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Deildarstjóri - Flugleiðsaga 

 

 Umsókn um starfsleyfi     

 Umsókn um breytingu á starfsleyfi 

 Umsókn um takmarkað starfsleyfi sbr. ATM/ANS.OR.A.010 

 Umsókn um endurnýjun starfsleyfis 

 Umsókn um tilnefningu 

 Umsókn um breytingu á tilnefningu 

 

 
A – Almennar upplýsingar um umsækjanda 

Opinbert nafn umsækjanda 

      

Kennitala 

        

Heimilisfang   

      

Nafn tilnefnds tengiliðs eða tengiliða vegna samskipta við Samgöngustofu 

      

Símanúmer 

      

Netfang 
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B – Umsókn um starfsleyfi varðar eftirfarandi starfsemi sbr. reglugerð nr. (ESB) 2017/373 

   ATS    ATFM    ASM    CNS    AIS    DAT    MET    NM 

 
 

C – Sótt er um tilnefningu fyrir eftirfarandi starfsemi sbr. reglugerðir nr. 870/2007, 771/2010, 
772/2010 

   ATS    AIS    MET  

 
 
D – Ábyrgðarmaður og tilnefndir yfirmenn, sbr. ATM/ANS.OR.B.020 – Ferilskrá viðkomandi 
skal fylgja með umsókninni 

 Nafn  Netfang   Símanúmer 

 Ábyrgðarmaður 
 

  

Stjórnendur sem bera ábyrgð á aðgerðum sem tengjast:  
 

 öryggi 
  

 gæðum 
  

 vernd 
  

 fjármálum   

 mannauði 
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E – Gögn og/eða upplýsingar sem fylgja skulu umsókn 

Í samræmi við 6. gr. rg. (ESB) 2017/373 skal þjónustuveitendum veitt starfsleyfi sýni þeir fram á að þeir uppfylli og munu 
halda áfram að uppfylla kröfurnar í 1. mgr. 8. gr. b reglugerðar (ESB) nr. 216/2008 sem og þeirra krafna rg. (ESB) 2017/373 
sem gilda um þá eða þær þjónustur sem sótt er um vottun/tilnefningu fyrir.  

 

 Umsókn um starfsleyfi eða breytingu á starfsleyfi skal fylgja   
 

 
 

 

 
aðgangur að rafrænni rekstrarhandbók 
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við 1. mgr. 8. gr. b reglugerðar (ESB) nr. 216/2008 
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við sameiginlegu kröfurnar í ATM/ANS.OR-hluta rg. 
(ESB) 2017/373 
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við sértæku kröfurnar, sem settar eru fram í IV.-XIII. 
viðauka rg. (ESB) 2017/373 sem gilda um þá þjónustu (eða þær þjónustur) sem þjónustuveitandi 
veitir eða hyggst veita 

 

 

 Umsókn um takmarkað starfsleyfi  
 

 
 

 

 
aðgangur að rafrænni rekstrarhandbók 
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við 1. mgr. 8. gr. b reglugerðar (ESB) nr. 216/2008 
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við sameiginlegar kröfur sbr. ATM/ANS.OR.A.010  
 

 
 

gögn sem sýna hlítni (vörpunartafla, hlítnifylki) við viðeigandi sértækar kröfur sem settar eru fram í 
viðaukum IV, V, VI og VIII við rg. (ESB) 2017/373 og sem gilda um þá þjónustu (eða þær þjónustur) 
sem þjónustuveitandi veitir eða hyggst veita 

 

 

 

Umsókn um breytingu á vottun   

gögn sem sýna hlítni varðandi þá breytingu sem sótt er um 

 

 

 
Umsókn um tilnefningu 

afrit starfsleyfis  
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F – Undirritun umsóknar 
Undirritun ábyrgðarmanns 

      

 Undirritun gæða- eða öryggisstjóra 

      

Staður og dagsetning 

      

Undirskrift forstjóra ef annar en ábyrgðarmaður 
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G– Nákvæm lýsing á umfangi þjónustu sem sótt er um starfsleyfi/tilnefningu fyrir  
       Hvar sem þörf er á að lýsa skilyrðum skal vísa í gögn sem fylgja umsókn þessari eða í önnur viðeigandi gögn 
 

Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkaniri 

 
Flugumferðarþjónusta (ATS) ii 

Flugumferðastjórn (ATC) 

Flugstjórnarsvæðisþjónusta  

Aðflugsstjórnarþjónusta  

Flugturnsþjónusta  

Flugupplýsingaþjónusta (FIS) 

Flugupplýsingaþjónusta á flugvelli (AFIS)  

Flugupplýsingaþjónusta á flugleið (En-route FIS)  

Ráðgjafarþjónusta Á ekki við  

Flæðisstjórnun flugumferðar 
(ATFM) ATFM Veiting staðbundinnar flæðisstjórnunnar 

flugumferðar  

Stjórnun loftrýmis (ASM) ASM Veiting þjónustu fyrir staðbundna stjórnun 
loftrýmis (úrlausnarstjórnun/ASM 3.stig)  

