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Sýslumannaráð

FRAMTÍÐARSÝN  

„FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA 
SEM VEITT ER VIÐSKIPTAVINUM, 

HVAR OG HVENÆR SEM ER,
ÓHÁÐ BÚSETU OG STAÐSETNINGU

✓ Nýr vefur sýslumanna á island.is

✓ Aukin stafræn þjónusta

✓ Meiri sjálfsafgreiðsla

✓ Fræðsla starfsmanna

✓ Efla innviði



Sýslumannaráð

Nýr vefur sýslumanna markar 

upphaf fyrir sýslumenn í 
rafrænni þjónustu

✓ Spjallmennið Askur svarar ýmsum spurningum 

✓ Hjálparsíða sem stuðlar að meiri sjálfsafgreiðslu

✓ Netspjall verður samstillt samstarf allra embætta

✓ Nýtum okkur tæknistakk hönnunarkerfi island.is fyrir nýja vefsíðu

✓ Einbeitum okkur að því að bæta þjónustu

Yfir 50 starfsmenn fóru yfir allt efni á gömlum vef og endurskrifuðu til að gera það 
notendavænna.



Sýslumannaráð

Sýslumenn eru fyrsta stofnunin sem fer 
inn á island.is

Við flytjum 18. maí



Sýslumannaráð

✓ Rafrænt sakavottorð

✓ Stafræn ökuskírteini

✓ Viðtöl í gegnum 
fjarfundabúnað

✓ Stafræn umsókn um 
meistarabréf og staðfesting á 
vinnutíma frá meistara

✓ Rafrænar þinglýsingar:
✓ Fyrsta áfanga í rafrænum 

þinglýsingum lokið -
rafrænar aflýsingar

✓ Covid-19 
skilmálabreytingum 
þinglýst rafrænt

✓ Gögn send rafrænt frá 
sýslumönnum í pósthólf á 
island.is

✓ Nýtt og skilvirkara kerfi fyrir 
heimagistingar

✓ Nýr vefur sýslumanna í loftið, 18. 
maí, með netspjalli, spjallmenni og 
hjálparsíðu

✓ Rafræn umsókn um:
✓ Rekstrarleyfi
✓ Veitingastaðaleyfi
✓ Gististaðaleyfi
✓ Tækifærisleyfi

✓ Stafræn umsókn og samningur  
milli foreldra um breytingu á 
lögheimili barns

✓ Rafrænt veðbókarvottorð

✓ Stafræn umsókn um 
fullnaðarskírteini í ökuskírteinum 
tilbúin 24.maí

✓ Rafræn beiðni um hjúskap erlendis

✓ Rafræn beiðni um niðurfelling 
vanrækslugjalds

✓ Rafræn beiðni um endurupptöku 
ákvörðunar um álagningu 
vanrækslugjalds

✓ Stöðluð rafræn undirskrift 
sýslumanna 

✓ Rafrænt innsigli á öll skjöl 
sýslumanna sem send eru með 
rafrænum hætti

✓ Rafræn dánarvottorð

✓ Rafræn andlátstilkynning

✓ Fleiri eyðublöð verða að  
rafrænum umsóknum

✓ Stafræn umsókn fyrir ný 
ökuréttindi, aldurstengda 
endurnýjun og önnur 
ökuréttindi

✓ Stafræn umsókn og 
samningur milli foreldra um 
breytingu á forsjá barns

✓ Rafræn umsókn um vegabréf

✓ Rafræn umsókn um 
stæðiskort

✓ Staða þinna mála hjá 
sýslumönnum á island.is

✓ Senda erindi/gögn rafrænt til 
sýslumanna

✓ Bókunarkerfi fyrir 
sýslumanninn á 
höfuðborgarsvæðinu

✓ Rafræn skil gagna til 
Þjóðskjalasafns Íslands

✓ Rafræn þinglýsing veðskjala

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q2 2021Q1 2021 Framundan

✓ Yfir 50 eyðublöð í 
stafrænt/rafrænt form

• 68% sækja rafrænt sakavottorð í stað þess að 
mæta á skrifstofu sýslumanns

Stafræn vegferð sýslumanna

✓ Sjálfsafgreiðsla

✓ Rafrænt samningsferli

✓ Bætt þjónusta



Sýslumannaráð

Í janúar 2021 tengdumst sýslumenn umsóknargátt island.is

✓ Umsóknir fylltar út rafrænt og greiddar í gegnum island.is

✓ Þjónustan sækir gögn sjálfvirkt

✓ Mál stofnast sjálfkrafa í kerfum sýslumanna

✓ Greiðslan bókast og færist sjálfvirkt í bókhald ríkisins

➢Stefnt að því að koma meirihluta eyðublaða sýslumanna í gegnum þetta kerfi

Umsóknargátt island.is -
Samþætting við starfskerfi 

sýslumanna


