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Inngangur 
 

Keflavíkurflugvöllur er fjölmennur vinnustaður með margbreytilegri starfsemi sem kemur 
að afgreiðslu loftfara og farþega sem um flugsvæðið fara. Til að starfsemin á flugsvæðinu 
verði fyrir sem fæstum truflunum er nauðsynlegt fyrir flugvallaryfirvöld að setja hinar 
ýmsar reglur. Ein af þeim reglum eru reglur um aðgangsstjórnun sem ætlað er að koma í 
veg fyrir ólögmætar aðgerðir sem beint er að fólki, flugstöðvum, byggingum, 
flugleiðsögutækjum, loftförum og hverskonar búnaði á flugþjónustusvæði flugvallarins. 
 
Má segja að reglurnar séu nánari útfærsla á gildandi lögum, reglugerðum og 
stjórnvaldsfyrirmælum. Eru reglurnar samdar með tilliti til Laga um loftferðir nr. 60/1998, 
Reglugerðar um flugvernd nr. 361/2005 og viðauka við hana, Flugverndaráætlun Íslands, 
Viðauka 17, 11 útgáfu, við stofnskrá Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, Reglugerð um 
greiningardeild ríkislögreglustjóra nr. 404/2007 og einnig með hliðsjón af handbók 
Alþjóðaflugmálstofnunarinnar  um flugvernd og handbók Evrópusambands 
Flugmálastjórna, skjali nr. 30 um flugvernd. 
 
Það er von mín að reglurnar skýri þá ferla sem einstaklingar þurfa að ganga í gegnum 
þegar sækja þarf um aðgangsheimild eða leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar inn á 
flugsvæði Keflavíkurflugvallar og að reglurnar varpi skýrari ljósi á þær kröfur sem í gildi 
eru varðandi útgáfu slíkra heimilda.  
 
Það er markmið Flugmálastjórnarinnar á Keflavíkurflugvelli að veita ávallt góða þjónustu 
við útgáfu aðgangsheimildanna svo og á öðrum sviðum sem komið er að. Ósk mín er að 
samstarf við alla sem þurfa að nota okkar þjónustu verði ávallt farsælt.  
 
 
 
 
Keflavíkurflugvöllur, 3. janúar 2008 
 
 
 
____________________________________ 
Björn Ingi Knútsson 
flugvallarstjóri.  
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1. Almennt 

1.1. Almenn skilyrði 
 

1.1.1. Fimm tegundir aðgangsheimilda 
• Almenn leyfi 
• Bráðabirgðaheimild 
• Skammtímaheimild 
• Heimild flugverja og flugfarþega 
• Heimild opinberra eftirlitsaðila og viðbragðsaðila 

 
1.1.2. Allir sem starfa á haftasvæðum flugverndar á Keflavíkurflugvelli eða eiga 

þangað reglubundin erindi í 24 daga á ári eða meira skulu hafa útgefna 
almenna- eða bráðabirgðaaðgangsheimild. 

 
1.1.3. Aðgangsskírteinið skal ávallt borið þannig að það sé sýnilegt þegar dvalið er á 

svæðunum. 
 
1.1.4. Skírteinið er eign Flugmálastjórnarinnar á Keflavíkurflugvelli og skal því 

skilað þegar gildistími þess er útrunninn, það hefur verið afturkallað eða 
leyfishafi  er hættur störfum eða hefur lagt niður þá starfsemi sem var ástæða 
útgáfu heimildarinnar. 

 
1.1.5. Leyfishafa er einungis heimilt að fara um eða dvelja á þeim svæðum sem 

aðgangsheimildin nær til. 

1.2. Þjálfun handhafa aðgangsheimildar 
 

1.2.1. Áður en almenn- eða bráðabirgðaaðgangsheimild er gefin út skal viðkomandi 
hafa sótt námskeið í flugverndarvitund hjá öryggissviði Flugmálastjórnarinnar 
á Keflavíkurflugvelli eða hjá aðila sem hlotið hefur viðurkenningu 
öryggissviðsins. Hann skal kynna sér reglur sem gilda um aðgang að svæðum 
flugvallarins áður en aðgangsheimild er gefin út, undirrita yfirlýsingu þar að 
lútandi og skuldbinda sig til að hlíta þeim reglum.  

1.3. Bakgrunnsskoðun 
 

1.3.1. Áður en almenn- eða bráðabirgðaaðgangsheimild er gefin út framkvæmir 
Ríkislögreglustjóri bakgrunnskoðun og athugar a.m.k. 5 ár aftur í tímann, sbr. 
kröfur í reglugerð nr. 361/2005 og EB 2320/2002, bakgrunn alls starfsfólks 
sem þarf að hafa aðgang að haftasvæðum flugverndar til að unnt sé að leggja 
mat á hvort heimila eigi aðgang án fylgdar. Forsenda fyrir útgáfu 
aðgangsheimildar er að umsækjandi samþykki heimild til handa 
Ríkislögreglustjóra að framkvæma bakgrunnskoðun.  Að öðrum kosti verður 
umsóknin ekki tekin gild.   Athugunin skal m.a. felast í skoðun á viðkomandi í 
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skrám lögreglu og öflun upplýsinga um sakaferil. Ríkislögreglustjóri getur 
tekið ákvörðun um að hafna viðkomandi einstaklingi þar sem fram hafi komið 
upplýsingar um afbrot eða refsiverðan verknað. Endurtaka skal athugunina 
með reglulegu millibili og eigi sjaldnar en á 3 ára fresti. Að auki skal 
öryggissvið Flugmálastjórnarinnar á Keflavíkurflugvelli í samvinnu við 
Ríkislögreglustjóra gera úrtaksathugun á þeim aðilum sem staðist hafa 
bakgrunnsathugun. 
 

1.3.2. Með bakgrunnsathugun skal kanna og staðfesta:  
• deili á viðkomandi,  
• heimili eða dvalarstað sl. 5 ár, 
• feril viðkomandi undanfarin 5 ár,  
• þá hættu sem kann að stafa af viðkomandi innan haftasvæðis flugverndar, 

sbr. lið 1.3.5 og 1.3.9 hér að neðan. 
 
1.3.3. Með umsókn um aðgang að haftasvæði flugverndar skal leggja fram 

nauðsynleg gögn og upplýsingar og skriflega heimild viðkomandi fyrir öflun 
þeirra svo sem frá lögreglu. Heimilt er að óska frekari upplýsinga ef 
nauðsynlegt þykir. 

 
1.3.4. Hafi viðkomandi verið búsettur erlendis á síðastliðnum 5 árum skal hann 

leggja fram þau gögn sem óskað er af lögreglu til þess að unnt sé að leggja mat 
á umsókn hans, svo sem sakavottorð eða sambærileg vottorð frá erlendum 
stjórnvöldum þar sem hann hefur verið búsettur eða dvalið. Séu ekki lögð fram 
gögn sem nægileg teljast til að hægt sé að meta viðkomandi skal hafna 
umsókn.  

 
1.3.5. Við ákvörðun um hvort veita beri aðgangsheimild að haftasvæði 

Keflavíkurflugvallar skal sérstaklega athuga brotaferil einstaklings sem sótt er 
um heimild fyrir. Leggja skal til grundvallar upplýsingar úr sakaskrá og eftir 
atvikum úr öðrum skrám lögreglu um viðkomandi. 

 
1.3.6. Hafi umsækjandi verið dæmdur til refsingar skal synja um aðgang að 

haftasvæði flugverndar, sbr. þó ákvæði 25. gr. reglugerðar nr. 361/2005 enda 
séu brotin stórfelld og/eða gefa vísbendingar um að öryggi ríkisins, 
flugstarfsemi og almannahagsmunum kunni að stafa hætta af.  

 
1.3.7. Við mat á brotaferli umsækjanda skal leggja til grundvallar hvort öryggi 

flugsamgangna stafi hætta af einstaklingi. Sérstaklega skal meta hugsanlega 
hættu sem af viðkomandi kann að stafa gagnvart íslenska ríkinu og erlendum 
ríkjum, öryggi þeirra, flugstarfsemi og öðrum almannahagsmunum. 

 
1.3.8. Ennfremur skal heimilt að taka tillit til eftirfarandi:  

a) ef komin er fram kæra á hendur einstaklingi fyrir refsivert brot sem ætla má að 
varði fangelsisrefsingu  

b) ef einstaklingur er eftirlýstur af lögreglu, gefin hafi verið út handtökuskipun á 
hendur honum eða lagt á hann farbann samkvæmt ákvæðum laga um meðferð 
opinberra mála. 
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1.3.9. Hafi einstaklingur lokið afplánun og/eða innt sektargreiðslur af hendi vegna 
brota samkvæmt 2. mgr. 24. gr. reglugerðar nr. 361/2005, skal þá heimilt að 
taka tillit til þess í eftirfarandi tilvikum: 

a. þegar 5 ár eru liðin frá lokum afplánunar eða lokum óskilorðsbundinnar 
fangelsisvistar eða lokum reynslulausnar  

b. þegar 3 ár eru liðin frá greiðslu sektar eða lokum óskilorðsbundinnar 
fangelsisvistar, enda þyki sýnt að af viðkomandi stafi ekki lengur hætta 
fyrir íslenska ríkið eða erlend ríki, öryggi þeirra, flugstarfsemi eða 
almannahagsmuni. 

c. Sé umsókn um aðgang að haftasvæði flugverndar synjað á grundvelli 
bakgrunnsathugunar vegna flugverndar má kæra þá ákvörðun í samræmi 
við ákvæði stjórnsýslulaga 

 
1.3.10. Við endurnýjun aðgangsheimildar og vegna endurútgáfu glataðrar 

aðgangsheimildar skal framkvæma bakgrunnsskoðun.  

1.4. Almenn leyfi 
 

1.4.1. Gildistími almennra aðgangsheimilda er  3 ár. 

1.5. Almenn skammtímaleyfi 
 

1.5.1. Starfsmenn sem hafa starf á haftasvæðunum í skemmri tíma en 3 ár fá útgefna 
aðgangsheimild þann tíma sem starfsemin fer fram. 

1.6. Bráðabirgðaleyfi 
 

1.6.1. Aðilar sem starfa skemur en 24 daga á ári á haftasvæðum flugverndar eða 
gestir sem þurfa að fara inn á svæðin fá útgefin bráðabirgðaleyfi. 
Bráðabirgðaleyfishafar eru á ábyrgð, í fylgd og í umsjá aðila með gilda 
aðgangsheimild.  

1.7. Heimild flugverja og flugfarþega 
 

1.7.1. Flugverjar og flugfarþegar hafa heimild til að ferðast eðlilega leið til og frá 
loftfari enda beri þeir á sér gildar ferðaheimildir sem umráðamaður loftfars eða 
umboðsmaður hans gefur út. 

