
   _______________  
  Fastanúmer 

 Að lokinni skráningu er gefið út nýtt skráningarskírteini. 
 Fyrir breytingu á notkunarflokki er innheimt gjald fyrir breytingaskráningu skv. gjaldskrá Umferðarstofu. 
 Ekki er tekið gjald fyrir skráningu notkunarflokks sem á sér stað samhliða forskráningu / nýskráningu. 
 Ekki er tekið gjald fyrir skráningu notkunarflokks sem á sér stað samhliða eigendaskiptum þegar verið er að breyta skráningu 
notkunarflokks úr bílaleigu yfir í almenna notkun.  
 

Beiðni um skráningu á 
notkunarflokki ökutækis 

Verksmiðjunr.:  ____________________________________________________________  
 Ef fastanúmeri hefur ekki verið úthlutað 
 
Umsækjandi:  _______________________________  Kennitala: __________________  
 Eigandi/ umráðamaður ökutækis 
 

Almenn notkun: Heimilt er að skrá ökutæki í notkunarflokkunum 
“Bílaleiga”, “Fornbifreið” eða “Fornbifhjól” til almennrar notkunar án 
sérstakrar skoðunar á skoðunarstofu.  
 

Bílaleiga: Ökutæki sem eru seld á leigu í atvinnuskyni til 
mannflutninga án ökumanns skulu skráð í notkunarflokkinn bílaleiga.  
 

Fornbifreið: Bifreið sem ekki er ætluð til almennrar notkunar og telst 
vera safngripur og er eða verður að minnsta kosti 25 ára á 
almanaksárinu. 

 

Fornbifhjól: Bifhjól sem ekki er ætlað til almennrar notkunar og telst 
vera safngripur og er eða verður að minnsta kosti 25 ára á 
almanaksárinu. 
 

Námuökutæki: Vörubifreið eða eftirvagn sem eingöngu eru ætluð til efnis-
flutninga innan afmarkaðra vinnusvæða utan vega. Ef ökutækið er skráð á 
grundvelli undanþáguheimildar er það skráð með kvöð. 
 

Almenn notkun (námuökutæki): Ef námuökutæki er ekki skráð með 
kvöð er heimilt að skrá það í almenna notkun að undangenginni 
skoðun á skoðunarstofu. Ef námuökutæki er skráð með kvöð er 
óheimilt að breyta notkunarflokknum nema með sérstöku leyfi frá US. 
 

Sérbyggð rallbifreið: Framvísa skal vottorði frá framleiðanda 
bifreiðar ásamt rökstuddri yfirlýsingu samtaka um akstursíþróttir um 
að bifreið sé sérsmíðuð keppnisbifreið til aksturskeppni. Bifreiðin skal 
bera utanvegamerki og hana má eingöngu nota utan vega eða á 
afmörkuðum svæðum. 
 

Sérstök not: Bifreið sem er ætluð til sérstakra nota og búin áföstum 
búnaði til þeirra nota. Bifreiðin er skráð til sérstakra nota í 
ökutækjaskrá og skal bera sérstök skráningarmerki. Ökutæki yfir 5000 
kg skal búið ökumæli til álestrar. 
 

Undanþáguakstur: Bifreið, dráttarvél eða eftirvagn sem nær eingöng 
er notuð utan vega eða til sérstakra flutninga á vegi með undanþágu 
lögreglu, mega víkja frá reglum um hámarksstærð samkvæmt 
reglugerð um gerð og búnað og reglum um stærð og þyngd ökutækja. 
Ökutækin skulu bera sérstök skráningarmerki. 
 

Ég undirritaður óska eftir því að ofangreint ökutæki verði skráð í ofangreindan 
notkunarflokk (nauðsynlegt að merkja við). Ég lýsi því yfir að ökutækið uppfyllir þær 
reglur er gilda um viðkomandi notkunarflokk: 
 
 __________________________   ______________________________________________________________  
 Dagsetning Undirskrift eiganda/ umráðamanns 
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