
 

 
Yfirlýsing vegna kennitöluaðgangs 

opinbers aðila að ökutækjaskrá 
 
Samkvæmt reglum Samgöngustofu um miðlun upplýsinga úr ökutækjaskrá og lögum um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er almennt óheimilt að miðla upplýsingum um 
eignastöðu einstakra aðila í ökutækjaskrá. Þó er heimilt að veita opinberum aðila aðgang að 
uppflettingum eftir kennitölu eigenda í ökutækjaskrá ef til þess stendur lagaheimild og skal 
vísa til heimildarlaga. Forsvarsmaður hins opinbera aðila og notendur aðgangsins skulu lýsa 
því yfir að aðgangurinn verði aðeins notaður í þeim tilvikum er slíkt er heimilt samkvæmt 
lögum. Uppflettingar í ökutækjaskrá eru skráðar á viðkomandi notanda. Notandi ber ábyrgð á 
uppflettingum á hans vegum og skal gæta þess að óviðkomandi aðilar geti ekki nýtt 
aðganginn. Samgöngustofu er heimilt að framkvæma eftirlit með lögmætri notkun á uppfletti-
aðgangi og loka fyrir aðgang verði notandi uppvís að misnotkun.  
 
Yfirlýsing um notkun: Því er lýst yfir af hálfu neðangreinds opinbers aðila og viðkomandi 
starfsmanns að aðgangur að kennitöluuppflettingum í ökutækjaskrá verður aðeins notaður í 
þeim tilvikum er slíkt er heimilt samkvæmt neðangreindri lagaheimild: 
 
Lagaheimild: ________________________________________________________ 
 
Upplýsingar um stofnun: 
 
 
Nafn 
 
 

 Kennitala 

Heimilisfang 
 
 

 Póstnúmer og staður 

Tengiliður 
 

 Netfang 

 
Upplýsingar um notendur (starfsmenn stofnunar): 
 
 
Nafn 
 
 

 Kennitala  Notandaheiti* 

Nafn 
 
 

 Kennitala  Notandaheiti* 

Nafn 
 
 

 Kennitala  Notandaheiti* 

Nafn 
 

 Kennitala  Notandaheiti* 

*Tilgreinið auðkenni er stofnun notar við auðkenningu starfsmanns gagnvart US (t.d. K númer, TMD númer eða lögreglunúmer) 
 
Ég undirritaður hef kynnt mér upplýsingar um ábyrgð hér að ofan og staðfesti hér með yfirlýsingu 
um notkun á kennitöluupplýsingum:  
 
 
Staður og dagsetning 
 
 

 Undirritun forsvarsmanns 

Undirritun notanda 
 
 

 Undirritun notanda 

Undirritun notanda 
 

 Undirritun notanda 

Vinsamlegast sendið yfirlýsinguna með pósti eða tölvupósti; verkbeidnir@samgongustofa.is.  
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