
 

Umsókn um leyfi til úttektar á sérsmíðuðum 
íhlutum ökutækja 

 
Nafn fyrirtækis:_________________________        Kt. fyrirtækis:___________________________ 
Nafn úttektaraðila:______________________ Kt. úttektaraðila:________________________ 
Heimili:________________________________ Sími/Vinnusími:_________________________ 
Menntun:_______________________________ Netfang:________________________________ 
 

GÖGN SEM ÞARF AÐ FRAMVÍSA: 

□ Afrit af prófskírteini □ Upplýsingar um tækjabúnað  □ Afrit af starfsábyrgðartryggingu  
 
Ég undirrituð/-aður hef kynnt mér þær aðferðir sem nota skal við úttektir sérsmíðaðra íhluta í ökutæki. 
Samgöngustofa hefur rétt til að fella leyfi úr gildi ef úttekt/vottorð er ófullnægjandi að mati 
Samgöngustofu.  
 
 ___________________   ________________________________________________________________  
 Dagsetning Undirskrift umsækjanda 
 
  ________________________________________________________________  
 Móttökustaðfesting Samgöngustofu 
 

 
Upplýsingar um fylgigögn 

 
Almennt um fylgigögn og staðfestingar: 
Umsækjanda er bent á að eiga afrit af öllum gögnum sem afhent eru með umsókn. Ef umbeðin fylgigögn vantar 
eða þau ekki fullnægjandi er umsókn hafnað.  
 
Menntun: 
Umsækjandi skal hafa viðeigandi verk-, tækni- eða efnafræðimenntun. Einnig skal umsækjandi hafa setið 
námskeið og hlotið viðurkenningu frá fagaðila þess efnis að umsækjandi sé hæfur til vottunar á sérsmíðuðum 
íhlutum í ökutæki. 
 
Tækjabúnaður: 
Umsækjandi skal hafa yfir að ráða viðeigandi tækjabúnaði til úttektar á sérsmíðuðum varahlutum í ökutæki. 
Tækjabúnaðurinn skal vera viðurkenndur og CE merktur. 
 
Starfsábyrgðartrygging: 
Umsækjandi skal hafa gilda starfsábyrgðartryggingu sem lýtur að því sem sótt er um. 
 
Úttektaraðili: 
Úttektaraðili skal vera hlutlaus og óháður þeim sem unnið er fyrir. 
Úttektaraðili skal að lokinni úttekt gera skýrslu um íhlutinn sem inniheldur upplýsingar um: 

□ Fastanúmer ökutækis □ Dagsetningu □ Aðferð sem notuð var □ Mynd 

□ Raðnúmer ef um fjöldaframleiðslu sé að ræða □ Undirskrift úttektaraðila 
□ Nafn fyrirtækis/aðila sem unnið er fyrir □ Heiti hlutar 

 
Eyðublöð og upplýsingaskjöl má nálgast á heimasíðu Samgöngustofu 

www.samgongustofa.is 
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