1.8. Heimild opinberra eftirlitsaðila og viðbragðsaðila 
 

1.8.1. Opinberir eftirlitsaðilar við skyldustörf á haftasvæðum hafa heimild til að 
ferðast um svæðin enda beri þeir á sér skilríki útgefin af stofnun viðkomandi 
eftirlitsaðila (ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslu, heilbrigðisyfirvöldum, 
yfirdýralækni, Flugmálastjórn Íslands o.fl.).  Viðbragðsaðilar s.s. slökkvilið og 
björgunarlið hafa heimild til að fara um svæðin án sérstakrar heimildar 
samkvæmt neyðaráætlunum. Einkennisföt ein og sér eru ekki fullnægjandi 
aðgangsheimild. 

 



 
 

8 

 

2. Útgáfa aðgangsheimilda  

2.1. Almenn leyfi og almenn skammtímaleyfi 
 

2.1.1. Aðgangsheimildin er útgefin fyrir ákveðinn starfsmann og   gildir eingöngu á 
meðan hann er við störf. 
 

2.1.2. Áður en sótt er um aðgangsheimild þarf viðkomandi fyrirtæki eða stofnun að 
fylla út sérstakt eyðublað sem fæst hjá öryggissviði Flugmálastjórnarinnar á 
Keflavíkurflugvelli. Þar er tilgreint hvers konar starfsemi stunduð og hver eða 
hverjir hafi heimild til að sækja um aðgang fyrir starfsmenn.  Eyðublaðinu skal 
skilað til öryggissviðs Flugmálastjórnarinnar  Keflavíkurflugvelli á 
útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE). 

Sjá viðhengi nr. 1.  
 

2.1.3. Umsókn um aðgangsheimild skal vera fyllt út á þar til gert eyðublað undirrituð 
af tilnefndum starfsmanni stofnunar eða fyrirtækis og umsækjanda.  
Ljósritaðar umsóknir svo og umsóknir sendar sem símbréf eru ekki teknar til 
greina. Umsóknir sem ekki eru rétt útfylltar og undirritaðar er ekki teknar til 
greina. 

Sjá viðhengi nr. 2. 
 

2.1.4. Lágmarksaldur til starfa á og við flughlöð er 18 ár samkvæmt úrskurði 
Vinnueftirlits ríkisins. 

 
2.1.5. Umsóknum um aðgangsheimild skal skilað til öryggissviðs 

Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli á útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda 
í FLE.  Þar er umsóknin yfirfarin og athugað hvort hún sé í samræmi við 
starfsemi stofnunarinnar eða fyrirtækisins sem sækir um aðgangsheimildina.  
Þá er athugað hvort svæðin sem sótt er um aðgang að séu í samræmi við 
skyldur starfsmannsins.   

 
2.1.6. Afgreiðslutími umsókna hjá öryggissviði Flugmálastjórnarinnar 

Keflavíkurflugvelli skal að jafnaði ekki vera lengur en þrír virkir dagar. 
 

2.1.7. Ef starfsmaður er starfandi hjá tveimur eða fleiri stofnunum eða fyrirtækjum á 
Keflavíkurflugvelli skulu báðir aðilar sækja um aðgangsskírteini fyrir 
starfsmanninn. 

 
2.1.8. Ef starfsmaður lætur að störfum skal viðkomandi stofnun eða fyrirtæki 

tilkynna um starfslok og skila aðgangsskírteininu til öryggissviðs fyrsta virkan 
dag eftir starfslok á útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda. 
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2.1.9. Ef starfsmaður neitar að afhenda viðkomandi stofnun eða fyrirtæki 
aðgangsskírteinið eða aðgangsskírteinið er glatað skal stofnunin eða fyrirtækið 
senda skriflega tilkynningu þess efnis til öryggissviðs Flugmálastjórnarinnar á 
Keflavíkurflugvelli á þar til gerðu eyðublaði eða í tölvupósti á heimilisfangið 
passar@kefairport.is . Sjá viðhengi nr. 3. 

 
2.1.10. Ef umsækjandi um aðgangsskírteini mætir ekki til myndatöku 90 dögum eftir 

móttöku umsóknar fellur hún úr gildi. 

2.2. Bráðabirgðaaðgangsheimild 
 
2.2.1. Aðilar sem koma sjaldnar en 24 daga á ári á Keflavíkurflugvöll eða eiga 

þangað erindi geta sótt um að fá útgefin almenn aðgangsskýrteini. 
 
2.2.2. Ganga skal  úr skugga um að umsækjandinn eigi lögmætt erindi inn á svæðið 

áður en bráðabirgðaleyfið er gefið út. 
 

2.2.3. Öryggissvið Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli gefur út bráðabirgðaleyfi. 
 

2.2.4. Ef umsækjandi um aðgangsskírteini er erlendur ríkisborgari og hefur ekki átt 
lögfast heimili á Íslandi s.l. 5 ár skal ljósrit af vegabréfi þar sem fram kemur, 
ríkisfang og vegabréfsnúmer fylgja umsókninni. 

 
2.2.5. Áður en bráðabirgðaleyfi er gefið út skal umsækjandinn framvísa gildum 

persónuskilríkjum sem gefin eru út af opinberum aðilum (ökuskírteini, 
vegabréf, nafnskírteini) og fylla út þar til gert eyðublað. Sjá viðhengi nr. 4. 

 
2.2.6. Handhafar bráðabirgðaleyfis skulu vera á ábyrgð og í umsjón aðila með gilda 

aðgangsheimild þann tíma sem dvalið er inn á svæðinu. Bráðabirgðaleyfishafi 
skal ávallt vera í fylgd ábyrgðarmannsins þegar dvalið er inn á svæðinu. 
 

2.2.7. Að notkun lokinni skal leyfinu skilað á útgáfustað 
 

2.2.8. Bráðabirgðaleyfi gilda að hámarki í 24 klst.  
 

3. Leyfisbréf ökutækja og vinnuvéla  

3.3. Áður en sótt er um leyfisbréf fyrir ökutæki eða vinnuvélar þarf viðkomandi 
fyrirtæki eða stofnun að fylla út sérstakt eyðublað sem fæst hjá öryggissviði 
Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli. Þar er tilgreint hvers konar 
starfsemi er og hver eða hverjir hjá fyrirtækinu eða stofnuninni hafa heimild til 
að sækja um leyfisbréf fyrir. Eyðublaðinu skal skilað til öryggissviðs 
Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli á útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda 
í FLE. Sjá viðhengi nr. 5. 
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3.4. Leyfisbréf ökutækja og vinnuvéla eru ekki gefin út til lengri tíma en í 12 
mánuði eða þann tíma sem starfsemi á sér stað innan haftasvæðis. 

 
3.5. Leyfisbréfi skal komið fyrir í neðra horni framrúðu hægra megin í ökutækjum 

en samsíða skráningarskildi á vinnuvélum. Á bifhjólum skal koma leyfisbréfi 
fyrir hægra megin á hjólinu þar sem það er vel sýnilegt.  

 
3.6. Ökutæki og vinnuvélar skulu uppfylla ákvæði öryggisreglna, útgáfu 1. frá 1. 

júní 2007 fyrir Keflavíkurflugvöll.  

4. Bráðabirgðaleyfisbréf fyrir ökutæki og 
vinnuvélar  

4.1. Öryggissvið Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli  gefur út 
bráðabirgðaleyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar. Bráðabirgðaleyfisbréf til 
aksturs um flugbrautir og eða á flugvélaakbrautum eru einungis útgefin til 
handa umráðamönnum ökutækja sem uppfylla kröfur öryggisreglna 
Keflavíkurflugvallar til aksturs á flugbrautum og flugvélaakbrautum. 

 
4.2. Rækilega skal gengið úr skugga um að umsækjandinn eigi lögmætt erindi inn 

á svæðið áður en bráðabirgðaleyfisbréfið er gefið út. 
 

4.3. Bráðabirgðaleyfisbréf gilda að hámarki í 24 klst.  Sjá viðhengi nr. 6. 

5. Útgáfa aðgangsheimilda og leyfisbréfa fyrir 
ökutæki og vinnuvélar 

5.1. Útgáfa aðgangsheimilda og leyfisbréfa fer fram hjá öryggissviði 
Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli á útgáfuskrifstofu aðgangaheimilda 
í FLE. 

 
5.2. Gjald vegna útgáfu aðgangsheimilda og leyfisbréfa er samkvæmt gjaldskrá 

Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli.  Gjaldskrá liggur frammi á 
aðalskrifstofu.  
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6. Glataðar aðgangsheimildir eða leyfisbréf 

6.1. Glatist aðgangsheimild eða leyfisbréf skal það tilkynnt án tafar öryggissviði 
Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli á netfangið passar@kefairport.is. 

 
6.2. Til að fá endurútgefna aðgangsheimild eða leyfisbréf skal umsóknareyðublað 

fyllt út að nýju. 

7. Reglur um rafrænan aðgang 

7.1. Aðila sem veittur hefur verið aðgangur inn svæði þar sem aðgangi er stjórnað 
með rafrænum hætti skal ávallt gæta að því að óviðkomandi aðilar komist ekki 
inn um dyr þá sem farið er um.  

 
7.2. Bíða skal við dyrnar og gæta þess að þær lokist tryggilega. 

 
7.3. Handhafi almenns leyfis og almenns skammtímaleyfis fær úthlutað rafrænni 

aðgangsheimild í aðgangsskírteinið. Slík heimild er einungis til nota fyrir 
handhafa skírteinisins.  

 
7.4. Þegar farið er um dyr sem stjórnað er með rafrænum hætti skal 

aðgangskírteinið ávallt borið að rafrænum lesara þannig að tryggt sé að 
aðgangur um hurðina sé lesinn og skráður. 

 
7.5. Þar sem rafrænn aðgangur krefst einnig lesturs persónueinkenna skal vera til 

staðar auk kortalesara, talnalás og/eða búnaður til lesturs persónueinkenna, svo 
sem fingrafaralesari, augnlesari eða sambærilegur viðurkenndur búnaður. 
Bæði þarf að bera kort að aðgangslesara auk stimpla þarf inn persónulega 
talnakóða eða bera persónueinkenni að lesara. Sjá viðhengi nr. 7. 

8. Svipting aðgangsheimildar 

 
8.1. Ef handhafi aðgangsheimildar eða leyfisskírteina fyrir ökutæki eða vinnuvélar 

gerist brotlegur við lög og reglur og ef telja verður með hliðsjón að eðli brotsins 
eða annars framferðis hans, sbr. 27 grein reglugerðar nr. 361/2005 getur 
Flugmálastjórnin Keflavíkurflugvelli svipt viðkomandi aðgangsheimildinni 
tímabundið eða að fullu.  

 
8.2. Ákvörðun um sviptingu skal rökstudd og viðkomandi gefinn kostur á að neyta 

andmælaréttar áður en ákvörðun er tekin, í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga.  
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8.3. Lögreglustjórinn og tollstjórinn á Suðurnesjum geta svipt handhafa 

aðgangsheimildar til bráðabirgða.  
 

