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1. Almennt um Miðlæga rafmagnsöryggisgátt

UPPLÝSINGAKERFI Í ÞÍNA ÞÁGU
Með vaxandi netnotkun almennings á síðustu árum
hafa kröfur á hið opinbera um rafrænar þjónustuleiðir aukist. Mannvirkjastofnun, sem gerir kröfur til
rafverktaka um skil á tilteknum upplýsingum sem lið
í opinberu eftirliti með rafmagnöryggi, vill leggja sitt
af mörkum til að mæta slíkum kröfum. Stofnunin
hefur unnið að markvissri uppbyggingu á rafrænum
þjónustuleiðum og fyrsta afurð þeirra vinnu kerfi sem
kallað hefur verið „Miðlæg rafmagnsöryggisgátt“.
Gáttin er heildstætt upplýsingakerfi sem inniheldur
nokkrar sjálfstæðar kerfiseiningar sem tengja
löggilta rafverktaka, dreifiveitur (rafveitur) og
faggiltar skoðunarstofur saman við upplýsingakerfi
Mannvirkjastofnunar.
Mínar síður MVS

Á Mínum síðum MVS, sem er hluti af
rafmagnsöryggisgáttinni, geta rafverktakar skilað
upplýsingum til Mannvirkjastofnunar, tekið á móti
upplýsingum frá stofnuninni, sent þjónustubeiðnir til
dreifiveitna, nálgast skoðunarskýrslur og skráð
viðbrögð við athugasemdum. Rafmagnsöryggisgáttinni er ætlað að auðvelda rafræn skil á
upplýsingum og á sama tíma auðvelda öll samskipti
rafverktaka við Mannvirkjastofnun, dreifiveitur og
skoðunarstofur.

NOTAÐU ÞINN AÐGANG !
Allir löggildir rafverktakar hafa fengið skilgreindan aðgang að kerfinu. Hafið
samband við Mannvirkjastofnun í síma 591 6000 eða sendið tölvupóst á
mrghjalp@mvs.is til að fá upplýsingar um aðganginn.

HELSTU EIGINLEIKAR
Nýjung

Stutt lýsing

Markmið

Rafræn umsókn um löggildingu

Hægt er að sækja rafrænt um löggildingu

Bætt þjónusta við umsækjendur

Rafrænar þjónustubeiðnir

Hægt að senda rafrænar þjónustubeiðnir til allra
dreifiveitna.

Samræmd skil á upplýsingum og aukin
þjónusta.

Rafverktakaskipti

Hægt að senda inn beiðnir um rafverktakaskipti .

Réttari skráning á verkábyrgðum

Skoðunarskýrslur

Skýrslur frá skoðunarstofum, vegna skoðana á
neysluveitum og öryggisstjórnunarkerfum aðgengilegar og hægt að skrá viðbrögð við
athugasemdum í þeim.
Hægt að fá yfirlit yfir verk, lokið sem og í vinnslu,
þjónustubeiðnir, lokatilkynningar, skoðunarskýrslur, fyrirspurnir, fresti, bréf o.fl.

Aukin þjónusta

Fyrirspurnir

Hægt
er
að
skoða
fyrirspurnir
Mannvirkjastofnunar til rafverktaka og svara
þeim í kerfinu. Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir til stofnunarinnar og fá svör við þeim.

Aukin þjónusta

Uppfletting í Landskrá fasteigna

Allar uppflettingar um neysluveitur eru í gegnum
fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands.

Örugg auðkenning á neysluveitum

Yfirlit

Aukin þjónusta
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RAFRÆNAR ÞJÓNUSTUBEIÐNIR
Þjónustubeiðnir eru samræmdar fyrir allar
dreifiveitur og hægt að skila rafrænt til þeirra
allra. Uppfletting í fasteignaskrá Þjóðskrár
Íslands tryggir betri auðkenningu á neysluveitum. Yfirlitssíður veita rafverktaka aukna
yfirsýn yfir þjónustubeiðnir.

Rafræn þjónustubeiðni

RAFRÆN LOKATILKYNNING
Fyrir hverja þjónustubeiðni verður til verk í
kerfinu.
Verkið inniheldur upphaflegu
þjónustubeiðnina sem og önnur skjöl er geta
tengst því, s.s. fyrirspurnir frá Mannvirkjastofnun vegna þess. Hægt er að búa til
lokatilkynningu út frá verkinu og þá erfast
réttar upplýsingar á rétta staði í lokatilkynningunni. Ef þjónustubeiðni hefur ekki verið
send vegna tiltekins verks, er hægt að skrá
lokatilkynningu og stofna verk í kerfinu.
Innsending lokatilkynningar lokar verkinu. Í
kerfinu eru sjónarhorn yfir opin verk og öll
verk.

