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Eigandi ökutækis Kennitala eiganda 

Tegund ökutækis Undirtegund 

Umráðamaður er sá aðili sem hefur umráð yfir ökutækinu en er ekki eigandi þess. Í flestum tilfellum er umráðamaður aðili sem gert hefur samning við 
fjármögnunarfyrirtæki og er þá umráðamaður ökutækisins í ákveðinn tíma. Ef umráðamaður er skráður á ökutæki þá fær hann greiðsluseðil fyrir 
bifreiðagjöldum og eftir atvikum greiðsluseðil vegna trygginga. 

☐
Tilkynning umráðamanns og röð umráðamanna  
(Hér tilkynnist röð umráðamanna sem og nýir umráðamenn, rita skal röð eins og hún á að verða). 

Ég ofangreindur eigandi að umræddu ökutæki óska eftir því að röð umráðamanna verði eftirfarandi: 

Umráðamaður 1 Kennitala 

Umráðamaður 2 Kennitala 

Umráðamaður 3 Kennitala 

☐ Niðurfelling á umráðamanni 

Ég ofangreindur eigandi að umræddu ökutæki óska eftir því að eftirgreindur umráðamaður verði felldur niður: 

Umráðamaður Kennitala 

Umráðamaður Kennitala 

Undirskrift (Eigandi, meðeigandi og umráðamaður/menn skulu undirrita tilkynningu um nýjan umráðamann. Ef óskað er eftir niðurfellingu
umráðamanns nægir undirritun eiganda, ekki þarf undirritun umráðamanns.) 

Staður og dagsetning Undirskrift eiganda og kennitala 

Staður og dagsetning Undirskrift meðeiganda og kennitala 

Staður og dagsetning Undirskrift umráðamanns (1) og kennitala 

Staður og dagsetning Undirskrift umráðamanns (2) og kennitala 

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.  

Greiðsla – Greiða þarf fyrir tilkynningu um umráðamann: 
Skráning umráðamanns 1.087 kr.  
Niðurfelling umráðamanns 513 kr. 
Breyting á röð umráðamanna 513 kr. 

Hægt er að greiða með millifærslu inn á reikning 515-26-210867, kennitala 540513-1040. Ef 
millifært, skráið kennitölu þess sem millifærir hér: ________________________________ 

Vottur (Vitundavottur þarf að vera 18 ára eða eldri)
Dagsetning og staður Undirskrift vitundarvotts og kennitala 
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