Skilyrði iii  
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Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkaniri 

 
Flugumferðarþjónusta (ATS) fyrir 
flugprófanir ii, iv 

 
Flugumferðastjórn (ATC) 

Flugstjórnarsvæðisþjónusta  

Aðflugsstjórnarþjónusta  

Flugturnsþjónusta  

 
Flugupplýsingaþjónusta (FIS) 

Flugupplýsingaþjónusta á flugvelli (AFIS)  

Flugupplýsingaþjónusta á flugleið (En-route FIS)  

Ráðgjafarþjónusta Á ekki við  

Skilyrði iii  
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Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkaniri 

 
Fjarskipta-, leiðsögu- eða 
kögunarþjónusta (CNS) 

Fjarskipti (C) 

Farstöðvaþjónusta fyrir flug (fjarskipti milli loftfara 
og jarðstöðva)  

Faststöðvaþjónusta fyrir flug (fjarskipti milli 
jarðstöðva)  

Farstöðvaþjónusta fyrir flug um gervihnött (AMSS)  

Leiðsaga (N) 

Hringvitamerki (NDB) í rúmi  

Fjölstefnuvitamerki (VOR) í rúmi  

Fjarlægðarvitamerki (DME) í rúmi  

Merki frá blindlendingarkerfi (ILS) í rúmi  

Merki frá örbylgjulendingarkerfi (MLS) í rúmi  

Merki frá hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi 
(GNSS) í rúmi  

Kögun (S) 
Öflun gagna úr frumkögun (PS)  

Öflun gagna úr svarkögun (SS)  
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Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkaniri 

Öflun gagna úr kögun sem er háð leiðsögubúnaði 
(ADS)  

Skilyrði iii  

 

 

Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkanir i 

Upplýsinga-þjónusta flugmála 
(AIS) AIS Veiting upplýsingaþjónustu flugmála í heild sinni  

Skilyrði iii  

 

 

Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkanir i 

Gagnaþjónusta (DAT) 

Gerð 1 

Veitendur gagnaþjónustu af gerð 1 hafa heimild til 
að afhenda flugmálagagnagrunna með eftirfarandi 
sniði: [skrá yfir almenn gagnasnið]  
Veitendur gagnaþjónustu af gerð 1 hafa ekki 
heimild til að afhenda flugmálagagnagrunna beint 
til endanlegra notenda/flugrekenda 

 

Gerð 2 
Veitendur gagnaþjónustu af gerð 2 hafa leyfi til að 
afhenda endanlegum notendum/ flugrekendum 
flugmálagagnagrunna fyrir eftirfarandi 

 



 

Umsókn um starfsleyfi og/eða tilnefningu ATM/ANS 

 

FOR-0211 
2.0. útgáfa 
Síða: 9 af 10 

Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkanir i 

hugbúnað/búnað um borð í loftfari, sem sýnt hefur 
verið fram á samrýmanleika við: Vottaður 
hugbúnaður/ búnaður frá [framleiðandi], tegund 
[XXX], hluti nr. [YYY] 

Skilyrði iii    

 

 

Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkanir i 

Veðurþjónusta (MET) MET 

Aðalveðurstofa   

Veðurstofur á flugvelli  

Flugveðurstöðvar  

VAAC  

WAFC  

TCAC  

Skilyrði iii  
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Þjónusta/starfsemi Tegund 
þjónustu/starfsemi Umfang þjónustu/starfsemi Takmarkanir i 

Starfsemi neta fyrir 
rekstrarstjórnun flugumferðar 

Hönnun Evrópunets flugleiða 
(ERN) Á ekki við  

Takmörkuð úrræði 
Fjarskiptatíðni  

Ratsjársvarkóði  

ATFM Veiting miðlægrar flæðisstjórnunar flugumferðar  

Skilyrði iii  

 

 

i Samkvæmt því sem lögbært yfirvald mælir fyrir um 
ii Viðbúnaðarþjónusta fellur undir flugumferðarþjónustu 
iii Ef nauðsyn krefur 
iv Ef lögbæra yfirvaldið telur nauðsynlegt að setja viðbótarkröfur 

                                                           


	A – Almennar upplýsingar um umsækjanda
	B – Umsókn um starfsleyfi varðar eftirfarandi starfsemi sbr. reglugerð nr. (ESB) 2017/373
	C – Sótt er um tilnefningu fyrir eftirfarandi starfsemi sbr. reglugerðir nr. 870/2007, 771/2010, 772/2010
	D – Ábyrgðarmaður og tilnefndir yfirmenn, sbr. ATM/ANS.OR.B.020 – Ferilskrá viðkomandi skal fylgja með umsókninni
	F – Undirritun umsóknar
	G– Nákvæm lýsing á umfangi þjónustu sem sótt er um starfsleyfi/tilnefningu fyrir