R

Lokatilkynning
másjónarhorn
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2. Almennt um notkun rafverktaka á Mínum síðum MVS
Á mínum síðum MVS geta rafverktakar átt sín gagnasamskipti við Mannvirkjastofnun. Vefurinn hefur verið hannaður sérstaklega
með þarfir rafverktaka í huga.

HELSTU EININGAR Á MÍNUM SÍÐUM MVS

Mínar síður MVS

Yfirsíður

Sjónarhorn

Aðgerðir

Yfirsíður vísa leið að mismunandi
kerfishlutum á Mínum síðum MVS, þær
eru breytilegar eftir aðgangi notenda.
Myndin hér að ofan sýnir þær yfirsíður
sem eru birtar eru rafverktökum. Á
henni er yfirsíðan „Mín mál“ birt. Þar
má sjá lista yfir nýleg mál sem tengjast
notanda síðunnar. Síðan „Úttektir“
birtir niðurstöðuna skoðana sem
tengjast notandanum. Á yfirsíðunni
„Réttindi“ má finna lista yfir þau
starfsréttindi er tengjast notanda.
Yfirsíðan „Mannvirki“ sýnir þær
neysluveitur sem notandinn sem
rafverktaki hefur sent inn tilkynningar
vegna. Á yfirsíðunni „Umsóknir“ má
finna öll eyðublöð MVS. Í „Leit“ er hægt
að leita í öllum tilkynningum
rafverktaka. Á yfirsíðunni „Notandi“ er
m.a. hægt að breyta um lykilorð.

Eftir að yfirsíða hefur verið valin opnast
síða sem inniheldur eitt eða fleiri
sjónarhorn. Ef um fleiri en eitt er að
ræða þá birtist vegvísir vinstra megin á
síðunni. Í vegvísinum er hægt að velja
milli
mismunandi
sjónarhorna.
Sjónarhorn
er
listi
þar
sem
upplýsingum er raðað með tilteknum
hætti,
oftast
eftir
dagsetningu.
Listanum er skipt upp í dálka þar sem
hver og einn dálkur inniheldur
upplýsingar af tiltekinni tegund.
Í
sjónarhornum má sums staðar finna
aðgerðir, t.d. aðgerð til að skrá
lokatilkynningu út frá þjónustubeiðni.

Aðgerðir eru tilgreindar með hnöppum
sem birtast efst í sjónarhorni. Aðgerðir
ýmist opna skráningarform eða færa
lista sjónarhorns yfir í Excel.
Einnig má finna aðgerðir fyrir einstakar
færslur, valinn er þá hnappur sem
ávallt er lengst til hægri í færslunni. Sé
hnappurinn
valinn
þá
birtist
undirvalmynd með lista yfir mögulegar
aðgerðir.

Vinstra megin í sjónahornum má ávallt
finna hlekk í hjálparsíðu sem útskýrir
þá virkni sem finna má á síðunni.
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3. Þjónustubeiðni til dreifiveitu
Form til að skrá þjónustubeiðni

Ferli þjónustubeiðna

Fyrir hvað er þjónustubeiðni ?
Þjónustubeiðni er beiðni frá rafverktaka til
tiltekinnar dreifiveitu um að veita honum
tilgreinda þjónustu vegna tiltekinnar neysluveitu. Rafverktakinn hefur umboð eiganda
eða notanda neysluveitunnar til slíkra viðskipta. Athygli er vakin á að þjónustubeiðni
nær ekki til heimlagna en slík beiðni þarf að
berast dreifiveitu beint frá eiganda
neysluveitunnar.

1.

2.
Fyrir hverja innsenda
þjónustubeiðni er stofnað verk í
rafmagnöryggisgáttinni. Verkinu
geta tengst bæði skjöl og tímasetningar

3a.

3b.

