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Ný umsókn

Endurnýjun

Glatað aðgangskort

Skemmt aðgangskort

A. Persónuupplýsingar
Nafn

Starf

Sími

Kennitala

Netfang

B. Fyrirtæki / Stofnun
Fyrirtæki

Dagsetning

Ábyrgðarmaður umsóknar

Stimpill fyrirtækis

Undirritun ábyrgðarmanns*

* 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.

C. Aðgangsheimild
Svæði aðgangsheimildar
G-1 Haftasvæði flugverndar innan flugstöðvar.

Starfssvið

Gildistími aðgangsheimildar

Blár: Löggæsluaðilar (Lögreglan, Tollstjóri, Landhelgisgæsla)

Gildistími 5 ár
G-2 Haftasvæði flugverndar utan flugstöðvar.

Grænn: Flugverndarstarfsmenn.

Tímabundinn gildistími
G-3 Öll haftasvæði flugverndar.

G-4 Lykilkort.

TIL:

Sérstakar heimildir:
A

Heimild fyrir starfsmann til aksturs á flughlöðum og aðliggjandi svæðum Keflavíkurflugvallar.

3

Heimild fyrir starfsmann til að taka á móti birgðum, fylgja birgðum á starfsstöð sína og skima birgðirnar.

4

Heimild fyrir starfsmann til að opna hurðir á milli haftasvæða.
Undanþága frá skimun og heimild fyrir löggæsluaðila til að bera bannaða hluti samkvæmt viðauka 1A við EU Rg.
2015/1998**. Merkja skal við þá flokka bannaðra hluta sem starfsmaður hefur heimild til að bera innan haftasvæðis
flugverndar:
byssur, skotvopn og önnur tæki sem skjóta skotum,
tæki til að dasa
sprengiefni og íkveikjuefni og -búnaður
allir aðrir hlutir, sem unnt er að nota til að valda alvarlegum áverkum og sem ekki er algengt að séu notaðir á
haftasvæðum flugverndar.

**Eyðublað EB764 04 Umsókn um heimild til að bera bannaða hluti innan haftasvæðis flugverndar skal fylgja umsókn.
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D. Útfyllist af rekstraraðila flugvallar
Umsókn samþykkt

Umsókn afgreidd

E. Undirritun umsækjanda við afhendingu aðgangsheimildar
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég skil og mun hlíta kröfum sem tilgreindar eru í reglugerð um flugvernd
og aðgangsreglum Keflavíkurflugvallar.
Dagsetning

Undirskrift umsækjanda
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