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Umsókn

Viðurkenning erlendra vinnuvélaréttinda
Markmið Vinnueftirlitsins er að afgreiða allar umsóknir innan fjögurra vikna en athygli er vakin á því að
óheimilt er að hefja störf á vinnuvélar þar til réttindi umsækjenda hafa verið viðurkennd. Vinnueftirlitið
hvetur erlent starfsfólk og atvinnurekendur til þess að kynna sér vefsíðuna www.posting.is.
Nafn umsækjanda

Kennitala eða fæðingardagur

Netfang

Símanúmer

Þjóðerni

Heimilisfang

Póstnúmer

Sveitarfélag

Umsækjanda er frjálst að tilnefna tengilið sem Vinnueftirlitið getur haft samband við ef óska
þarf eftir frekari upplýsingum.
Nafn tengiliðs

Símanúmer

Netfang

Aðeins þarf að tilgreina nafn og kennitölu atvinnurekanda ef hann greiðir fyrir viðurkenninguna.
Nafn atvinnurekanda

Kennitala atvinnurekanda

Hakaðu í þá vinnuflokka sem sótt er um viðurkenningu fyrir
A

Staðbundnir kranar, byggingakranar

H

Vegheflar

B

Farandkranar stærri en 18 tm

I

Dráttarvélar og minni jarðvinnuvélar

C

Brúkranar

J

Lyftarar með allt að 10 t lyftigetu

D

Kranar minni en 18 tm

K

Lyftarar með meira en 10 t lyftigetu

E

Gröfur þyngri en 4000 kg

L

Valtarar

F

Hjólaskóflur

M

Malbikunarvél

G

Jarðýtur

P

Hleðslukranar minni en 18 tm
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Hakið við alla þá valmöguleika sem eiga við

Svar við umsókn og afhending
Tölvupóstur
Símleiðis
Bréfpóstur
Hafa samband við tengilið sem gefinn
var upp hér að ofan.

Skylt er að bera á sér skírteini við stjórnun vinnuvéla.
Skírteini eru send á lögheimili umsækjanda. Einnig
er hægt að sækja skírteini gegn framvísun skilríkja í
afgreiðslu vinnueftirlitsins. Við sérstakar aðstæður er hægt
að óska eftir öðru fyrirkomulagi við afhendingu skírteina.

Vinsamlegast tilgreinið ef skírteinishafi óskar eftir að sækja
skírteini sitt í afgreiðslu Vinnueftirlitsins eða ef óskað er eftir
öðru fyrirkomulagi við afhendingu.

Fylgiskjöl með umsókninni
Öll gögn skulu vera þýdd á íslensku, ensku, dönsku, norsku eða sænsku.
Annað, og tilgreinið þá hvað

Afrit af ökuskírteini*
Afrit af erlendu vinnuvélaskírteini
Læknisvottorð með A, B, C, D og P*
Gögn sem sýna fjölda tíma í bóklegri og verklegri
kennslu vegna erlendu réttindanna

*

Læknisvottorð þarf að fylgja fyrir próf á A, B, C, D og P flokka. Sé próftaki með aukin ökuréttindi útgefin
á Íslandi á síðustu sex mánuðum getur Vinnueftirlitið aftur á móti tekið það gilt sem læknisvottorð fyrir

Aðrar upplýsingar

Undirskrift
Staður		

Dagsetning

				 Umsækjandi

Aðstoð eða nánari upplýsingar
Ef upp vakna spurningar um umsóknarferlið eða óskað
er eftir aðstoð skal hafa samband við Vinnueftirlitið.

vinnueftirlit@ver.is
vinnueftirlitid.is / +354 550 4600

