
Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem samkoman er fyrirhugað. 

 Umsókn um tækifærisleyfi 
skv. lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald og reglugerð nr. 
1277/2016 sama efnis 

-Athugið að sækja þarf um með þriggja vikna fyrirvara-

Sysl - 03.03  14.02.2019 Bls. 1 (af 1) 

Sótt er um: 
  Tækifærisleyfi  (t.d. útihátíðir,  útitónleikar, 
tjald-samkomur,   skóladansleikur   eða    skipulögð 
skemmtun  fyrir  börn og  ungmenni  yngri  en  18 ára á 
veitingastað með leyfi il sölu áfengis).   (Gjald kr. 11.000) 

      Tímabundið áfengisleyfi 
(ekki veitt oftar en tólf sinnum ár 
hvert vegna sama staðar). 

(Gjald kr. 33.000) 

 Tækifærisleyfi sem viðbót 
við gildandi rekstrarleyfi 
vegna lengri afgreiðslutíma. 

(Gjald kr. 33.000) 

Umsækjandi: 
Fullt nafn: Kennitala: Netfang:

Lögheimili: Póstnúmer og staður: Sími/Símar:

Framkvæmdastjóri/ábyrgðamaður umsækjanda: 
Fullt nafn: Kennitala: Netfang: 

Lögheimili: Póstnúmer og staður: Sími/Símar: 

Staðsetning skemmtanahaldsins (fyllist út eftir því sem við á): 
Nafn staðar: Kennitala: 

Heimilisfang: Póstnúmer og staður: 

Nánar um skemmtanahaldið: 
Tilefni skemmtanahalds: Áætlaður gestafjöldi: 

Frá dags: Frá kl: Til dags: Til kl: Áætluð aldursdreifing gesta: Frá: Til: 

Helstu dagskráratriði: 

          Óskað er eftir útvegun lögreglumanna til dyravörslu og eftirlits. 
Dyravörslu og eftirlit annast (ef aðrir en lögreglan): 
Nafn og kennitala: Nafn og kennitala: 

Nafn og kennitala: Nafn og kennitala: 

Nafn og kennitala: Nafn og kennitala: 

Verður samkoman auglýst og þá hvernig: 

Athugasemdir umsækjanda: 

Athygli umsækjanda er vakin á að samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972 ber að afla heimildar hjá rétthöfum tónlistar áður en hún 
er leflytja á skemmtunum. Leyfi til tónflutnings veitir STEF (Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar). Sjá www.stef.is 

Undirskrift: 
Staður og dagsetning: Undirskrift umsækjanda (ef einstaklingur): 

Staður og dagsetning: Undirskrift forsvarsmanns eða umboðsmanns umsækjanda (ef lögaðili): 
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