8.4. Þegar endurútgáfu á aðgangsheimild er óskað fyrir aðila sem sviptur hefur verið 
aðgangsheimild skal viðkomandi að fara í gegnum umsóknarferli að nýju. 

9. Skipting svæða, litatákn og önnur 
auðkenni: 

9.1. Á aðgangsheimildinni skulu vera ferningar með litum og táknum sem 
skilgreina þau svæði sem heimildin nær til. Skipting svæða á flugsvæðum 
Keflavíkurflugvallar er samkvæmt meðfylgjandi svæðiskortum og teikningum: 

9.2. Skipting svæða og litatákn: 
 
G-1.  

Haftasvæði flugverndar innan FLE 
 

 
 
G-2. Haftasvæði flugverndar utan FLE. 
 
 
 
G-3. Öll haftsvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli  

 

9.3. Merkingar í aðgangsheimild með bókstöfum: 
G-A A: Veitir aðgang um landgöngubrú að loftfari. 
G-B B: Heimild til að stjórna færslu á landgöngubrúm. 
G-D D: Leyfi til aksturs á flugvélaakbrautum og flugbrautum.  

Handhafi skal hafa lokið tilskyldu námskeiði og staðist próf til 
að öðlast réttindi til aksturs.  

G-F F: Starfsmaður sem hefur skyldum að gegna vegna virkjunar 
Flugslysaáætlunar fyrir Keflavíkurflugvöll (FFK). Hefur 
forgang að sínum aðgangssvæðum vegna virkjunar FFK. 

G-T T: Aðgangur að farangursflokkunarsal 
G-R R: Ræstiverktakar. 
G-V V: Aðgangur að tækni- og þjónusturýmum. 
Sjá viðhengi nr. 8. 

Litur: R130, G0, B130

Litur: R153, G51, B0

Litur: R255, G100, B0
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10. Mismunandi tegundir aðgangsheimilda og  
leyfisskírteina 

11.1.   Bakgrunnslitir: 
 

 
 

a) Hvítur. Almennir starfsmenn 
 
 

b) Blár.  Löggæsla, tollgæsla og Landhelgisgæsla.  Aðgangur að öllum 
haftasvæðum flugverndar. 

 
 
c) Grænn. Flugverndarstarfsmenn og slökkvilið.  Aðgangur að öllum 

haftasvæðum flugverndar.  Hægt er að takmarka aðgangssvæði og skulu 
þá vera litamerkingar efst á aðgangsheimild G-1 og G-2 sem takmarka 
aðgang í að tilgreindum svæðum. 

 
 
d) Gulur.  Sértækir viðhaldsstarfsmenn.  Heimild til að bera með sér 

verkfæri og/eða bannaða hluti inn á haftsvæði flugverndar samkvæmt 1. 
grein viðauka við reglugerð um flugvernd nr. 361/2005. 

 
 
e) Rauður. Æðstu stjórnendur flugverndar- og öryggismála á flugsvæðum 

Keflavíkurflugvallar. Veitir óhindraðan aðgang að öllum haftasvæðum 
flugverndar. Útgáfa þessarar aðgangsheimildar skal takmarkast við 
eftirfarandi: 
 
1. Flugmálastjórnin Keflavíkurflugvelli: 

a. Flugvallarstjóri 
b. Framkvæmdarstjóri öryggissviðs 
c. Deildarstjóri flugverndar 
d. Staðgengill flugvallarstjóra 
 

2. Lögreglu- og tollstjórinn á Suðurnesjum. 
a. Lögreglu- og tollstjóri 
b. Aðstoðarlögreglu- og tollstjóri 
c. Yfirlögregluþjónn  
d. Aðaldeildarstjóri tollgæslu 

 
 

Litur: R255, G255, B255

Litur: R0, G0, B255 

Litur: R0, G255, B0

Litur: R255, G255, B0

Litur: R255, G0, B0
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11. Útlit aðgangsheimilda: 

11.2. Á framhlið skulu vera eftirfarandi upplýsingar: 
 

1) Ljósmynd af leyfishafa 
2) Svæði þau er leyfishafi hefur aðgang að  
3) Nafn  
4) Gildistími leyfis  
5) Kennitala  
6) Nafn vinnuveitanda 
7) Samþykki Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli 

 
Sjá viðhengi nr. 9 
 

11.3. Á bakhlið skírteinis skulu vera eftirfarandi upplýsingar: 
 

Um meðferð skírteinis þessa fer samkvæmt Lögum um loftferðir nr. 68/1998, 
reglugerð um flugvernd nr. 361/2005 og reglum þessum. Misnotkun skírteinis 
getur varðað sviptingu, sektum eða fangelsi allt að 5 árum. 
Tapist skírteini ber að tilkynna það tafarlaust til útgáfuskrifstofu 
aðgangsheimilda í síma 425-6028,  flugöryggisvarða í síma 425 – 6030 eða á 
netfangið passar@kefairport.is.  
Ef tapað skírteini finnst skal því skilaðtafarlaust til flugöryggisvarða. 

 

12. Leyfisskírteini ökutækja og vinnuvéla 
skipting svæða og litatákn 

12.1. Á leyfisskírteini ökutækja og vinnuvéla skulu vera ferningar með litum og 
táknum sem tilgreina þau svæði sem leyfið nær til. Skipting svæða á 
flugsvæðum Keflavíkurflugvallar er nánar samkvæmt meðfylgjandi 
svæðiskortum og teikningum:  

 
G-A. Flugbrautir og flugvélaakbrautir  
 
G-B.                         Þjónustusvæði og flughlöð, vestur (W) 
 
G-C.                         Þjónustusvæði og flughlöð, austur (E) 
 
Sjá viðhengi nr. 10a, 10b og 10c. 

E

W

E

W
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13. Leyfisskírteini ökutækja og vinnuvéla, útlit 

13.1. Á framhlið leyfisskírteinis eru eftirfarandi upplýsingar: 
 

1. Skráninganúmer ökutækis eða vinnuvélar 
2. Svæði sem leyfishafi hefur aðgang að  
3. Gildistími  
4. Nafn fyrirtækis eða stofnunar 
5. Samþykki Flugmálastjórnarinnar á Keflavíkurflugvelli 

 
13.2. Á bakhlið skírteinis skulu vera eftirfarandi upplýsingar: 

 
Aðgangsheimild þessi veitir eingöngu skráðu ökutæki aðgang að flugverndarsvæði 
Keflavíkurflugvallar.  
Aðgangsheimild skal geymt í þar til gerðum plastvasa sem komið skal fyrir neðst 
hægra megin í framrúðu ökutækis. 
Um meðferð leyfisskírteinis þessa fer samkvæmt reglugerð um flugvernd nr. 361/2005. 
Misnotkun skírteinis getur varðað sviptingu, sektum eða fangelsi allt að 5 árum.  
Um akstur á svæðum þeim sem heimildin nær til vísast til öryggisreglna 
Keflavíkurflugvallar. 
Tapist skírteini ber að tilkynna það tafarlaust til útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda í 
síma 425-6028 á skrifstofutíma eða til flugöryggisvarða í síma 425 – 6030 eða á 
netfangið passar@kefairport.is.  Ef tapað skírteini finnst skal því skilað tafarlaust til 
flugöryggisvarða. 
Sjá viðhengi nr. 10 
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Viðauki 1 - Umsóknareyðublað fyrirtækja eða stofnunar til 
að sækja um aðgangsheimild vegna starfsemi á 
Keflavíkurflugvelli 
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Keflavíkurflugvöllur 
Staðfesting á starfsemi / Umboð til undirskrifta 

 
       A. Upplýsingar um fyrirtækið / Company data  

Heiti fyrirtækis / Name  

Kennitala / ID-number Heimilisfang fyrirtækis / Address 

Sími / Phone GSM  / Cellular phone 

Netfang / E-mail 

 

Starfsemi / Job description 

Dagsetning / Date 

Staðfesting forstöðumanns / Supervisors signature 

Stimpill fyrirtækis /  
Company´s stamp 

 
       B. Starfssvæði / Area´s              C. Starfsvið / Operational responsibilities 

G-1 Haftasvæði flugverndar innan FLE. 
 

Blár bakgrunnur: Löggæsla, tollgæsla og Landhelgisgæsla. 

G-2 Haftasvæði flugverndar. Öll flugsvæði Keflavíkurflugvallar. 
 

Grænn bakgrunnur: Flugverndarstarfsmenn, slökkvilið og 
stjórnendur. 
 

G-3 Öll haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli og innan FLE. Gulur bakgrunnur: Sértækir viðhaldsstarfsmenn. 

Sjá útskýringar á bakhlið umsóknar, lið G. 

 A     B     D     F     T     R  V  

Rauður bakgrunnur: Æðstu stjórnendur flugverndar og 
öryggismála. 
 

 
       D. Gildir til /  Validity  

Dags: 
 

 
       E. Útfyllist af yfirvöldum / For official use only 

Flugmálastjórnin Keflavíkurflugvelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öryggissvið / Security 

Ábyrgðarfyrirtæki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öryggisstjóri / Security officer 

 
 

 
 

Ný umsókn /  New application 
 
Endurnýjun / Renewal 



 

18 

 

Umboð til undirskrifta 
 

F. Umboð til undirskriftar á aðgangsumsóknum 
Hér með tilkynnist að neðangreindir starfsmenn okkar hafa umboð til þess að undirrita umsóknir um leyfisskírteini til 
umferðar og dvalar á Keflavíkurflugvelli vegna starfa sinna þar.  
 

Vinsamlegast skrifið með prentstöfum  

Nafn starfsmanns  Rithandarsýnishorn 

Nafn starfsmanns  Rithandarsýnishorn 

Nafn starfsmanns  Rithandarsýnishorn 

Nafn starfsmanns  Rithandarsýnishorn 

Nafn starfsmanns  Rithandarsýnishorn 

                         
 
 

Dags:___________________ 
 
 
 

_______________________________________ 
Staðfesting og stimpill forstöðumanns fyrirtækis / stofnunnar 

 
 

G. Útskýringar á bókstafakerfi 

 

 
 

 

Merkingar í aðgangsheimild með bókstöfum: 
 
A:  Veitir aðgang í landgöngubrú að loftfari. 
B:  Heimild til að stjórna færslu á landgöngubrúm. 
D:  Leyfi til aksturs á flugvélaakbrautum og flugbrautum. Handhafi skal hafa lokið tilskyldu námskeiði til  

að öðlast réttindi til aksturs.  
F:  Starfsmaður sem hefur skyldum að gegna vegna virkjunar Flugslysaáætlunar fyrir Keflavíkurflugvöll 

(FFK).  Hefur forgang að sínum aðgangssvæðum vegna virkjunar FFK. 
T:  Aðgangur að farangursflokkunarsal. 
R:  Ræstiverktakar. 
V:  Aðgangur að tækni og þjónusturýmum. 
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Viðauki 2 - Umsóknareyðublað vegna aðgangsheimildar 
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Keflavíkurflugvöllur 

Umsókn um aðgangsheimild 
 

A. Persónuupplýsingar/Personal data  
Fornafn / First name  Eftirnafn / Family name 

Kennitala / Date of birth Heimilisfang / Permanet  adress 

Þjóðerni /Nationally Vinnusími / Work phone Heimasími / Homephone no. GSM  / Cellular phone 

Starf / Job description Netfang / E-mail 

 
B. Fyrirtæki – stofnun / Employer 
Fyrir hönd fyrirtækis/stofnunnar staðfesti ég hér að neðan að umsækjandin sé til þess fær að starfa á því svæði sem sótt er um aðgang 
að og við starfslok verði leyfisskírteininu skilað á útgáfustað leyfisskírteina. 

As an employer I guarantee that the applicant is a suitable person to work at the applied area on the airport and the company  
undertakes the responsibility to return the pass to the issuing office when the employee ceases to work for the company. 

Heiti fyrirtækis / Name of employer 

Heimilsfang fyrirtækis / Employer´s address 

Sími  / Telephone Bréfsími / Fax Netfang / E-mail 

Dagsetning / Date Undirritun / Signature 

Stimpill fyrirtækis /  
Company´s stamp 

 
C. Svæði sem sótt er um aðgang að / Accessable areas  D. Starfsvið / Operational responsibilities 

G-1 Haftasvæði flugverndar innan FLE. 
 

Blár bakgrunnur: Löggæsla, tollgæsla og Landhelgisgæsla. 

G-2 Haftasvæði flugverndar utan FLE. 
 

Grænn bakgrunnur: Flugverndarstarfsmenn, slökkvilið. 
 

G-3 Öll haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli og innan FLE. Gulur bakgrunnur: Sértækir viðhaldsstarfsmenn. 

Sérstakar heimildir. 

 A     B     D     F     T     R  V  

Rauður bakgrunnur: Æðstu stjórnendur flugverndar og öryggismála. 
 

 
E. Gildistími leyfis / Validity of the pass 

Almennt leyfi gildistími 3 ár / Validity 3 years 
 

Skammtímaskírteini  / Temporary pass 
FRÁ _________________ TIL ________________ 

 
 
F. Útfyllist af yfirvöldum / For official use only 

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öryggissvið / Security 

Ábyrgðarfyrirtæki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öryggisstjóri / Security officer 

Ríkislögreglustjóri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greiningardeild  

 
 
 

Ný umsókn /  New application 
 
Endurnýjun / Renewal 

Leyfisskírteini móttekið dags. 
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G. Búsetu og sakavottorð / Resided – and Police Record 
 
Þeir starfsmenn sem hafa ekki verið búsettir á Íslandi síðastliðinn fimm ár eða skemur skulu leggja fram búsetuvottorð og sakavottorð frá 
stjórnvöldum þess lands eða landa sem þeir bjuggu eða dvöldu á tímabilinu.  Þessir starfsmenn verða ennfremur að leggja fram atvinnu- og 
dvalarleyfi í þeim tilfellum sem við á.  Að öðrum kosti verða umsóknir ekki afgreiddar. 
 
Applicants having resided in Iceland for less than 5 years are required to produce a certification of good behavior. The certificate shall be 
issued by the law enforcement authorities in the country or countries of resident the last 5 years.  Furthermore, such applicants shall produce a 
certified of their entry permit and work permit as applicable.  Applications will not be approved unless all required data is attached. 
 

 
H. Úrdráttur úr reglugerðum vegna leyfisskírteina / Summary of rules on pass permits. 

Reglugerð um flugvernd nr. 361/2005. 
19. gr. 
Einstaklingum, ökutækjum og vinnuvélum skal einungis heimil ferð um og inn á flugsvæði flugvallar, þ.m.t. haftasvæðis, að undanskyldu 
sérstökum starfssvæðum séu slík svæði skilgreind innan flugsvæðis, hafi þeir gildar aðgangsheimildir útgefnar af viðeigandi 
flugvallaryfirvöldum. 
Takmarka má heimild við tiltekna vikudaga og tilgreindan hluta sólarhrings.  Almennt skal heimildin bundin ákveðnu starfi eða starfsemi og er 
handhafa þá einungis heimilt að nýta heimildina í þeim tilgangi.  Láti handhafi af starfi eða leggi niður starfsemi, fellur heimildin úr gildi. 
Aðgangsheimild skal skilað þegar gildistíminn er útrunninn, heimild hefur verið afturkölluð eða handhafi lætur af störfum eða lögð hefur verið 
niður sú starfsemi sem var tilefni heimildar.  Notkun útrunninna heimilda er bönnuð. 
 
20. gr. 
Handhafi auðkennisspjalds skal jafnan bera það þannig að það sé vel sýnilegt við störf. 
 
21. gr. 
Handhafar aðgangsheimilda skulu hafa lokið viðeigandi námskeiði/þjálfun í umgengni um flugsvæði:  Þeir skulu hafa kynnt sér reglur sem gilda 
um aðgang að flugvelli áður en aðgangsheimild er gefin út.  Þeir skulu undirrita yfirlýsingu þar að lútandi og skuldbinda sig til að hlíta þeim 
reglum. 
 
27. gr. 
Heimilt er viðeigandi flugvallaryfirvaldi að svipta einstakling aðgangsheimild að flugsvæði tímabundið eða að fullu, vegna brota gegn lögum og 
reglu ef telja verður með hliðsjón af eðli brotsins eða annars framferðis hans, varhugavert að hann neyti heimildarinnar.  Ákvörðum um 
sviptingu skal rökstudd og starfsmanni gefinn kostur á að neyta andmælaréttar áður en ákvörðun er tekin. 
 
40. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugarðar þessarar varða refsingu samkvæmt 141. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum. 
 

Lög um loftferðir nr. 60/1998 
141. gr. 
Brot gegn lögum þessum eða reglum sem settar eru samkvæmt þeim varða sektum eða fangelsi allt að fimm árum.  Beita skal ákvæðum 
almennra hegningarlaga um tilraun og hlutdeild. 

 
I. Yfirlýsing  / Statement 

 
Með undirritun minni hér að neðan heimila ég að almennra upplýsinga verði leitað um mig vegna þessarar umsóknar.  Ég heimila jafnframt með 
undirritun minni að upplýsinga verði leitað í skráningarkerfi lögreglunnar samkvæmt heimild í 6. gr. reglugerðar nr. 322 frá 28. maí 2001 um 
meðferð persónuupplýsinga. 
 
I herby agree with my signature that general information concerning this application can be conducted.  I also permit with my signature that 
information can be collected within the police registration system in accordance with article 6 of regulation 322/2001 regarding the handling of 
personal information. 
 

 
J. Ég undirritaður, staðfesti hér með undirskrift minni að hafa lesið og skilið ofnangreindar reglur. 

Dagsetning / Date Undirritun / Signature. 

 
Staðfesting móttöku leyfisskírteinis / Verification of reception of pass 

Dagsetning / Date Undirskrift handhafa keyfisskírteinis / Signature of cardholder 
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Viðauki 3 - Tilkynningareyðublað um glataða 
aðgangsheimild 
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Keflavíkurflugvöllur 

Tilkynning um glatað leyfisskírteini 
 

   A. Nafn handhafa / Name of cardholder 
Fornafn /  First Name Eftirnafn / Family name 

Kennitala / Date of birth Heimilisfang /  Permanet adress 

Starf / Job description Netfang / E-mail 

Vinnusími / Work Phone Heimasími / Home phone GSM / Cellular phone 

 
   B. Fyrirtæki / Company 

Fyrirtæki / Stofnun / Employer Sími / Telephone 

Heimilisfang fyrirtækis / Employer´s adress Netfang / Email 

 
   C. Upplýsingar um tapað leyfisskírteini / Information of lost card 

Dagsetning / Date: Hvenær tapað / When lost Hvar / Where 

Númer skírteinis / Badge number  

Aðrar upplýsingar / Useful information 

 
   D. Undirritun leyfishafa / Signature of cardholder 

Dagsetning / Date Undirritun / Signature 

 
   E. Útfyllist af yfirvöldum / For official use only 

Móttekið dags. Tími kl. Staðfest móttekið 

Skírteini / Rafrænum aðgangi lokað dags. Skírteini sett á válista og tilkynning send á gátstaði dags. 

Skírteini fundið dags. Afhent leyfishafa dags. Nýtt leyfi útgefið dags. 
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Viðauki 4 - Umsóknareyðublað vegna skammtíma 
aðgangsheimildar
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Umsókn 
um bráðabirgðaleyfi til dvalar 

á flughlöðum flugþjónustusvæðis 
Keflavíkurflugvallar. 

 
Dags:_______________kl.__________ 
 
Upplýsingar um umsækjanda 

Upplýsingar um ábyrgðarmann 

Erindi 

Útfyllist af yfirvöldum 

 
 
 
Staðfesting umsækjanda 
Ég undirritaður umsækjandi bráðabirgðaheimildar að flughlöðum flugþjónustusvæðis Keflavíkurflugvallar staðfesti hér að neðan með 
undirritun minni að hafa kynnt mér þær reglur sem leyfið gilda. 
 
 
_________________________________ 
Undirskrift umsækjanda 
 

 
Staðfesting ábyrgðarmanns 
Ég undirritaður handhafi gildandi aðgangsheimildar að flugverndarsvæðum Keflavíkurflugvallar ábyrgist hér með undirskrift minni að 
umsækjandi þessi er hér sækir um fari í einu og öllu eftir þeim reglum sem á svæðinu gilda og verði ávallt í minni fylgd og umsjá.  
 
 
 
_________________________________________   ____________________________    _______________________ 
Undirskrift ábyrgðarmanns                                     Númer aðgangsheimildar                 Farsími 
 
 

 
 

Leyfi skilað dags:_______________kl.______________ 

Nafn umsækjanda  

Kennitala  

Vegabréfa- nafn-eða ökuskírteinisnr.  

Farsímanúmer   

Nafn  

Kennitala  

Fyrirtæki  

Hvar fer erindið fram ?  

Á hvers vegum ?  

Símanúmer  

Heimild veitir:  

Númer heimildar:  

Flugstöð  

Leifs Eiríkssonar 

235 Keflavíkurflugvelli 

Sími  425 0600 

Fax  425 0610 

E-mail: bikf@kefairport.is 

www.keflavikairport.com 

KT.: 550169-7389 
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Viðauki 5 - Umsóknareyðublað vegna leyfisskírteinis fyrir 
ökutæki eða vinnuvél 
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Umsókn 
um leyfi til aksturs ökutækis/ökutækja 

á haftasvæðum flugverndar 
Keflavíkurflugvallar. 

