Umsókn um leyfi til að nota erlend
vinnuvélaréttindi fyrir krana, lyftara
og/eða jarðvinnuvélar

Íbúar innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) hafa rétt á að fá vinnuvélaréttindi frá aðildarríkjum EES viðurkennd á
Íslandi í samræmi við lög nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.

Nafn umsækjanda:

Kennitala:

Heimili:

Sími:

Póstnúmer og sveitarfélag:

Þjóðerni

Netfang:

Nafn atvinnurekanda:

Kennitala:

Eftirtalin gögn skulu fylgja umsókninni:
1. Fylla skal út töflu á næstu blaðsíðu um hvaða réttindi óskast viðurkennd.
2. Afrit af ökuskírteini
3. Afrit af erlendu vinnuvélaskírteini
4. Gögn sem sýna fjölda tíma í bóklegri og verklegri kennslu vegna erlendu réttindanna.
5. Öll gögn skulu vera þýdd á íslensku eða ensku fyrir öll tungumál nema dönsku, norsku eða sænsku.
6. Þegar sótt er um kranaréttindi, fyrir flokka A, B, D og P, þarf læknisvottorð að fylgja með.

Umsækjandi óskar eftir að fá svar;

afhent á skrifstofu Vinnueftirlitsins (verður sótt)
sent með bréfi
sent í tölvupósti
með símtali

Staður

Dags. umsóknar

Undirskrift umsækjanda
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Fyllið út í dálk A hvaða réttindi sótt er eftir viðurkenningu á.
Fyllið út í dálk B hvaða erlendu réttindi umsækjandi hefur.

Gerðir vinnuvéla

Dálkur A Dálkur B

Type of machinery

A

Staðbundnir kranar, byggingakranar

A

Tower Cranes

B

Farandkranar stærri en 18 tm

B

Mobile cranes bigger than 18 tm

C

Brúkranar

C

Overhead cranes

D

Kranar minni en 18 tm

D

Cranes smaller than 18 tm

E

Gröfur þyngri en 4000 kg

E

Excavators heavier than 4000 kg

F

Hjólaskóflur

F

Wheel loaders

G

Jarðýtur

G

Bulldozers

H

Vegheflar

H

Motor graders

I

Dráttarvélar og minni jarðvinnuvélar

I

Industrial tractors and smaller earth
moving machinery

J

Lyftarar með allt að 10 t lyftigetu

J

Forklift trucks with less than 10 t
capacity

K

Lyftarar með meira en 10 t lyftigetu

K

Forklift trucks with more than 10 t
capacity

L

Valtarar

L

Compactors

M

Malbikurnarvélar

M

Asphaltpavers

P

Hleðslukranar minni en 18 tm

P

Truck cranes smaller than 18 tm

Fjöldi fylgiskjala:

Aðrar upplýsingar:

