
	Fh Samgöngustofu: 


