_____________________
Fastnúmer

Umsókn um skráningu skv. ADR-reglum
Umsækjandi:
__________________________________________________________________________________
(Eigandi/Umráðamaður)

Kennitala: ___________________________________

Sími: _______________________________

1. Flokkur sem ökutækið óskast viðurkennt fyrir
Flokkur: ____________/____________/____________/____________/____________

2. Fylgigögn (sjá upplýsingar á bakhlið)
Umsókn þessari skulu fylgja eftirfarandi gögn eftir því sem við á (merkið við):
ADR-vottorð frá öðru EB-landi, sem er í gildi
Vottorð frá faggiltri skoðunarstofu um búnað ökutækis til að flytja hættulegan farm (sbr.
ADR-reglur)
Vottorð frá framleiðanda ökutækisins um leyfða heildarþyngd samtengdra ökutækja til að flytja
hættulegan farm
Vottorð frá framleiðanda ökutækisins um að ökutækið hafi nægilegan hliðarstuðning við hliðar2
hröðun, a.m.k. 4,0 m/s (gildir um ökutæki sem með fulllestað farmrými og með þyngdarpunkt
hærri en 90% af sporvídd ystu hjóla)
Fyrir ökutæki með farmgeymi: Vottorð um að geymirinn sé viðurkenndur af Vinnueftirliti ríkisins

3. Staðfesting umsækjanda
Undirritaður staðfestir hér með umsókn sína.

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.

Dagsetning: _________________

Undirskrift umsækjanda: ________________________________

US.120

06.2018

Sé umsókn ófullnægjandi, fylgigögn vantar eða þau eru ekki í samræmi við fyrirmæli á
bakhlið eyðublaðsins, verður henni hafnað.
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Upplýsingar um fylgigögn

Almennt um fylgigögn og staðfestingar
Fylgigögn skulu vera vel læsileg og í frumriti. Umsækjanda er bent á að eiga afrit af öllum gögnum sem afhent
eru með umsókn. Ef umbeðin fylgigögn vantar eða eru ekki fullnægjandi er umsókninni hafnað. Afgreiðsla
umsókna tekur að jafnaði einn sólarhring.

Almennar leiðbeiningar um skráningu ADR-ökutækja
Ökutæki skiptast upp í eftirfarandi flokka:
EX/II

Ökutæki ætlað til að flytja sprengifim efni í flokki II

EX/III Ökutæki ætlað til að flytja sprengifim efni í flokki III
FL

Ökutæki ætlað til að flytja vökva með blossamark undir 61ºC eða eldfimar lofttegundir í meira en 3000 l
gámageymi. Einnig ökutæki sem ætlað er til að flytja meira en 1000 l af eldfimum lofttegundum í föstum
eða lausum geymum eða geymasamstæðum.

OX

Ökutæki ætlað til að flytja tiltekin efni í flokki 5.1, sjá spássíunúmer 2501 í ADR-reglunum, í
gámageymi fyrir meira en 3000 l, og í föstum eða lausum geymi.

AT

Ökutæki annað en í flokki FL og OX ætlað til að flytja hættuleg efni í gámageymi fyrir meira en 3000 l,
föstum eða lausum geymum og geymasamstæðu fyrir meira en 1000 l annað en í flokki FL.