 
 
Fyrirtæki/Stofnun  
Nafn umsækjanda  
Kennitala  
Heimilisfang  
Forráðamaður deildar / 
fyrirtækis (verkstjóri eða þ.h.) 

 

  E-mail:  
Símanúmer:   Vinnusími:  GSM:  
 
Hvert er erindi ökutækisins inn á haftasvæði flugverndar?   
 
 
 
 
 
 
 

 Skráningarnúmer  Tegund Litur 
Umráð / 
verksvið Árg. 

 
1       
2       
3       

 
 
 
______________________________ 
Undirskrift umsækjanda 

Flugstöð  

Leifs Eiríkssonar 

235 Keflavíkurflugvelli 

Sími  425 0600 

Fax  425 0610 

E-mail:  bikf@kefairport.is 

www.keflavikairport.com 

KT.: 550169-7389 
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Viðauki 6 - Umsóknareyðublað vegna skammtímaleyfis fyrir 
leyfisskírteinis ökutækis eða vinnuvélar 
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Bráðabirgðaleyfi 
fyrir ökutæki inn á haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli.  
Leyfið gildir einungis inn á eystra þjónustusvæði , ekki inn á 

flughlöð. 

 
 
 
___________________________________________ 

Skráningarnúmer ökutækis 
 
 

________________________
Útefið dags 

 
 
 
___________________________________ 

Undirskrift flugöryggisvarðar 

Leyfisskírteini þetta skal geyma á sýnilegum stað á mælaborði ökutækis 
Skila skal leyfinu áður en farið er út af haftsvæði flugverndar. 
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Bráðabirgðaleyfi 
fyrir ökutæki inn á haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli 
Leyfið gildir einungis inn á vestari þjónustusvæði , ekki inn á 

flughlöð 
 

 
 
 
___________________________________________ 

Skráningarnúmer ökutækis 
 
 

________________________
Útefið dags 

 
 
 
___________________________________ 

Undirskrift flugöryggisvarðar 

Leyfisskírteini þetta skal geyma á sýnilegum stað á mælaborði ökutækis 
Skila skal leyfinu áður en farið er út af haftsvæði flugverndar. 
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Bráðabirgðaleyfi 
fyrir ökutæki inn á  haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli  

 
Leyfið gildir einungis inn á eystra þjónustusvæði og flughlað  

 
 
 
___________________________________________ 

Skráningarnúmer ökutækis 
 

 
________________________

Útefið dags 
 
 
 
___________________________________ 

Undirskrift flugöryggisvarðar 

Leyfisskírteini þetta skal geyma á sýnilegum stað á mælaborði ökutækis 
Skila skal leyfinu áður en farið er út af haftsvæði flugverndar. 
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Bráðabirgðaleyfi 
fyrir ökutæki inn á haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli.  

 
Leyfið gildir einungis inn á vestari þjónustusvæði og flughlað . 

 
 
 
___________________________________________ 

Skráningarnúmer ökutækis 
 

 
________________________

Útefið dags 
 
 
 
___________________________________ 

Undirskrift flugöryggisvarðar 

Leyfisskírteini þetta skal geyma á sýnilegum stað á mælaborði ökutækis 
Skila skal leyfinu áður en farið er út af haftsvæði flugverndar. 
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Viðauki við „ Reglur um skráningu ökutækja á flughlöðum” frá 18. febrúar 2002 settar af 
flugvallarstjóranum á Keflavíkurflugvelli  

 
Reglur um  útgáfu og skráningarferli ökutækja inn á haftasvæði 

Keflavíkurflugvallar 
 

 
Ökutækjum skal einungis heimil ferð um og inn á flugsvæði þ.m.t. haftasvæði flugverndar, 
eftir að hafa verið skráð hjá öryggissviði FMK. Allt það svæði sem telst til flugsvæðis og er 
innan girðingar og umlykur Keflavíkurflugvöll telst til viðkvæmasta hluta haftsvæðis 
flugverndar. 
 
Skýringar: 
 

• Aðgangssvæðin eru fjögur þ.e. eystra flughlað með aðgang inn um Silfurhlið (bygging 
978), flughlað við FLE með aðgang inn um Gullnahlið  (byggingu 14), flugbrautir og 
þjónustusvæði innan haftasvæða sem nota sömu innganga. (sjá kort) 

• Leyfisskírteinið er plastkort með áprentuðum upplýsingum með skráningarnúmeri 
ökutækis og nafni eiganda og/eða umráðanda (starfsaðila/fyrirtækis) ökutækisins. 
Plastkortið skal geymt í þar til gerðum plastvasa sem límist neðst í hægra horn 
framrúðu.  

• Útgáfa á leyfisskírteinum fer fram á útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda.  
• Ferill umsókna getur tekið allt að þremur virkum dögum. 

 
Ferill umsókna. 
 

1. Umsækjendur leyfisskírteina skulu fylla út þar til gert umsóknareyðublað þar sem 
rökstuddar eru ástæður þess að umsækjandi þurfi aðgang að haftasvæðum flugverndar. 

2. Öryggissvið FMK fer yfir umsóknina og ákveður hvaða svæði ökutæki viðkomandi 
einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar fær aðgang að. 

3. Umsókn er afgreidd með stimpli öryggissviðs FMK og undirskrift fulltrúa 
öryggissviðs FMK sem annað hvort samþykkir eða hafnar henni eftir því sem við á. 
Fulltrúar FMK geta verið yfirmenn öryggissviðs, aðalvarðstjórar og/eða 
flugöryggissverðir FMK og starfsmaður útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda. 

4. Umsækjendur sækja leyfisskírteinin á útgáfuskrifstofu aðgangsheimilda eða í 
byggingu 14 þar sem staðfest er að ökutæki uppfylli skilyrði um merkingar og búnað 
samkvæmt reglum flugvallarstjórans á Keflavíkurflugvelli. Umsækjandi undirritar 
móttöku á leyfisskírteinum áður en afhending fer fram. 

5. Að öðru leiti vísast til reglna flugvallarstjórans á Keflavíkurflugvelli frá 18. febrúar 
2002 um skráningar ökutækja. 

 
 

Svæðaskipting og heimildir (sjá viðhengi I) 
• Starfsmenn fyrirtækja og stofnanna á Keflavíkurflugvelli sem fá leyfisskírteini 

fyrir einkabifreiðar sínar hafa einungis heimild til aksturs stystu leið til og frá 
starfsstöð nema annað sé tekið fram við leyfisveitingu. Starfsstöð er hver sá 
staður þar sem starfsmenn mæta til vinnu.  



 
 

34 

• Frá 1. apríl 2007 er starfsmönnum heimilt að skrá eitt ökutæki. Ef starfsmaður 
óskar eftir skráningu á fleiri ökutækjum mun öryggissvið meta hvert tilfelli 
fyrir sig. 

• Ökutæki þeirra fyrirtækja eða stofnanna sem starfa við flugtengda starfssemi 
hafa heimild til aksturs eins og þörf er innan þess svæðis sem þau fá úthlutað.  

• Að öðru leiti er vísað í akstursreglur fyrir Keflavíkurflugvöll. 
 
• Skráningarsvæði bifreiða er sem hér segir: 

• Rauður ferhyrningur: 
 Rauður ferhyrningur gildir inn á bæði eystra og vestra flugsvæði með 

innakstur  um bæði öryggishliðin. 
 Rauður ferhyrningur með „E” inn í gildir einungis á eystra flugsvæði 

með innakstur um Grænáshlið. 
 Rauður ferhyrningur með „W” inn í gildir einungis á vestra flugsvæði 

með innakstur við byggingu 14. 
• Grænn ferhyrningur: 

 Grænn ferhyrningur gildir inn á bæði eystra og vestra þjónustusvæði 
með innakstur um bæði öryggishliðin. 

 Grænn ferhyrningur með „E” inn í gildir einungis á þjónustusvæði á 
eystra flugsvæði með innakstur um Grænáshlið. 

 Grænn ferhyrningur með „W” inn í gildir einungis á þjónustusvæði á 
vestra flugsvæði með innakstur við byggingu 14. 

*Þjónustusvæði er það svæði sem er liggur á milli flugverndar girðingar 
og flughlaðs og eða því sem er merkt með grænum lit á teikningar.. 
** Rauður ferhyrningur með eða án bókstafs gildir einnig inn á 
þjónustusvæði.  

• Brúnn ferhyrningur: 
 Brúnn ferhyrningur heimilar bifreið akstur á flugbrautum og 

flugvélaakbrautum. Leyfisskírteini eitt og sér heimilar ekki akstur á 
umferðarsvæðum loftfara. Fara þarf eftir þeim reglum er gilda um 
akstursréttindi og búnað ökutækja. 

 
Nánari skýringarmyndir er að finna í „Reglum um útgáfu aðgangsheimilda á 
Keflavíkurflugvelli” viðauka 10a, 10b og 10c. 
 
Keflavíkurflugvelli, 20. febrúar 2007 (uppfært 3 desember 2007) 
 
 
______________________________ 
Helgi Haraldsson 
yfireftirlitsmaður öryggissviðs 
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Viðhengi I 
 
Gerð og útlit leyfiskorta: 
 

 
Bakhlið allra aðgangskorta 
 

 
Eystra flughlað. „E í rauðum ferhyrning”.  
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um Grænáshlið. 

Gildistími 
aðgangskortsins 

Skráningarnúmer 
ökutækisins 

Nafn eiganda 
og/eða umráðanda 
(starfsaðila/fyrirtækis) 

Svæði sem 
viðkomandi 
aðgangskort 
gildir á 
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Eystra flughlað með aðgangsheimild að flugbrautum. 
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um Grænáshlið. 
 

 
Flughlað við FLE. „W í rauðum ferhyrning” 
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um hlið við Byggingu 14. 
 

