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 Ný umsókn Endurnýjun Tapað aðgangskort  Skemmt aðgangskort  
 

 

☐ Reykjavíkurflugvöllur ☐ Akureyrarflugvöllur ☐ Egilsstaðaflugvöllur ☐ Ísafjarðarflugvöllur  ☐ Hornafjarðarflugvöllur 
Aðrir flugvellir: ______________________________________________________________________________ 

 

A. Persónuupplýsingar  

 

B. Fyrirtæki/Vinnuveitandi 

C. Aðgangsheimild 
 

Svæði aðgangsheimildar  
 
 

 
Gildistími aðgangsheimildar  

Flugsvæði 
 

  
Gildistími 5 ár  

Haftasvæði flugverndar  
 

  

 
 

  
Tímabundin gildistími til:  
 

   
 

 

D  Heimild til aksturs á flugbrautum og flugvélaakbrautum 

A  Heimild til aksturs á flughlöðum og þjónustuvegum 

  Undanþága frá skimun. Heimild til að bera vopn úr fylgiskjali 1-A ESB 2015/1998 (löggæsluaðilar) Merkja skal við þá flokka sem 

starfsmaður hefur heimild til að bera inn á haftasvæði flugverndar.: 

Skammbyssa og skotfæri 

Úðavopn 

Kylfa 

 

Nafn      Kennitala 

Starf  Þjóðerni  
 

Sími Netfang 

Fyrirtæki                                                                                                                                        

Ábyrgðarmaður umsóknar  Stimpill fyrirtækis 
 

Sími ábyrgðarmanns  Netfang ábyrgðarmanns  

Dagsetning   Undirritun ábyrgðarmanns* 
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D. Útfyllist af flugvallaryfirvöldum  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
* 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. Vinnuveitandi er ábyrgur fyrir að 
kanna fyrri náms- og starfsferil umsækjanda ásamt óútskýrðum eyðum í ferli hans í meira en 28 daga síðustu 5 ár. 
 
On behalf of the employer it is confirmed that the applicant is a suitable to work at the area at the airport for which application for access is made and 
the employer undertakes the responsibility to return the ID- pass to the issuing office when the employee ceases to work for the company. The 
employer is responsible for checking previous employment, education and any gaps for more than 28 days during the previous 5 years. 
 
** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um útgáfu, meðferð og afturköllun aðgangsheimilda að flugvöllum Isavia Innanlands fer samkvæmt reglugerð 
um flugvernd og aðgangsreglum viðkomandi flugvallar. 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  

 

Umsókn samþykkt   Bakgrunnsskoðun 
Umsækjandi stóðst bakgrunnsskoðun 

 Umsókn afgreidd 

  Flugverndarnámskeið 
Umsækjandi lauk flugverndarnámskeiði 
 

 

  Annað  
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