Rafverktaki skráir þjónustubeiðni á Mínum síðum MVS.
Eftir að hafa skráð upplýsingar um neysluveitu og
dreifiveitu sem og inntak beiðnarinnar sendir hann
beiðnina inn í Miðlæga rafmagnsöryggisgátt. Við innsendingu beiðnarinnar er stofnað verk í gáttinni sem
fær stöðuna „Sent til dreifiveitu“.
Gáttin miðlar beiðninni áfram til þeirrar dreifiveitu sem
valin hefur verið. Dreifiveitan samþykkir eða hafnar
beiðninni.
Hér hefur dreifiveitan hafnað beiðninni af tilgreindum
ástæðum. Verk rafverktakans á Mínum síðum MVS fær
þá stöðuna „Lokið“. Rafverktaki þarf þá að hafa
samband við dreifiveitu og senda inn nýja beiðni ef það
á við.
Hér hefur dreifiveitan samþykkt beiðni rafverktakans,
sem getur þá hafið sitt verk. Verk rafverktakans á
Mínum síðum MVS fær þá stöðuna „Í vinnslu“
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Dæmi um skráningu þjónustubeiðnar
Hér er tekið dæmi um rafverktaka sem ætlar að senda dreifiveitu beiðni um spennusetningu eftir að verki er lokið.
Útskýrð verða þau skref sem rafverktaki þarf að fara í gegnum til að geta farsællega sent inn þjónustubeiðnina og
fengið viðhlítandi afgreiðslu.
Skref 1. Opnun Rafverktakavefs og val á þjónustubeiðni. Rafverktakavefur er
opnaður á http://www.minarsidur.mvs.is. Eftir innskráningu er valin síðan „Allar
rafverktökur“. Á síðunni má sjá hnappinn „Þjónustubeiðni” sem er þá valinn.
Skref 2. Val á neysluveitu. Miðlæg rafmagnsöryggisgátt notar fasteignaskrá Þjóðskrár til velja neysluveitur. Til
að finna neysluveitu er valinn hnappurinn „Opna leitarvísi“. Athuga ber að ekki er hægt að skrá í reiti neysluveitu,
ávallt þarf að velja leitarvísi til að fá inn upplýsingar um neysluveitu. Í glugga sem opnast, er efst reitur þar sem
skrá þarf leitarorð vegna neysluveitu. Skrá má heimilisfang, fastanúmer eða
landnúmer neysluveitu. Ef þær upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi þá má þess í
stað skrá kennitölu eða nafn eiganda. Að skráningu lokinni er hnappurinn „Leita“
valinn og skilar kerfið þá til baka leitarniðurstöðum sbr. mynd hér til hliðar. Rétt
færsla er valin og er þá upplýsingum um neysluveitum skilað inn í reiti neysluveitu
sbr. mynd hér að neðan.

Allar rafverktökur í vegvísi

Ef ekki tekst að finna neysluveitu í
fasteignaskrá Þjóðskrá er heimilt að
skila fráviksskráningu með því að velja
viðeigandi rofahnapp. Opnast þá reitir
um skráningu mannvirkis sbr. mynd hér
að neðan. Kerfið úthlutar þá sérstöku
númerum fyrir fastanúmer og
matshlutanúmer

Fráviksskráning
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Skref 3. Skráning á upplýsingum um orkukaupanda. Í þessu
skrefi er verið að skrá frekari upplýsingar um orkukaupandann,
aðrar en þær sem komu úr fasteignaskrá. Skrá þarf upplýsingar
um hvernig starfsmenn dreifiveitunnar geti haft samband vegna
úrvinnslu beiðninnar. Athuga hér sérstaklega hvað gera skuli
þegar orkukaupi er ekki sá sami og eigandi neysluveitunnar. Þá
þarf að passa að ekki sé hakað í „Já” reitinn og skrá í reiti fyrir
nafn og kennitölu orkukaupanda.
Skref 4. Nánari skilgreining beiðnar. Á síðunum „3. Beiðni” og
„4. Mælar” þarf að velja úr fellilistum þau gildi sem við eiga sbr.
mynd hér til hliðar af síðunni „3. Beiðni”.
Skráning orkukaupanda

Skref 5. Sending þjónustubeiðnar. Að skráningu lokinni er
þjónustubeiðnin send inn með því að velja hnappinn „Senda“.
Skref 6. Skoðun á stöðu þjónustubeiðnar. Þegar notandi hefur sent inn
þjónustubeiðnina fær hún sjálfkrafa stöðuna „Sent til dreifiveitu“. Hana
má skoða í sjónarhorninu „Allar rafverktökur“. Þjónustubeiðnin bíður nú
eftir afgreiðslu dreifiveitu. Þegar hún liggur fyrir og beiðnin samþykkt af
dreifiveitu, má finna hana í sjónarhorninu „Rafverktökur / Í vinnslu“.
Þjónustubeiðnin verður í því sjónarhorni þar til að notandi hefur sent inn
lokatilkynningu um verkið.