 
Flughlað við FLE með aðgangsheimild á flugbrautir. 
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um hlið við Byggingu 14. 
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Aðgangheimild á bæði flughlöðin og flugbrautir. 
Með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um Grænáshlið og um hlið við Byggingu 14. Með 
aðgang í gegnum bæði öryggishliðin. Bifreiðar FMK hafa heimild til að fara í gegnum 
neyðarhlið eftir því sem við á. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þjónustusvæði á vestur flugsvæði 
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um hlið við Byggingu 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þjónustusvæði á austur flugsvæði 
Eingöngu með aðgang inn á haftasvæði flugverndar um Grænáshlið. 
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Viðhengi II 
 
(Úrdráttur úr reglugerð um flugvernd nr. 361/2005) 
 
22. gr. 
Leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar. 
Leyfisbréf ökutækja og vinnuvéla skulu gefin út fyrir tiltekið ökutæki eða vinnuvél af 
viðeigandi flugvallaryfirvaldi. Í leyfisbréfi skal tilgreint skráningarnúmer, nafn eiganda 
og/eða umráðanda (starfsaðila/fyrirtækis), gildistíma heimildar, áritun um hvaða svæði er 
heimill aðgangur að og undirritun/stimpill viðeigandi yfirvalds. Gildistími leyfisbréfs skal 
ritaður með áberandi hætti. 
Vinnuveitendur skulu sækja um leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar. Aðilar sem hafa 
heimild til aksturs innan flugsvæðis (umferðarsvæðis loftfara) skulu hafa lokið viðeigandi 
námskeiði/þjálfun í akstri um svæðið og í samskiptum við flugturn. 
Ökutæki sem þarf að nota á flugsvæði, skal hafa innan flugsvæðis eftir því sem við 
verður komið. 
Ökutæki sem þarf að færa á milli almenningssvæðis og flugsvæðis skulu hafa sérstök 
leyfisbréf sem festa skal á ökutækið á vel sýnilegum stað. Önnur ökutæki sem þurfa að fá 
aðgang að flugsvæði skulu áður skoðuð og fá útgefið leyfisbréf til bráðabirgða. 
Undanþegin 4. mgr. eru ökutæki og vinnuvélar sem eru í erindum vegna neyðartilvika. 
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Umsókn 
um bráðabirgðaleyfi til aksturs ökutækis  

á flughlöðum flugþjónustusvæðis  
Keflavíkurflugvallar. 

 
Dags umsóknar:_______________kl.__________ 
 
Upplýsingar 

 
Erindi 

 
Heimild 

 
 
 
Staðfesting 
 
Ég undirritaður umsækjandi bráðabirgðaheimildar til akstur ökutækis á haftasvæðum 
Keflavíkurflugvallar staðfesti hér að neðan með undirritun minni að hafa kynnt mér þær 
reglur sem um akstur á svæðinu gilda og samþykki að fara eftir þeim í hvívetna. 
 
 
_______________________________ 
Undirskrift umráðamanns ökutækis 
 

 
 

Akstursleyfi skilað dags:_______________kl._________________ 
 

Nafn fyrirtækis  
Umráðamaður ökutækis  
Skráninganúmer  
Símanúmer  

Hvar fer erindið fram ?  
Á hvers vegum ?  
Símanúmer  

Heimild veitir  
Númer heimildar  

Flugstöð  

Leifs Eiríkssonar 

235 Keflavíkurflugvelli 

Sími  425 0600 

Fax  425 0610 

E-mail:  bikf@keflavikairport.is 

www.keflavikairport.com 

KT.: 550169-7389 
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Viðauki 7 - Reglur um rafræna aðgangsstjórnun 
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Reglur um aðgangsheimildir og leyfisskírteini fyrir 

ökutæki og vinnuvélar á Keflavíkurflugvelli. 
 

Rafendastýrður aðgangur 
 
 
 

 
Flokkun rafeindarlegs aðgangs að haftsvæðum flugverndar á 

Keflavíkurflugvelli 
 
 
 

1. september 2007
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A. Aðgangur að svæði með rafrænum aðgangi. 
 
Almennt: 
 

1. Handhafi aðgangsheimildar skal einungis hafa rafrænan aðgang að hurðum á 
þeim svæðum sem honum hefur verið úthlutað í aðgangsheimild og í samræmi 
við verkskyldur.  

 
2. Handhafa aðgangsheimildar sem úthlutað hefur verið persónulegum talnakvóta 

er óheimilt að láta öðrum hann í té.    
 
3. Hurðar, hlið og aðrar opnanir með rafrænum aðgangi sem liggja á milli 

haftasvæða og eða liggja að almenningi skulu ávallt vera útbúnar tvöföldu 
öryggi.  Þ.e. ávallt skal þurfa að bera kort að aðgangslesara auk annars búnaðar 
sem staðfestir að um sé að ræða handhafa aðgangsheimildar.  Annar búnaður 
getur verið t.d. talnalás eða búnaður sem tekur lífsýni,  t.d. fingrafaralesara, 
augnlesara eða annan sambærilegan búnað. 

 
4. Aðgangsstjórnunarkerfi sem stjórna rafrænum aðgangi skulu vera útbúin 

afritunarbúnaði eða á annan hátt tryggt að upplýsingar glatist ekki þó að bilun 
komi upp eða rafmagn fari af.  Stýringar á rafrænum aðgangi skulu geyma 
upplýsingar og vera virkar í allt að 24 klst. Þó fari rafmagn af. 

 
5. Aðgangur að hugbúnaði og upplýsingum í rafrænu aðgangsstýrikerfi skal 

takmarkast við öryggissvið Flugmálastjórnarinnar Keflavíkurflugvelli eða 
viðurkennda aðila að þeirra mati.  Tyggt skal að óviðkomandi komist ekki inn í 
búnaðinn til þess að sækja upplýsingar eða breyta aðgangi.  Öll vinna við 
aðgangsstjórnunarbúnað, vegna viðhalds, breytinga og þess háttar skal skráð í 
sérstaka dagbók. 
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B. Aðgangssvæði með rafrænni stýringu. 
 

B1  Almenningssvæði utan haftasvæða flugverndar 
B2  Aðstaða viðhaldsverktaka 
B3  Biðsvæði farþega á viðkvæmasta haftasvæði flugverndar  
B4  Brottfararhlið 
B5  Farangursflokkunarsalur 
B6  Flughlöð 
B7  Landgöngubrýr 
B8  Landgangur jarðhæð 
B9  Lögregluvarðatofa Landamæradeildar 
B10 Skrifstofur FLE 
B11 Tollsalur 
B12 Tæknirými 
B13 Vörumóttaka/Vörulager 
B14 Gullna hlið 
B15 Silfurhlið 
B16 Fragtmiðstöð IGS 
B17 Airport Associates 
B18 DHL 
B19 Tækniþjónustan Keflavíkurflugvelli 
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C. Fyrirtæki og flokkar aðgangs. 
 

1.  Flugafgreiðslufyrirtæki/Flugfélög: 
C1 Farþegaþjónusta 
C2 Farangursflokkun 
C3 Flugv.ræstingar 
C4 Flugumsjón/Hleðslueftirlit 
C5 Flugmenn 
C6 Flugvirkjar 
C7 Flugeldhús. 
C8 Fragt 
C9 Veitingadeild 
C10 Stjórnendur 
C11 Eftirlit 
C12 Tölvumenn 

 
2. Verslanir og veitingar: 

 
C13 Almennt verslunarfólk 
C14 Stjórnendur 
C15 Vörumóttaka og vörulager 
C16 Veitingar 
C17 Viðhaldsverktakar   

 
3. Skrifstofufólk: 

 
C18 FLE skrifstofa allt 
C19 FLE skrifstofa 1-8 
C20 FLE stjórnendur 
C21 FMS skrifstofa 

 
4. Viðhaldsverktakar og þjónustuaðilar: 

 
C22 AÓ verktakar 
C23 HB verktakar 
C24 Securitas-tæknimenn-kerruhirðar-bifreiðastæðagæsla 
C25 FLE ræstingar 
C26 Tölvumenn 
C28 FMS tölvumenn. 
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D. Stofnanir og flokkar aðgangs. 

 
5. Löggæsla: 

 
D1 Allur aðgangur 

 
6. Tollgæsla: 

 
D2 Allur aðgangur 

 
7. Flugverndarstarfsmenn: 

 
D3 Öryggisgæsla 

 
8. Slökkvilið: 
 

D3 Öryggisgæsla 
 

9. LHG Sprengjudeild: 
 

D3 Öryggisgæsla 
 

10. Stjórnendur flugverndarmála: 
 
D4 Allur aðgangur 
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E. Sértækur aðgangur vegna skamms tíma (Annað). 
 
1. Þegar um verktaka eða fyrirtæki er að ræða sem í skamman tíma sinna sétækum 

verkefnum inn á viðkvæmasta haftasvæði skal þeim einungis úthlutað rafrænni 
aðgangsstýringu að þeim hurðum sem þeir nauðsynlega þurfa að hafa aðgang að.  
Sérstök beiðni um aðgang skal fylgja frá verkkaupa  með umsókn.  Meta skal hverja 
umsókn og fullvissa skal liggja fyrir um að viðkomandi þurfi umbeðin aðgang. 

 
 
F. Ábyrgð. 

 
1. Útgáfa og umsjón  rafrænna aðgangsheimilda í FLE er á ábyrgð Flugmálastjórnar 

Keflavíkurflugvelli.  
2. Umsjón og viðhald aðgangsstjórnunarbúnaðar í  FLE er á ábyrgð FLE. 
3. Útgáfa, umsjón og viðhald aðgangsstjórnunarbúnaðar í byggingum og að svæðum í 

umsjón Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli (FMK) er á ábyrgð FMK. 
4. Útgáfa, umsjón og viðhald aðgangsstjórnunarbúnaðar í öðrum þeim byggingum á 

Keflavíkurflugvelli sem stjórna aðgengi á milli almennings og viðkvæmasta 
haftasvæðis flugverndar er ávallt á ábyrgð viðkomandi fyrirtækis.  Fyrirtækin skulu 
leggja fram áætlanir og verklag vegna þessa til öryggissviðs FMK.  

5. Ávallt skal vera til staðar hjá fyrirtækjum og stofnunum þjónustusamningur við 
þjónustuaðila viðkomandi aðgangsstjórnunarkerfis og eftirlitskerfi sem tryggir að 
öryggi og gæði búnaðar sé ávallt í samræmi við fyrirliggjandi kröfur til slíkra kerfa. 
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Viðauki 8 - Skipting svæða og litatákn 
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Viðauki 9 - Sýnishorn af mismunandi tegundum 
aðgangsheimilda 
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Aðgangsheimildir útlit og skýringar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stjórnendur flugverndarmála Lögregla/Tollgæsla/LHG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Flugverndarstarfsmenn Flugverndarstarfsmenn G-1 
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Almennir starfsmenn G-3 Flugverndarstarfsmenn G-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almennir starfsmenn G-2 Almennir starfmenn G-1 
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Sértækir verktakar/viðhaldsmenn G-3  Sértækir verktakar/viðhaldsmenn G-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Sértækir verktakar/viðhaldsmenn G-2 
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Viðauki 10 - Sýnishorn af mismunandi tegundum 
leyfisbréfa ökutækja og vinnuvéla 
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Sýnishorn af mismunandi tegundum leyfisbréfa ökutækja og vinnuvéla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   Bakhlið leyfisskírteinis 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   Flughlöð og flugbrautir 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   Eystra flughlað og vestra þjónustusvæði 
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Viðauki 11 – Reglur um skráningu verkfæra 
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Skráning verkfæra iðnaðar- og aðra starfsmanna  

inn á viðkvæmasta haftasvæði flugverndar 
 

Með tilvísun í 1. grein viðauka við reglugerð um flugvernd nr. 361/2005 er starfsfólki heimilt að hafa með sér 
bannaða hluti (sjá meðfylgjandi viðauka) inn á viðkvæmasta haftasvæði flugverndar eða um borð í loftfar, ef það 
hefur tilskilið leyfi frá þar til bærum yfirvöldum, þar sem slíkir munir teljast nauðsynlegir fyrir starfrækslu 
flugvallarins eða loftfarsins eða skyldustarfa um borð. 
 
