
Ný lögheimilislög - hlutverk sveitarfélaga 

 

 

Þann 1. janúar 2019 taka í gildi ný lög um lögheimili og aðsetur. Í 1. mgr. 13. gr. laganna segir: 

„Tilkynning um breytingu á lögheimili innan lands og aðsetri skal gerð rafrænt eða á starfs-

stöðvum Þjóðskrár Íslands í samræmi við reglugerð sem ráðherra er heimilt að setja.” Í 

greinargerð kemur fram að meginreglan verði sú að tilkynningar um lögheimilisskráningar skuli 

berast með rafrænum hætti. Með þessu ákvæði falla niður heimildir til að skila inn tilkynningum 

um breytt lögheimili innanlands til lögreglu, sýslumanna og sveitastjórna.  

Vegna þessa mun Þjóðskrá Íslands hætta að taka á móti flutningstilkynningum frá 

sveitarfélögum landsins, hvort sem þær eru á pappír eða rafrænar í gegnum vef ytri-Soffíu. Þetta 

þýðir að lokað verður fyrir aðgang sveitarfélaga að ytri-Soffíu um komandi áramót. 

Hins vegar mun ákveðinn hópur einstaklinga ekki geta nýtt sér rafrænu leiðina og hefur 

ekki tök á að mæta í eigin persónu á starfsstöðvar Þjóðskrár Íslands í Reykjavík eða á Akureyri. 

Því þarf að finna leið til að þjónusta þessa einstaklinga við lögheimilisflutning. Þjóðskrá Íslands 

leggur til eftirfarandi lausn fyrir sveitarfélögin. Það er hagur allra, og þar með talið 

sveitarfélaganna, að lögheimilisskráning einstaklinga sé rétt og því mikilvægt að aðstoða og 

leiðbeina einstaklingum um hvernig skrá eigi nýtt lögheimili. 

 

1. Komi einstaklingur á skrifstofu sveitarfélags að tilkynna um nýtt lögheimili skal alltaf byrja 

á að leiðbeina þeim um að slíkt skuli tilkynna með rafrænum hætti á vef Þjóðskrár Íslands, 

www.skra.is. Það er einfalt og fljótlegt og er flutningurinn allajafna skráður samdægurs. 

Einstaklingar þurfa að hafa Íslykil eða rafræn skilríki til að geta nýtt sér rafrænu leiðina.  

Íslykil er hægt að panta á www.islykill.is og óska eftir að hann sé sendur í heimabanka 

einstaklings (það tekur 5-10 mínútur) eða í bréfpósti á lögheimili hans (tekur 4-6 virka 

daga). 

 

2. Sé hins vegar ómögulegt fyrir einstakling að tilkynna um flutning sjálfur með rafrænum 

hætti þá leggur Þjóðskrá Íslands til að starfsfólk sveitaskrifstofa sendi inn rafræna 

flutningstilkynningu í umboði einstaklingsins. Starfsmaður skráir sig þá inn á rafrænu 

http://www.skra.is/
http://www.islykill.is/


flutningstilkynninguna á www.skra.is, með Íslykli eða rafrænum skilríkjum 

sveitarfélagsins eða með Íslykli einstaklingsins í hans umboði. Starfsmaður fyllir út 

tilkynninguna með upplýsingum einstaklings sem flytur, hakar við að umboði og 

skilríkjum hafi verið framvísað og setur inn afrit af umboði einstaklingsins í tilkynninguna. 

Sendir svo tilkynninguna inn rafrænt til Þjóðskrár Íslands til skráningar. 

Þessi leið á eingöngu við í þeim tilvikum þegar einstaklingar geta ómögulega óskað 

sjálfir eftir flutningi. Fyrsta skrefið ætti ávallt að vera að upplýsa um að hægt sé að 

tilkynna flutning rafrænt og leiðbeina með vísun á þjónustuver Þjóðskrár Íslands þar 

sem frekari upplýsingar varðandi rafrænar flutningstilkynningar eru veittar.  

Leiðbeiningar um hvernig starfsfólk sveitafélaganna skuli afgreiða flutningstilkynningar 

verða sendar þegar nær dregur gildistöku laganna. 

 

Auk þessa viljum við upplýsa ykkur um að skv. 2. mgr. 14. gr. laganna skal tilkynna flutning til 

landsins í afgreiðslu Þjóðskrár Íslands eða á skrifstofu viðkomandi lögregluembættis. 

Lögregluembætti landsins hafa verið upplýst um þetta og verður þeim leiðbeint með hvernig taka 

skuli á móti slíkum flutningstilkynningum. 

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að senda fyrirspurnir á skra@skra.is eða hafa samband við 

þjónustuver okkar í síma 515-5300.  

 
 
Á eftirfarandi slóð er hægt að skoða umrædd lög:  

 
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=4acdbe46-a621-4bbb-91de-14d3f5bf51f5  
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