Skráning á upplýsingum um beiðni
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4. Yfirlit yfir rafverktökur

Yfirlit yfir verk rafverktaka

Hvað er verk ?
Þegar þjónustubeiðni er búin til á Mínum
síðum MVS verður til verk í gáttinni og eigandi
þess er sá rafverktaki sem sendi inn
þjónustubeiðnina. Verk á Mínum Síðum MVS
samsvarar í raun því verki sem rafverktaki
hefur tekið að sér. Verk á Mínum Síðum MVS
er notað til þess að skapa rafverktaka og
Mannvirkjastofnun yfirsýn yfir hvaða verk eru
í gangi. Dráttur á skilum lokatilkynningar leiðir
til þess að Mannvirkjastofnun gefur frest til að
skila henni eða koma með skýringar á
drættinum. Verk á Mínum síðum MVS er
einnig notað til utanumhalds um skjöl er
tengjast verkinu, s.s. fyrirspurnir og bréf.
Þannig nýtast verk til þess að veita yfirsýn yfir
skjöl og samskipti.

Ferli verka.

1.

2.

3.

4.
5.

Rafverktaki býr til þjónustubeiðni en sendir hana ekki
inn. Beiðnin fær stöðuna „Ósend“. Beiðnin er sýnileg í
sjónarhorninu „Rafverktökur /Ósendar“.
Rafverktaki sendir inn þjónustubeiðni. Beiðnin berst
dreifiveitu og fær stöðuna „Sent til dreifiveitu“.
Beiðnin er sýnileg í sjónahorninu „Rafverktökur
/Sendar“.
Dreifiveita samþykkir og afgreiðir beiðni rafverktakans.
Hún fær stöðuna „Afgreitt af rafveitu“ og er sýnileg í
sjónarhorninu „Rafverktaka / Í vinnslu“.
Rafverktaki vinnur verkið er beiðninni tengist.
Að verkinu loknu sendir rafverktakinn lokatilkynningu.
Verkið fær stöðuna „Lokið“ og er sýnilegt í
sjónarhorninu „Allar rafverktökur“.

Alltaf má finna
þjónustubeiðni í
sjónarhorninu „Allar
rafverktökur“
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5. Skýrsla um neysluveitu (lokatilkynning)

Lokatilkynningar
Samkvæmt reglum Mannvirkjastofnunar er
rafverktökum skylt að tilkynna til stofnunarinnar nýlagnir sem og breytingar á eldri
raflögnum. Rafverktaki sem notar Mínar síður
MVS markvisst getur fengið góða yfirsýn yfir
þau verk sem hann er með í vinnslu, verk sem
hann á eftir að tilkynna sem og verk sem lokið
er. Einfalt er að skrá lokatilkynningu út frá verki
á Mínar síður MVS. Einnig er hægt að skrá
lokatilkynningu á Mínar síður MVS þó svo að
þjónustubeiðni verksins hafi verið gerð utan
hans eða verkið þess eðlis að ekki hafi þurft að
senda þjónustubeiðni.

Ferli lokatilkynninga

1.

2.

Rafverktaki skráir að verki loknu lokatilkynningu.
Tilkynningin inniheldur upplýsingar um neysluveituna
sem og niðurstöður mælinga og prófana rafverktakans.
Vanskil á lokatilkynningu geta kallað á aðgerðir af hálfu
Mannvirkjastofnunar, rafverktaka er þá veittur
skriflegur frestur til skila.
Verkið skráist sem „Lokið“ og ferli lýkur.

Vanskil á lokatilkynningu
getur leitt til aðgerða af
hálfu Mannvirkjastofnunar
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Dæmi um skráningu lokatilkynningar
Hér er tekið dæmi um rafverktaka sem ætlar að senda Mannvirkjastofnun lokatilkynningu vegna verks sem stofnað
hafði verið í kerfinu með þjónustubeiðni. Útskýrð verða þau skref sem fara þarf í gegnum til að geta farsællega sent
inn lokatilkynninguna og fengið viðkomandi verk skráð sem lokið á Mínum síðum MVS.

