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 Lögregluembætti  

   
 

Lögreglumaður (númer) Dagsetning  
  

Fastanúmer / 
Skráningarnúmer 

Tegund Undirtegund Ástæða boðunar Dagsetning 
boðunar 
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til 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Skv. 43. gr. reglugerðar um skoðun ökutækja nr. 414/2021: 

Aukaskoðun að kröfu lögreglu. 

Reynist ökutæki, sem lögreglan stöðvar, ekki vera í lögmæltu ástandi (vegna vanbúnaðar eða vanrækslu á skoðun) skal boða 
það til sérstakrar skoðunar hjá skoðunarstofu. Ekki skal veita lengri frest en sjö daga til að færa ökutækið til skoðunar. Við 
aukaskoðun að kröfu lögreglu skal skoða ökutækið eins og um reglubundna skoðun sé að ræða (aðalskoðun) og skal 
niðurstaða skoðunar vera skv. b-lið 5. mgr. 21. gr. 

Lögreglan getur fjarlægt skráningarmerki af ökutæki sem talið er að ógni umferðaröryggi, uppfyllir ekki kröfur um reglugerð 
um gerð og búnað ökutækja eða hefur ekki verið fært til skoðunar innan tilgreinds frests, sbr. 75. gr. umferðarlaga. 

Þetta eyðublað á að senda á netfangið okutaeki@samgongustofa.is  
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