Fullnaðarleyfi. 
Fyrirtæki með starfsleyfi innan viðkvæmasta haftsvæða flugverndar og starfsmenn þess geta sótt um 
fullnaðarleyfi sem heimilar þeim að taka með sér og geyma verkfæri innan haftasvæðis að undangenginni 
undirritaðri ábyrgð á geymslu þeirra og vörslu. Leyfið er veitt til allt að þriggja ára í senn. Ekki er þörf á að skrá 
niður hvert verkfæri þeirra fyrirtækja sem fá fullnaðarleyfi. 
 
Tímabundið leyfi 
Skrá skal niður öll þau verkfæri sem nauðsynlegt þarf að nota á haftasvæðum flugverndar ásamt því að 
viðkomandi starfsmaður undirgengst ábyrgð á verkfærunum á meðan þau eru innan haftasvæða. Gildistími 
hverrar leyfisskráningar er á meðan vinna viðkomandi fer fram innan haftsvæðis flugverndar. 
Flugverndarstarfsmanni er þó heimilt að takmarka gildistíma leyfisins ef hann telur tilefni til. 
 
Skrá skal niður eftirfarandi: 
 

1. Dagsetning og tíma  
2. Nafn á viðkomandi starfsmanni 
3. Nafn vinnuveitanda 
4. Nafn verkkaupa 
5. Hvar fer vinnan fram 
6. Tegund verkfæra 
 

Flugverndarstarfsmaður skal ganga úr skugga um réttmæti þess að verkfærin þurfi að fara inn á haftasvæðin áður 
en viðkomandi starfsmanni er hleypt áfram inn.  
 
Ávallt skal: 

 
• skoða persónuskilríki starfsmannsins og bera saman við aðgangsheimild hans og; 
• hafa samband við viðkomandi fyrirtæki/verkkaupa og fá staðfestingu á komu viðkomandi starfsmanns 

og; 
• óska eftir því við viðkomandi að hann takmarki fjölda verkfæra eins og kostur er og; 
• brýna fyrir viðkomandi þær  reglur sem gilda um frágang á verkfærum á haftasvæðum flugverndar 

 
Bannaða hluti sem vísað er til  í viðaukanum má skilja eftir á haftasvæðum flugverndar eða um borð í loftfari ef 
þeir eru tryggilega geymdir. 
 
Flugverndarstarfsmönnum er heimilt að synja hvaða starfsmanni sem er um aðgang að haftasvæði flugverndar 
sem hefur undir höndum bannaðan hlut sem veldur þeim áhyggjum. 
 
Keflavíkurflugvöllur, 14. febrúar 2005  
 
 
______________________________  
Flugmálstjórnin Keflavíkurflugvelli 
 
Meðfylgjandi er viðauki við Reglugerð um flugvernd nr.361/2005 og viðauki E við 
Flugverndaráætlun Íslands.( Uppfært 17. ágúst 2007) 
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VIÐAUKI 
við reglugerð um flugvernd. 

 
Til skýringar. 

Upptalning hér á eftir yfir bannaða hluti er ekki tæmandi.  Um er að ræða viðmið varðandi 
mögulega lögun vopna og hluta sem eru bannaðir eða háðir takmörkunum en leggja ber mat á 
það hverju sinni hvort unnt er að nota hlut sem vopn. 

1. gr. 
Almennt. 

Bannaðir hlutir sem vísað er til í 2. gr. mega aðeins vera fluttir á haftasvæði flugverndar eða 
um borð í loftfar af starfsfólki, þar með töldum áhöfnum loftfara, ef það hefur tilskilið leyfi 
frá þar til bærum yfirvöldum, þar sem slíkir munir teljast nauðsynlegir fyrir starfrækslu 
flugvallarins eða loftfara eða skyldustarfa um borð.  
Bannaða hluti sem vísað er til í viðbætinum má skilja eftir á haftasvæðum flugverndar eða um 
borð í loftfari ef þeir eru geymdir í öruggu ástandi. 
Flugverndarstarfsmönnum er heimilt að synja hvaða starfsmanni sem er aðgang að haftasvæði 
flugverndar sem hefur undir höndum bannaðan hlut sem veldur þeim áhyggjum.  

2. gr. 
Bannaðir hlutir. 

Farþegar mega ekki flytja með sér eftirtalda hluti inn á haftasvæði flugverndar og í 
farþegaklefa loftfars en ekki er um tæmandi talningu að ræða: 

Bannaðir hlutir 
 
Farþegar mega ekki flytja með sér eftirtalda hluti inn á haftasvæði flugverndar og í 
farþegaklefa loftfars en ekki er um tæmandi talningu að ræða: 
 
a) Byssur, skotvopn og vopn. 
Sérhver hlutur sem skot getur eða virðist geta hlaupið úr eða sem getur eða virðist geta valdið 
skaða, þ.m.t.: 
öll skotvopn (skammbyssur, rifflar, haglabyssur o.s.frv.),  
eftirlíkingar eða stælingar skotvopna, 
íhlutir skotvopna (undanskilin eru sjónaukamið og önnur mið), 
loftbyssur, -rifflar og -haglabyssur, 
merkibyssur, 
rásbyssur, 
leikjabyssur af öllum gerðum, 
kúlubyssur (ball bearing guns), 
bolta- og naglabyssur til nota í iðnaði, 
krossbogar, 
teygjubyssur og slöngvur, 
skutul- eða spjótbyssur, 
tæki til að aflífa dýr/pinnabyssur, 
rafmagnsvopn af öllum gerðum, einnig í byssulíki (taser), 
kveikjarar í byssulíki. 
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b) Oddhvöss eða beitt vopn og hlutir. 
Oddhvassir eða beittir hlutir sem geta valdið skaða, þ.m.t.: 
axir, 
krókar, mannbroddar, 
örvar og kastpílur, 
skutlar og spjót, 
ísaxir og stingar, 
skautar, 
láshnífar eða fjaðurhnífar, óháð lengd blaðs, 
hnífar með lengra blaði en 6 cm, (úr málmi eða öðru efni sem er nógu stíft til að hægt sé að 
nota það sem hugsanlegt vopn, einnig hnífar sem eru notaðir við siða- og trúarathafnir) 
kjötaxir, 
sveðjur, 
rakhnífar og rakblöð (undanskilin eru rakblöð í skiptihylkjum), 
höggsverð, sverð og korðar, 
skurðhnífar, 
skæri, með lengra en 6 cm blað, 
(íslensk yfirvöld leyfa ekki nein oddhvöss, beitt skæri), 
skíða- og göngustafir, 
kaststjörnur, 
verkfæri iðnaðarmanna sem hugsanlega má nota sem oddhvasst eða beitt vopn, t.d. borvélar, 
lausir borar, pappahnífar, hnífar til atvinnu, allar sagir, skrúfjárn, kúbein, hamrar, tangir, 
skiptilyklar/skrúflyklar, blússlampar. 
 
c) Bitlaus áhöld og tól. 
Bitlaus áhöld sem geta valdið skaða, þ.m.t.: 
hafnaboltakylfur, 
kylfur og stafir af öllum gerðum, stífir eða sveigjanlegir, 
krikketkylfur, 
golfkylfur, 
ísknattleikskylfur, 
baglar („Lacrosse“-kylfur), 
kajak- og kanóárar, 
hjólabretti, 
kjuðar fyrir ballskák,veiðistangir, 
búnaður fyrir sjálfsvarnaríþróttir, svo sem hnúajárn, rotkylfur og aðrar kylfur, þreskijárn 
o.s.frv. 

 
d) Sprengiefni og eldfim efni. 
Sérhver sprengiefni eða eldfim efni sem eru hættuleg heilsu farþega og áhafnar eða 
vernd/öryggi loftfars eða eigna, þ.m.t.: 
skotfæri, 
sprengihettur, 
hvellhettur og sprengiþræðir, 
sprengiefni og sprengibúnaður, 
eftirlíkingar og stælingar sprengiefna og sprengibúnaðar, 
jarðsprengjur og aðrar sprengifimar hernaðarbirgðir, 
handsprengjur af öllum gerðum, 
gas og gaskútar t.d. bútan, própan, kolvetnisgas (acetylene) og súrefni – í stórum umbúðum, 



 
 

70 

skoteldar, blys af öllum gerðum og annar skotelda- og hvellbúnaður, þ.m.t. samkvæmis- og 
leikjasprengjur, 
eldspýtur, aðrar en venjulegar, 
reykhylki og reykdósir, 
fljótandi eldsneyti, t.d. bensín, díeselolía, kveikjaralögur, alkóhól og etanól 
málning í úðabrúsum, 
terpentína og þynnir 
áfengir drykkir með meira en 70% vínanda miðað við rúmmál, 
 
e) Íðefni og eiturefni. 
Öll íðefni og eiturefni sem eru hættuleg heilsu farþega og áhafnar eða flugvernd/öryggi 
loftfars eða eigna, þ.m.t.: 
sýrur og lútarefni, t.d. vökvafylltar rafhlöður, 
tærandi og bleikiefni, t.d. kvikasilfur og klór, 
lamandi úðaefni, t.d. úðavopn (Mace), piparúði og táragas, 
geislavirk efni, þ.m.t. samsætur (ísótópar) til nota við lækningar og sem verslunarvara, eitur, 
smitefni eða  hættuleg lífefni, t.d. smitað blóð, bakteríur og veirur, 
sjálfsíkveikjandi og eldfim efni, 
slökkvitæki. 
 
f) Vökvi. 
 

1.  Vökvi, nema hann sé í umbúðum sem að hámarki rúma 100 ml hans eða jafn-gildi og 
sé í einum gagnsæjum plastpoka sem hægt er að loka (með rennilás eða „zip-lock“ eða á 
sambærilegan hátt) sem að hámarki rúmar 1 lítra. Innihald plastpokans skal rúmast 
þægilega og pokinn skal lokast alveg. Vökvi tekur til gels, mauks, krems, blöndu, 
innihalds þrýstiumbúða, s.s. tannkrems, hárgels, drykkja, súpu, síróps, ilmvatns, raksápu, 
úðaefnis og efna að sambærilegum þéttleika.  
 