Skref 1. Fara inn á Mínar síður MVS og velja lokatilkynningu. Farið er inn á Mínar síður MVS á
http://www.minarsidur.mvs.is. Eftir innskráningu er valin síðan „Rafverktökur / Í vinnslu“. Í lista sjónarhornsins
er viðkomandi verk fundið. Í þeirri línu má sjá hnapp sem er valinn (sjá mynd til hliðar) og þá opnast möguleiki á
að skrá lokatilkynningu út frá viðkomandi verki.
Skref 2. Skrá upplýsingar um verk og orkukaupa. Eftir að hafa valið hnappinn þá opnast
skráningarformið fyrir lokatilkynningu. Upplýsingar um dreifiveitu, neysluveitu og eiganda
neysluveitu verið sjálfkrafa skráðar í viðeigandi reiti. Skrá þarf upplýsingar um hvers konar
verk sé verið að tilkynna. Gefinn er möguleiki á að skrá nánari lýsingu á verkinu. Ef tilkynnt
er vegna sameignar þá er hakað við reitinn „Tilkynnt er vegna sameignar“ og þarf þá að skrá
lýsingu á sameigninni.
Skref 3. Skrá upplýsingar um neysluveitu.
Valinn er flipinn „Neysluveita“ og skráðar
raffræðilegar upplýsingar um neysluveitunna. Einnig er hægt að skrá frekari útskýringar
varðandi hana.
Skref 4. Skrá mælingar rafverktaka. Valinn er flipinn „Mælingar“ og niðurstöður mælinga
skráðar. Einnig er hægt að skrá frekari útskýringar varðandi þær.

Athugið að réttast er að skrá
lokatilkynningu út frá verkinu
sem stofnað var með
þjónustubeiðninni, þannig
erfast upplýsingar um
neysluveituna. Þegar
lokatilkynning hefur verið
send inn þá lokast verkið
sjálfkrafa.

Skref 5. Senda lokatilkynningu. Að skráningu lokinni er lokatilkyning send inn með því að
velja hnappinn „Senda“.
Skref 6. Yfirsýn yfir stöðu verka. Þegar lokatilkynning hefur verið send fær
viðkomandi verk stöðuna „Lokið“. Skoða má verkið í sjónarhorninu „Allar
rafverktökur“ eða „Allar lokatilkynningar“.
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6. Skoðunarskýrslur og viðbrögð rafverktaka við athugasemdum.

Skoðunarskýrslur
Mannvirkjastofnun fær skoðunarstofur til að framkvæma úttektir á verkum rafverktaka og virkni
öryggisstjórnunarkerfa þeirra. Skoðanir skoðunarstofa eru framkvæmdar í samræmi við skoðunarreglur Mannvirkjastofnunar. Athugasemdir
skoðunarmanna fylgja skilgreindu flokkunarkerfi og
eru flokkaðar í 1., 2. og 3. flokk eftir vægi athugasemda. Alvarlegustu athugasemdirnar eru í 3. flokki.
Út frá niðurstöðum skoðana, sem og af öðrum
ástæðum, getur stofnunin falið skoðunarstofu það
verkefni að skoða virkni öryggisstjórnunarkerfis
rafverktaka.
Stöðluð skoðunarskýrsla með
niðurstöðum skoðana er send viðkomandi
rafverktaka og Mannvirkjastofnun og auk þess
eiganda viðkomandi neysluveitu send skýrslan á
pappírsformi.
Ef skoðunarskýrsla inniheldur
athugasemdir fær raf-verktaki tiltekinn frest til að
gera grein fyrir úrbótum vegna þeirra.

Ferli skoðana

1.

Mannvirkjastofnun velur verk rafverktaka eða
öryggisstjórnunarkerfi hans til skoðunar og sendir
beiðni þess efnis til skoðunarstofu.

2.

Skoðunarstofa framkvæmir skoðun og skilar
niðurstöðum í skoðunarskýrslu til rafverktaka,
Mannvirkjastofnunar og eiganda neysluveitu.

3.

