
 

 

 

Beiðni um aðgang að gögnum 
 

 

 

Óskað er eftir aðgangi að gögnum í vörslu Ríkiskaupa á grundvelli: 

 

 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 (aðgangur almennings að upplýsingum) 

14. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 (aðgangur aðila að upplýsingum um hann sjálfan) 

 

Annarrar heimildar, sem er:___________________________________________________ 

 

 

A. Tilgreining gagna, veljið 1) eða 2): 

 

 

1) Óskað er eftir aðgangi að tilteknu skjali: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

dags._______________________________tilvísun____________________________________ 

 

sendandi ___________________________ viðtakandi__________________________________ 

 

 

2) Óskað er eftir aðgangi að tilteknu útboði: 

 

Óskað er eftir tilteknum gögnum útboðs, sem eru: 

 Afrit tilboðs:__________________________________________________________ 

 Afrit bréfa 

 Annað:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

B. Nánari upplýsingar 

 

 

Óskað er eftir að gögnin: 

 

 Verði send á heimilisfang 

 Verði sótt. 

 Verði send með tölvupóst 

 Verði sýnd án afritunar. 

Annað: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Umsækjandi: 

 

 

________________________________                               ___________________________ 

Nafn         kennitala 

 

 

________________________________                                      

heimili 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

sími         netfang 

 

 

 

 

Staður _______________________ dags. ____________ 

 

 

 

_________________________________________ 

undirskrift umsækjanda 

 

 

 

 



 

C. Afgreiðsla erindis (fyllist út af Ríkiskaupum): 

 Fallist á umsókn að fullu.  

 Umsókn framsend til Þjóðskjalasafns Íslands skv. 20 gr. upplýsingalaga. 

 Umsókn áframsend og óskað umsagnar bjóðanda/einstaklings/fyrirtækis á grundvelli 9.gr.  

upplýsingalaga nr. 140/2012. (ósk um aðgang að gögnum er geta varða mikilvæga fjárhags-

eða viðskiptahagsmuni). 

 Synjað um aðgang að gögnum. 

 Fallist á umsókn að hluta til. Ekki veittur aðgangur að: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 I. Umbeðin gögn, eða hluti gagna, eru undanþeginn aðgangi á grundvelli 6.- 10. gr.  

upplýsingalaga nr. 140/2012. 

 II. Umfang eða eðli gagnanna er slíkt að þau verða ekki ljósrituð eða afrituð. 

 III. Umbeðin gögn eru ekki til. 

 IV. Umbeðin gögn finnast ekki. 

 V. Beiðni ekki nægjanlega skýr / gögn sem óskað er eftir eru ekki tilgreind. 

 VI. Krafist er fyrirframgreiðslu þar sem fyrirsjáanlegt er að kostnaður við afritun eða   

ljósritun verði meiri en 10.000 kr.  

 

Nánar um ástæður og lagarök, ef ástæða þykir:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Leiðbeiningar um kæruheimild 

Heimilt er að bera synjun beiðni  eða takmörkun um aðgang að gögnum undir úrskurðarnefnd um 

upplýsingamál sem úrskurðar um ágreininginn. Hið sama gildir um synjun stjórnvalds á beiðni um 

að afhenda gögn á því formi sem óskað er. 

 

Staður _____________________________________Dags. ____________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Umsókn afgreidd af 

 

Athygli er vakin á því að heimilt er að krefjast gjalds vegna gagnaöflunar og þjónustu við veitingu 

aðgangs að upplýsingum skv. gjaldskrá nr. 306/2009 fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli 

upplýsingalaga.  

 

 

Áætlaður kostnaður beiðanda vegna afritunar eða ljósritunar:_____________________________ 