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Opinbert nafn umsækjanda: 
	Kennitala: 
	Heimilisfang: 
	Nafn tilnefnds tengiliðs eða tengiliða vegna samskipta við Samgöngustofu: 
	Símanúmer: 
	Netfang: 
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	undefined_19: 
	NetfangÁbyrgðarmaður: 
	SímanúmerÁbyrgðarmaður: 
	undefined_21: 
	öryggi: 
	undefined_23: 
	gæðum: 
	undefined_25: 
	vernd: 
	undefined_27: 
	fjármálum: 
	undefined_29: 
	mannauði: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	Undirritun ábyrgðarmanns: 
	Undirritun gæðaeða öryggisstjóra: 
	Staður og dagsetning: 
	Undirskrift forstjóra ef annar en ábyrgðarmaður: 
	TakmarkaniriFlugstjórnarsvæðisþjónusta: 
	TakmarkaniriAðflugsstjórnarþjónusta: 
	TakmarkaniriFlugturnsþjónusta: 
	TakmarkaniriFlugupplýsingaþjónusta á flugvelli AFIS: 
	TakmarkaniriFlugupplýsingaþjónusta á flugleið Enroute FIS: 
	TakmarkaniriÁ ekki við: 
	TakmarkaniriVeiting staðbundinnar flæðisstjórnunnar flugumferðar: 
	TakmarkaniriVeiting þjónustu fyrir staðbundna stjórnun loftrýmis úrlausnarstjórnunASM 3stig: 
	Skilyrði iii: 
	TakmarkaniriFlugstjórnarsvæðisþjónusta_2: 
	TakmarkaniriAðflugsstjórnarþjónusta_2: 
	TakmarkaniriFlugturnsþjónusta_2: 
	TakmarkaniriFlugupplýsingaþjónusta á flugvelli AFIS_2: 
	TakmarkaniriFlugupplýsingaþjónusta á flugleið Enroute FIS_2: 
	TakmarkaniriÁ ekki við_2: 
	Skilyrði iii_2: 
	TakmarkaniriFarstöðvaþjónusta fyrir flug fjarskipti milli loftfara og jarðstöðva: 
	TakmarkaniriFaststöðvaþjónusta fyrir flug fjarskipti milli jarðstöðva: 
	TakmarkaniriFarstöðvaþjónusta fyrir flug um gervihnött AMSS: 
	TakmarkaniriHringvitamerki NDB í rúmi: 
	TakmarkaniriFjölstefnuvitamerki VOR í rúmi: 
	TakmarkaniriFjarlægðarvitamerki DME í rúmi: 
	TakmarkaniriMerki frá blindlendingarkerfi ILS í rúmi: 
	TakmarkaniriMerki frá örbylgjulendingarkerfi MLS í rúmi: 
	TakmarkaniriMerki frá hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi GNSS í rúmi: 
	TakmarkaniriÖflun gagna úr frumkögun PS: 
	TakmarkaniriÖflun gagna úr svarkögun SS: 
	ÞjónustastarfsemiRow1: 
	Tegund þjónustustarfsemiRow1: 
	TakmarkaniriÖflun gagna úr kögun sem er háð leiðsögubúnaði ADS: 
	Skilyrði iii_3: 
	Takmarkanir iVeiting upplýsingaþjónustu flugmála í heild sinni: 
	Skilyrði iii_4: 
	Takmarkanir iVeitendur gagnaþjónustu af gerð 1 hafa heimild til að afhenda flugmálagagnagrunna með eftirfarandi sniði skrá yfir almenn gagnasnið Veitendur gagnaþjónustu af gerð 1 hafa ekki heimild til að afhenda flugmálagagnagrunna beint til endanlegra notendaflugrekenda: 
	Takmarkanir iVeitendur gagnaþjónustu af gerð 2 hafa leyfi til að afhenda endanlegum notendum flugrekendum flugmálagagnagrunna fyrir eftirfarandi: 
	ÞjónustastarfsemiRow1_2: 
	Tegund þjónustustarfsemiRow1_2: 
	Takmarkanir ihugbúnaðbúnað um borð í loftfari sem sýnt hefur verið fram á samrýmanleika við Vottaður hugbúnaður búnaður frá framleiðandi tegund XXX hluti nr YYY: 
	Tegund þjónustustarfsemiSkilyrði iii: 
	hugbúnaðbúnað um borð í loftfari sem sýnt hefur verið fram á samrýmanleika við Vottaður hugbúnaður búnaður frá framleiðandi tegund XXX hluti nr YYYSkilyrði iii: 
	Takmarkanir iSkilyrði iii: 
	Takmarkanir iAðalveðurstofa: 
	Takmarkanir iVeðurstofur á flugvelli: 
	Takmarkanir iFlugveðurstöðvar: 
	Takmarkanir iVAAC: 
	Takmarkanir iWAFC: 
	Takmarkanir iTCAC: 
	Skilyrði iii_5: 
	Takmarkanir iÁ ekki við: 
	Takmarkanir iFjarskiptatíðni: 
	Takmarkanir iRatsjársvarkóði: 
	Takmarkanir iVeiting miðlægrar flæðisstjórnunar flugumferðar: 
	Skilyrði iii_6: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