2. Heimilt er að veita undanþágu frá 1. lið f-liðar enda sé vökvi/a: 
 

i. til notkunar í ferð og sé nauðsynlegur vegna læknisfræðilegs tilgangs eða vegna 
sérstaks mataræðis, þ.m.t. barnamatur. Sé þess krafist, skal farþegi færa sönnur á rétt 
innihald hins undanþegna vökva; eða 

 
ii. aflað á flugsvæði fyrir innan þann stað þar sem eftirlit með brottfarar-spjöldum fer 

fram, í verslunum sem starfa samkvæmt samþykktum flug-verndar-ráðstöfunum sem 
hluti af flugverndaráætlun viðkomandi flug-vallar, og með því skilyrði að vökvanum 
sé pakkað í poka sem er innsiglaður og framvísað sé fullnægjandi sönnun þess að 
vökvinn var keyptur á viðkomandi flugvelli sama dag; eða 

 
iii. aflað á haftasvæði flugverndar í verslunum sem starfa samkvæmt sam-þykktum 

flugverndarráðstöfunum sem hluti af flugverndaráætlun viðkom-andi flugvallar, eða 
 

iv. aflað á flugvelli innan ríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu, 
EFTA, með því skilyrði að vökva sé pakkað í poka sem er bæði innsiglaður og 
framvísað sé fullnægjandi sönnun þess að vökvi hafi verið keyptur innan 
haftasvæðis flugverndar á viðkomandi flugvelli sama dag; eða 
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v. aflað um borð í loftfari sem starfrækt er af flugrekanda innan Evrópu-sambandsins 
og Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA, með því skilyrði að vökva sé pakkað í poka 
sem er bæði innsiglaður og framvísað sé fullnægjandi sönnun þess að vökvi hafi 
verið keyptur um borð í því loftfari sama dag. 

 
g) Handfarangur (gengur í gildi 6.maí 2008) 
 

Eining handfarangurs skal eigi vera stærri en 56 sm x 45 sm x 25 sm. Leyfileg 
hámarksmál taka til handfanga, óla, vasa, hjóla eða annars framstæðs hluta á farangri, 
þ.m.t. innihalds tösku. Heimilt er að veita undanþágu fyrir handfarangur í yfirstærð sem 
inniheldur hlut eða hluti sem eru of stórir til að passa innan leyfilegra hámarksmála 
einingar handfarangurs og eru verðmæt eða viðkvæm. Slíkum handfarangri skal framvísa 
til samþykkis við innritun og við öryggishlið til skoðunar. Handfarangur í yfirstærð skal 
vera skimaður a.m.k. með handleit. 

3. gr. 
Heimilt er að undanþiggja farþega ákvæðum 2. gr. svo framarlega sem: 

a) viðeigandi yfirvald hafi áður verið upplýst um það og veitt samþykki sitt fyrir því að 
farþeginn hafi hlutinn eða hlutina með sér, og 

b) flugstjóra loftfarsins hafi verið skýrt frá farþeganum og þeim bannaða hlut eða hlutum 
sem hann hefur með sér. 

Þar sem við á skal gengið tryggilega frá bannaða hlutnum. 

4. gr. 

Listi yfir bannaða hluti. 
Skrá yfir hina bönnuðu hluti, sem um getur í 2. gr. og 7. gr. skal vera tiltæk almenningi hjá 
umboðsmönnum flugfélaga og við innritunarborð. 

5. gr. 

Aðrar ráðstafanir. 
Viðeigandi yfirvaldi er heimilt að banna aðra hluti til viðbótar við þá sem um getur í 2. gr. og 
7. gr.  
Viðeigandi yfirvald skal gera viðhlítandi ráðstafanir til að upplýsa farþega um þessa hluti áður 
en þeir hafa lokið innritun lestarfarangurs.  
 

6. gr. 
Hluti, sem eru bannaðir skv. 2. gr. eða 5. gr. en ekki skv. 7. gr., má flytja í lestarfarangri svo 
framarlega sem farþegar hafi ekki aðgang að farangrinum án eftirlits frá því að hann er 
innritaður og þar til hann er endurheimtur við komu.  
Flugverndarstarfsfólki er heimilt að synja farþega um aðgang að haftasvæðum flugverndar og 
farþegaklefa loftfars hafi hann undir höndum hlut sem ekki fellur undir 2. gr. og telji það 
hlutinn grunsamlegan.  
Flugverndarstarfsfólki er heimilt að synja um flutning á lestarfarangri sem innheldur hlut sem 
ekki er getið um í 7. gr. en sem það telur grunsamlegan. 
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7. gr. 

Hlutir sem eru bannaðir í lestarfarangri. 
Eftirfarandi hluti skal ekki setja í lestarfarangur:  
sprengiefni þ.m.t. hvellhettur, sprengiþráður, handsprengjur, jarðsprengjur og aðrar sprengjur, 
gös, própan og bútan, 
eldfimir vökvar, þ.m.t. bensín og tréspíritus (metanól), 
eldfim, föst efni og hvarfgjörn efni, þ.m.t. magnesíum, kveikjarar, skoteldar og blys, 
oxandi og lífræn peroxíð, þ.m.t. bleikiefni og efni til viðgerða á yfirbyggingum bifreiða, 
eiturefni eða smitefni, þ.m.t. rottueitur og smitað blóð, 
geislavirk efni, þ.m.t. samsætur til nota við lækningar og sem verslunarvara,  
tærandi efni, þ.m.t. kvikasilfur og rafgeymar farartækja, 
íhlutir eldneytiskerfa ökutækja sem hafa innhaldið eldsneyti. 
 

8. gr. 
Tilkynna skal þegar í stað til flugvallaryfirvalda, lögreglu eða Ríkislögreglustjóra um hluti ef 
merki sjást um að þeir innihaldi efnafræðileg eða líffræðileg efni eða grunur vaknar um slíkt 
og skulu þeir einangraðir frá almennum flugstöðvar- og flugvallarsvæðum.
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Samþykki vegna verkfæra 
 

1. Þeir aðilar sem hafa með höndum reglulegt viðhald í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og þurfa starfs 
síns vegna að flytja verkfæri inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðisins geta sótt um leyfi til 
öryggissviðs Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli til að flytja verkfærin inn á svæðið. 

 
2. Þeir aðilar sem hafa með höndum viðhaldsstörf utan Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og þurfa 

starfs síns vegna að flytja verkfæri inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðisins geta sótt um leyfi 
til öryggissviðs Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli til að flytja verkfærin inn á svæðið. 

 
3. Þeir aðilar sem starfa við nýbyggingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða utan flugstöðvarinnar 

og þurfa starfs síns vegna að flytja verkfæri inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðisins geta sótt 
um leyfi til öryggissviðs Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli til að flytja verkfærin inn á 
svæðið. 

 
4. Með leyfisumsókninni skal fylgja staðfesting forráðamanns fyrirtækisins á því að starfsmenn 

fyrirtækisins sem leyfi hafa til að fara með verkfæri inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðisins 
hafi sótt námskeið í flugverndarvitund og hafi skuldbundið sig að hafa verkfærin sín undir 
stöðugri gæslu á meðan dvalið er inn á svæðinu.  

 
5. Ef um verktaka er að ræða skal forráðamaður fyrirtækisins sem unnið er fyrir staðfesta 

leyfisumsóknina. 
 

6. Reglulegt viðhald er hér skilgreint sem starfsemi sem á sér stað í 6 mánuði samfellt. 
 
7. Þeir aðilar sem hafa með höndum starfsemi í skemmri tíma skulu skrá verkfæri sín í samræmi 

við reglur þar um. 
 

8. Flugverndarstarfsmenn framfylgja reglum um skráningu verkfæra. 
 

9. Við brot á reglum þessum má búast að viðkomandi starfsmaður verði sviptur leyfi til að flytja 
verkfæri inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðisins.  

 
Keflavíkurflugvelli 15. mars 2006 
 
F.h. Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvelli 
 
Stefán Thordersen 
yfirmaður örygigssviðs. 
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Staðfesting 
 

F.h. (Nafn fyrirtækis)________________________________ staðfesti ég hér með að neðangreindir starfsmenn 
fyrirtækisins hafa með höndum starfssemi inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðis flugverndar. Þurfa 
starfsmennirnir að hafa með sér verkfæri vinnu sinnar vegna inn á svæðið og sannarlega í  samræmi við þau störf 
sem unnið er við hverju sinni. 
 
Allir starfsmennirnir hafa lokið námskeið í flugverndarvitund og skuldbinda sig með undirskrift sinni að hafa 
verkfæri sín undir stöðugri gæslu á meðan dvalið er inn á svæðinu.  
 
 
Keflavíkurflugvelli, dags:  _____/______/______ 
 
 
__________________________________ 
Staðfesting forráðamanns fyrirtækis 
 
 
 
Útfyllist af yfirvöldum 
 
 
       SAMÞYKKT    HAFNAÐ 
 
 
_________________________________ 
f.h. Öryggissviðs Flugmálastjórnar 
 
 
Yfirlýsing starfsmanns 
 
Ég undirritaður starfsmaður ofangreinds fyrirtækis staðfesti hér með þá skuldbindingu mína að gæta þeirra 
verkfæra, sem annars eru talin til bannaðra hluta innan viðkvæmasta hluta haftsvæðis flugverndar og hafa þau 
undir stöðugri gæslu meðan á dvöl minni þar stendur. Við geymslu á verkfærum innan viðkvæmasta hluta 
haftsvæðis flugverndar mun ég tryggja geymslu þeirra með læstum hirslum eða sambærilegum aðgerðum. Ég hef 
lesið og skilið þær reglur sem um leyfið gilda. 
 
Nafn starfsmanns með prentstöfum Undirskrift starfsmanns 
  

  

  

  

  

Flugstöð  

Leifs Eiríkssonar 

235 Keflavíkurflugvelli 

Sími  425 0600 

Fax  425 0610 

E-mail:  bikf@keflavikairport.is 

www.keflavikairport.com 

KT.: 550169-7389 
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Skráning verkfæra 
 

Eyðublað fyrir skammtímaleyfi 
Dags. og tími: Athugasemdir 

starfsmanns: 
Nafn starfsmanns: 
Nafn vinnuveitanda: 
Nafn verkkaupa: 
Hvar unnið: 

 

 
Tegund verkfæra Fjöldi Tegund verkfæra Fjöldi Annað 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
Yfirlýsing 
 
Ég undirritaður staðfesti hér með þá ábyrgð mín á þeim verkfærum er um getur á lista 
þessum. 
Mér hafa verið kynntar reglur er gilda um meðferð, geymslu og verndun þeirra inni á 
viðkvæmustu haftasvæðum flugverndar og skuldbindi ég mig til að fylgja þeim í hvívetna. 
 
 

______________________________ 
Undirskrift starfsmanns 

 
 

_____________________________                 ______________________________ 
Staðfesting verkkaupa                Undirskrift öryggisvarðar 

Flugstöð  

Leifs Eiríkssonar 

235 Keflavíkurflugvelli 

Sími  425 0600 

Fax  425 0610 

E-mail:  bikf@keflavikairport.is 

www.keflavikairport.com 

KT.: 550169-7389 
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