Ef gerðar eru athugasemdir í skoðunarskýrslu fær
rafverktaki frest til að gera grein fyrir úrbótum
vegna þeirra.
Rafverktaki bregst við með
viðeigandi hætti og sendir Mannvirkjastofnun
lýsingu á úrbótum.
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Dæmi um skráningu á úrbótum vegna athugasemda í skoðunarskýrslu.
Hér verða þau skref útskýrð sem rafverktaki þarf að fara í gegnum til að gera Mannvirkjastofnun grein fyrir úrbótum
vegna athugasemda sem fram komu í skoðunarskýrslu.
Skref 1. Fara inn á Mínar síður MVS og finna viðkomandi skoðunarskýrslu.
Rafverktaki hefur fengið tölvupóst frá Mannvirkjastofnun þar sem fram kemur
að skoðunarskýrslu fyrir tiltekið verk sé að finna á Mínum síðum MVS. Vefurinn
er opnaður á http://www.minarsidur.mvs.is. Eftir innskráningu er valin síðan
„Skoðuð verk / Ósvöruð“. Í lista sjónarhornsins má finna skoðunarskýrslu fyrir
viðkomandi neysluveitu. Með því að velja ör sem er lengst til vinstri í
sjónarhorninu má fá upplýsingar um athugasemdir sem gerðar voru í
skoðuninni. Einnig er hægt, með því að velja PDF hnapp lengstri til hægri í
sjónarhorninu, að opna skoðunarskýrsluna. Í tölvupóstinum sem rafverktakinn
fékk, kom einnig fram hve langan frest hann hefði til að upplýsa
Mannvirkjastofnun um úrbætur. Yfirlit yfir fresti viðkomandi rafverktaka má fá
á síðunni „Frestir”.
Skref 2. Skrá upplýsingar um úrbætur vegna athugasemda. Fyrir hverja
athugasemd má finna aðgerð til að skrá upplýsingar um úrbætur, aðgerðin er
aðgengileg með því að velja þann hnapp sem myndin hér til hægri sýnir. Ef
aðgerðin er valin þá opnast skráningargluggi sem einnig er sýndur hér til hægri.
Hægt er að skoða upplýsingar um athugasemdina, þ.e. til hvaða gátorðs vísað
er, tilvísun í staðla og reglugerðir, flokkun athugasemdarinnar, til hvaða hluta
neysluveitu vísað er og almenna lýsingu skoðunarmanns á athugasemdinni. Í
reitinn „Svar rafverktaka við athugasemd” eru skráðar upplýsingar um þær
úrbætur sem gerðar voru. Hægt er að láta viðhengi fylgja svarinu, t.d myndir.
Það er gert með því að velja aðgerðina „Velja skrár”. Loks er valin aðgerðin
„Senda athugasemd” og þá er svar rafverktaka fært inn í kerfið. Athugasemdin
fær við það stöðuna „Svarað”. Athygli er vakin á að eftir að skráningu úrbóta á
síðustu athugasemdinni er lokið, er ekki hægt að breyta svörum við öðrum
athugasemdum.

Valið að svara tiltekinni athugasemd

Svörun athugasemdar

Skref 3. Staðfesta að öllum athugasemdum hafi verið svarað. Þegar
rafverktaki hefur skráð upplýsingar um úrbætur á öllum athugasemdum í
skoðunarskýrslu færist skoðunin frá síðunni „Skoðuð verk / Ósvöruð” yfir á
síðuna „Skoðuð verk / Svöruð”. Þar er hægt að skoða upplýsingar um öll
skoðuð verk rafverktaka. Að lokinni skráningu upplýsinga um úrbætur,
uppfærist síðan „Frestir” þannig að viðkomnandi verk er ekki lengur þar á lista.
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7. Innskráning með island.is og endurheimting lykilorðs

Mínar síður MVS bjóða upp á innskráningu með island.is þar sem hægt er að velja milli notkunar á Íslykli
eða rafrænum skilríkjum. Um er að ræða mun öruggari innskráningu en innskráning með kennitölu og
lykilorði. Rafverktakar eru eindregið hvattir til að nota innskráningu með íslykli eða rafrænum skilríkjum.
Af öryggisástæðum er stefnt er að því að leggja af innskráningu með notendanafni og lykilorði.
Þeir sem enn nota innskráningu með notendanafni og lykilorði geta fengið nýtt lykilorð með því að velja
aðgerðina sem er sýnd neðst á ofangreindri mynd. Sé það gert þá er sendir kerfið tölvupóst á það
netfang sem skráð er á viðkomandi notanda. Skoða má hvaða netfang er skráð á yfirsíðunni „Notandi“.
Athugið að það berast tveir tölvupóstar, sá fyrri innheldur leiðbeiningar um hvernig má endurstilla nýtt
lykilorð en sá seinni inniheldur sjálft lykilorðið.
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