
  Rekstrarhandbók 
Eyðublað 

 

EB764 01d - 6 Umsókn um undanþágu frá skimun og heimild til að 
bera bannaða hluti innan haftasvæðis flugverndar 
Samþykkjandi: Forstöðumaður Flugverndar ÞOR 

Útprentunin er gild ef útgáfunúmer er sama og rafræns eintaks rekstrarhandbókar 

EB764 01d - 6 Umsókn um undanþágu frá skimun og heimild til að bera bannaða hluti innan 
haftasvæðis flugverndar 
Síða 1 af 1  30.11.2021 
 

Eyðublað þetta skal fylgja umsókn um aðgangsheimild þegar óskað er eftir undanþágu frá skimun og 
heimild til að bera bannaða hluti samkvæmt viðauka 1A við EU Rg. 2015/1998 innan haftasvæðis 
flugverndar (svartur kassi í aðgangsheimild). Heimildin nær til starfsmanna lögreglu, tollgæslu og 
Landhelgisgæslu Íslands sem hafa heimild til að bera vopn. 
 

Tilnefndir yfirmenn löggæsluaðila (ábyrgðarmenn) sækja um heimildina og skulu nöfn þeirra vera skráð 
í fyrirtækjaskráningu skrifstofu aðgangsmála hjá Isavia.  
 

Heimildin nær einnig til ökutækja löggæsluaðila sem notuð eru af starfsmönnum sem hafa fengið 
undanþágu frá skimun og heimild til að bera bannaða hluti innan haftasvæðis flugverndar. 
 

Heimildin hefur sama gildistíma og aðgangsheimild starfsmanns.  

 

A. Embætti / stofnun 

Embætti / stofnun 
 
 

Ábyrgðarmaður umsóknar 
 
 

Stimpill embættis / 
stofnunar 

Sími ábyrgðarmanns 
 
 

Netfang ábyrgðarmanns 

Dagsetning 
 
 

Undirritun ábyrgðarmanns 

 

B. Upplýsingar um starfsmann sem óskað er heimildar fyrir 

Nafn 
 
 

Kennitala 

 

Starfsmaður löggæsluaðila skal ávallt framvísa aðgangsheimild áður en farið er inn á haftasvæðið, að neyðartilvikum 
undanskildum. Brot á reglum þessum verða tilkynnt til tilnefndra yfirmanna (ábyrgðarmanna) viðkomandi löggæsluaðila.  
 

Með undirritun minni staðfesti ég að hafa lesið og skil ofangreindar reglur. 
 
 
_________________________________________________________ 

 
 

C. Útfyllist af rekstraraðila flugvallar 

Hér með staðfestist að ofangreindur starfsmaður fær undanþágu frá skimun og heimild til að bera 
bannaða hluti innan haftasvæðis flugverndar (svartur kassi í aðgangsheimild). 
 

Umsókn samþykkt 

 
Isavia notar þær persónugreinanlegu upplýsingar sem settar eru fram á eyðublaði þessu, s.s. nafn, 

netfang og símanúmer, í þeim tilgangi að vinna úr umsóknum og auðkenna umsækjendur. Upplýsingar 

eru ekki afhentar þriðja aðila. Að umsóknarferli loknu eru gögn varðveitt í 30 ár og flytjast að þ eim tíma 

liðnum til Þjóðskjalasafns Íslands skv. lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Nánari upplýsingar um 

meðferð persónuupplýsinga hjá Isavia má finna hér. 

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/fyrirtaekid/stefna-isavia/medferd-personuupplysinga-hja-isavia

