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Upplýsingar um umsækjanda/tæknistjóra: 

Mynd af umsækjanda 
skal líma hér 

(gildir eingöngu þegar sótt 
er um ökumannskort) 

Myndin skal vera andlits- 
mynd án höfuðfats, 35x45 
mm að stærð, á endingar- 
góðum ljósmyndapappír, 
án merkja og stimpla.  

Nafn Kennitala 

I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I 
Lögheimili (gata og götunúmer) (póstnúmer og staður) 

(Land) Fæðingarland

Netfang GSM (símanúmer) Annar sími

Upplýsingar um fyrirtæki, verkstæði eða eftirlitsstofnun (gildir ekki þegar sótt er um ökumannskort): 
Nafn fyrirtækis/verkstæðis/eftirlitsstofnunar  Faggildingarnúmer Kennitala 

I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I 
Lögheimili (Gata og götunúmer) (Póstnúmer) Netfang 

Undirskrift (nafn umsækjanda og nafn og staða þess sem undirritar umsókn) Farsímanúmer (GSM) Annað símanúmer

Ökuritakort afhent umsækjanda (merkið við eftir því sem við á): 

 Sent á ofangreint lögheimili  Sótt til Samgöngustofu 
Athugið! Ökuritakort má einungis afhenda umsækjanda. Umsækjandi getur veitt öðrum heimild til að sækja kort og skal þá framvísa
fullgildu umboði þess efnis. Umboð vegna afhendingar ökuritakorts er hægt að nálgast á heimasíðu Samgöngustofu: samgongustofa.is 

Greiðandi 

Umsækjandi 
   Fyrirtæki/verkstæði/eftirlitsaðili 

Nafn 

Undirskrift umsækjanda 

    ----------------------------------------------------------------
 

Kennitala 
Staður og dagsetning 

Athugið! Öll undirskriftin verður að vera innan ramma og má ekki skera línur sem afmarka rammann. Sá sem undirritar umsókn,
staðfestir jafnframt að upplýsingar sem hann ritar á umsóknina séu réttar og að hann hafi kynnt sér reglur um notkun og varðveislu 
ökuritakorta. 
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. 

   Merkið við tegund korts sem sótt er um: 

 Ökumannskort  Fyrirtækjakort  Verkstæðiskort  Eftirlitskort 
   Merkið við eftir því sem við á: 

 Frumútgáfa  
(á einnig við þegar gefið er út kort í stað erlends korts) 

 Endurútgáfa  
(kortið hefur týnst, eyðilagst eða verið stolið) 

 Endurnýjun  
(gildistími korts rennur út) 

 Endurrit  
(t.d. vegna nafnabreytingar)  

Hér skal skrá númer korts og útgáfuland þess ef um er að ræða endurnýjun eða endurrit korts (íslensks eða erlends) 

Kortanúmer:___________________________________________                  Útgáfuland:__________________________ 
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Upplýsingar um fylgigögn 

Umsókn þurfa að fylgja eftirtalin gögn: 
1) Ökumannskorti þarf að fylgja ljósrit af ökuskírteini (báðum hliðum). Mæti viðkomandi til Samgöngustofu til að leggja fram
umsókn þarf einnig framvísa ökuskírteini. Ljósmynd af umsækjanda skal fylgja þegar sótt er um frumútgáfu ökumannskorts. 
Myndin skal vera andlitsmynd af umsækjanda, án höfuðfats, 35mm x 45 mm að stærð á endingargóðum ljósmyndapappír, án 
merkja og stimpla. 

2) Verkstæðiskorti þarf að fylgja faggildingarvottorð og ljósrit af gildu vegabréfi eða ökuskírteini tæknistjóra. Mæti viðkomandi
umsækjandi til Samgöngustofu til að leggja fram umsókn skal einnig framvísa persónuskilríkjum. 

3) Kostnaður vegna ökuritakorts er 17.833 kr. sé óskað eftir að kortið sé sent á lögheimili er kostnaðurinn 18.996 kr. Umsókn
er ekki afgreidd fyrr en greiðsla hefur borist. Hægt er að leggja upphæðina inn á reikning Samgöngustofu, kennitala 
stofnunarinnar er 540513-1040 og reikningsnúmer 515-26-210867.  
Ef millifært vinsamlegast skráið kennitölu greiðanda hér: 

Umsækjandi um ökumannskort skal uppfylla eftirtalin skilyrði: 
1) Vera með gilt ökuskírteini frá ríki innan EES með C1-, C-, D1- eða D-flokk í gildi.
2) Vera með fasta búsetu hér á landi.

Endurútgáfa ökumannskorts: 
Hver ökumaður má einungis hafa eitt ökumannskort. Við endurútgáfu skal skila eldra korti. 
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