
Póst- og fjarskiptastofnun 
Suðurlandsbraut  4, 
108 Reykjavík, 
sími 510 1500, fax 510 1509, pfs@pfs.is 

  

Tilkynning um eigendaskipti talstöðvar 

Flokkur talstöðvar: 
     VHF nr. ___________        UHF nr. ____________        SSB nr. ____________  

     Annað (hvað?) ______________________________________________________ 
 
Gerð talstöðvar 

 
Tegund 

 
Raðnúmer 

 
Kallnúmer 

 
Upplýsingar um seljanda og fyrri staðsetningu Upplýsingar um kaupanda og nýja staðsetningu 
Fyrri staðsetning talstöðvar (bílnúmer) 

 
Ný staðsetning talstöðvar (bílnúmer) 

 
Nafn 

 
Nafn 

 
Kennitala 

 
Kennitala 

 
Heimilisfang 

 
Heimilisfang 

 

Tíðnirétthafar. Hér er átt við þann aðila, sem er skráður rétthafi viðkomandi tíðnar, t.d. nafn á leigubílastöð, 
sendibílastöð, vörubílastöð o.s.frv. Ef talstöð skiptir um eiganda, þar sem báðir vinna á sömu bílastöð, er 
tíðnirétthafi hinn sami. 
Fyrri tíðnirétthafi 

 
Nýr tíðnirétthafi 

 
Kennitala fyrri tíðnirétthafa 

 
Kennitala nýs tíðnirétthafa 

 

Þjónustuaðili. Hér er átt við þjónustuverkstæði, sem breytir tíðni stöðvarinnar, þ.e. tekur fyrri tíðnina úr 
talstöðinni og setur inn nýja tíðni. Þetta getur verið sami aðilinn, en ef ekki, skal tilgreina báða. 
Þjónustuaðili seljanda 

 
Þjónustuaðili kaupanda 

 
Seljandi ber ábyrgð á því að tilkynna eigendaskipti til Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS). Seljandi ber ábyrgð á 
öllum eftirlits- og starfrækslugjöldum vegna stöðvarinnar, þar til tilkynning um eigendaskipti hefur borist til 
PFS. 

Kaupandi skal hafa gilt leyfisbréf frá PFS, sem heimilar notkun stöðvarinnar. Notkun talstöðva án leyfisbréfs 
varðar viðurlögum skv. 74 gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. Ennfremur er heimilt að stöðva rekstur talstöðva 
sem notaðar eru án heimildar og gera þær upptækar. Kaupandi verður einnig krafinn um öll gjöld vegna 
stöðvarinnar þ.á.m. leyfisgjald frá þeim degi sem tilkynning um eigendaskipti berst PFS, þó svo hann vanræki að 
sækja um leyfi.  

Dagsetning eigendaskipta: ______________ 

Staður, dagsetning, undirskriftir: 

Staðfesting seljanda Staðfesting kaupanda 
Staður og dagsetning 

______________________________ 
Undirskrift 

 

Staður og dagsetning 

____________________________ 
Undirskrift 

 
Skjal þetta skal senda til Póst- og fjarskiptastofnunar, Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík.    Fax: 510 1509 
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