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Umsókn um útgáfu  
 

 □ Burðarvirkisvottorða  □ Hjólstöðuvottorða 
   

Nafn verkstæðis  Kennitala 
   

Heimilisfang  Póstnúmer og staður 

   

Sími/fax  Netfang 

 

Mælitæki (tegund og gerð) 

 
 
Ábyrgðarmaður verkstæðis 

 

Nöfn mælingarmanna 
   

Nafn  Kennitala 
 

Námskeið í burðarvirkismælingum/hjólastillingum (hvar og hvenær) 

   

Undirskrift mælingarmanns  Úttekt dags. 

   

Nafn  Kennitala 
 

Námskeið í burðarvirkismælingum/hjólastillingum (hvar og hvenær) 

   

Undirskrift mælingarmanns  Úttekt dags. 
   

Nafn  Kennitala 
 

Námskeið í burðarvirkismælingum/hjólastillingum (hvar og hvenær) 
   

Undirskrift mælingarmanns  Úttekt dags. 
   

Nafn  Kennitala 
 

Námskeið í burðarvirkismælingum/hjólastillingum (hvar og hvenær) 
   

Undirskrift mælingarmanns  Úttekt dags. 
 
 
 
 
 
 

Dagsetning og undirskrift ábyrgðarmanns verkstæðis 
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Athugasemdir vegna umsóknar 
 

 

 

 

 

 

 
 

Upplýsingar 
 

Verkstæði sem gefur út burðarvirkis- eða hjólastillingarvottorð skal búið mælitækjum og aðstöðu til mats og mælinga. 
Mælitæki skal haldið í fullkomnu lagi og kvarðað og stillt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda þess. Mælingarmaður 
ber ábyrgð á því að hjólastaða og/eða burðarvirki sé rétt þegar vottorð er gefið út. Brot á reglum um útgáfu vottorða 
getur varðað afturköllun leyfis. 
 
Mælingarmaður skal: 

 Vera í föstu starfi hjá viðkomandi fyrirtæki. 

 Vera með réttindi í bifvélavirkjun eða bifreiðasmíði. 

 Hafa setið námskeið í mælingum hjá aðila viðurkenndum af Samgöngustofu. 

 Hafa setið námskeið hjá Samgöngustofu í reglum og ábyrgð til útgáfu burðarvirkisvottorða á síðastliðnum 5 
árum.Hafa hlotið úttekt hjá aðila sem er viðurkenndur af Samgöngustofu á því mælitæki sem verkstæðið er með í 
notkun. 

 
 
Ábyrgðarmaður verkstæðis:  

 Ábyrgðarmaður verkstæðis skal vera sveinn eða meistari í bifvélavirkjun eða bifreiðasmíði.  

 Ábyrgðarmaður ber ábyrgð á mælingum sem framkvæmdar eru af mælingarmönnum verkstæðisins og búnaði 
sem notaður er.  

 Ábyrgðarmaður verður að hafa setið námskeið hjá aðila sem er viðurkenndur  af Samgöngustofu í reglum um 
burðarvirki og ábyrgð útgefanda á síðustu 5 árum.  

 Ábyrgðarmaður skal tilkynna Samgöngustofu ef skráður mælingarmaður hættir störfum og ef nýr hefur störf, 
einnig ef breytingar verða á tækjabúnaði. 
 

Sjá nánar um útgáfu hjólastöðu- og burðarvirkisvottorða á heimasíðu Samgöngustofu. 
http://www.samgongustofa.is/umferd/okutaeki/okutaekjaskra/burdarvirkisvottord/ 
http://www.samgongustofa.is/umferd/okutaeki/okutaekjaskra/hjolastada/ 
 
 

Tilkynningar og breytingar sendast á netfangið umferdarlistar@samgongustofa.is 
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