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Ný umsókn   Endurnýjun           Tapað         Skemmt  

 

A. Persónuupplýsingar 

 

B. Fyrirtæki/Stofnun 
Fyrirtæki                                                                                                                                        

Ábyrgðarmaður umsóknar  Stimpill fyrirtækis 
 

Sími ábyrgðarmanns  Netfang ábyrgðarmanns  

Dagsetning   Undirritun ábyrgðarmanns* 

 

C. Aðgangsheimild 

 
Svæði aðgangsheimildar  

 
Starfssvið  

 
Gildistími aðgangsheimildar  

G-1 Haftasvæði flugverndar innan FLE. 
 

Blár: Lögreglan, Tollstjóri, Landhelgisgæsla  
Gildistími 5 ár  

G-2 Haftasvæði flugverndar utan FLE. 
 

Grænn: Flugverndarstarfsmenn. 
 

 

G-3 Öll haftasvæði flugverndar. Gulur: Viðhaldsstarfsmenn og verktakar.  
Takmarkaður gildistími  

G-4 Lykilkort. Rauður: Æðstu stjórnendur flugverndar. 
  

 
TIL: 
 

Sérstakar heimildir** 

 A       F       3       4       R       V   
 
 

 

D. Útfyllist af flugvallaryfirvöldum  

 

 

Nafn    
  

Starf  Þjóðerni  
 

Sími Kennitala 

Netfang Ökuleyfi A Tungumál námskeiðs: 
 
Íslenska                        Enska  

Umsókn samþykkt   Bakgrunnsskoðun 
Umsækjandi fór í bakgrunnsskoðun 

 Umsókn afgreidd 

  Flugverndarnámskeið 
Umsækjandi lauk flugverndarnámskeiði 
 

 

  Annað  
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* Fyrir hönd vinnuveitanda er staðfest að umsækjandinn sé til þess hæfur að starfa á því svæði sem sótt er um aðgang að. Einnig 
staðfestist að aðgangsheimild verði skilað á útgáfustað þess við starfslok og/eða þegar gildistími aðgangsheimildar rennur út. 
Fyrirtæki/stofnun er ábyrgt fyrir að kanna fyrri náms- og starfsferil umsækjanda ásamt óútskýrðum eyðum í ferli hans í meira en 28 
daga síðustu 5 ár. 
 
 
** 

A Veitir aðgang um landgöngubrú að loftfari. 

F Viðbragðsaðilar vegna virkjunar Flugslysaáætlunar fyrir Keflavíkurflugvöll (FFK). 

3 Starfsmaður sem má taka á móti vöru, fylgja vöru á starfsstöð sína og skima vöruna. 

4 Starfsmenn IGS sem sjá um að opna hurðir á milli svæða í byggingu IGS fraktmiðstöð. 

R Ræstiverktakar. 

V Aðgangur að tækni- og þjónusturýmum. 

 Undanþága frá skimun og heimild að hafa meðferðis bannaða hluti skv. SK760 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um útgáfu, meðferð og afturköllun aðgangsheimilda að Keflavíkurflugvelli fer samkvæmt 
reglugerð um flugvernd og aðgangsreglum Keflavíkurflugvallar. Ég undirrituð/undirritaður, 
staðfesti hér með undirskrift minni, að ég skil og mun hlíta kröfum sem tilgreindar eru þar. Ég 
staðfesti einnig að ég hef móttekið aðgangsheimildina. 
   
 
Dagsetning Undirskrift umsækjanda  
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