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Efnisyfirlit - Myndir
• Skipti á söluaðila á notkunarstað

• Tilkynning um nýjan samning berst frá söluaðila á síðustu þremur
vikum mánaðar

• Tilkynning um nýjan samning berst frá söluaðila meira en 3 vikum
fyrir mánaðamót

• Nýr notkunarstaður/veita
• Enginn samningsbundinn söluaðili (enginn samningur við raforkusala 

eða samningur við fleiri en einn raforkusala)

• Samningsbundinn söluaðili (samningur við einn raforkusala)

• Notendaskipti á notkunarstað
• Enginn samningsbundinn söluaðili (enginn samningur við raforkusala 

eða samningur við fleiri en einn raforkusala)

• Samningsbundinn söluaðili (samningur við einn raforkusala)



Viðskiptavinur

Nýr söluaðili

Núverandi 
söluaðili

Dreifiveita

Netorka

Nýr
sölusamningur

á 
notkunarstað.

Móttekur
tilkynningu um 
sölusamning á 
notkunarstað.

Sendir innan
5 virkra daga
frá því Z03L 

berst.

Móttekur
staðfestingu

upphafs
sölusamnings

á 
notkunarstað.

Móttekur
uppsögn

sölusamnings
á 

notkunarstað.

Z03L

Z04L Z05L Mælaálestur
+/- 5 dagar.

Móttekur
mælaálestur.

Sendir
mælaálestur

innan 5 
virkra daga.

Móttekur
mælaálestur.

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS

MSCONS

Skipti á söluaðila á notkunarstað. Tilkynning um nýjan samning berst frá söluaðila á síðustu þremur vikum mánaðar. 

Nýr
mánuður.

Nýr
mánuður.

Nýr
mánuður.

SÖLUAÐILASKIPTI

TÍMI
Skiptifrestur: Líðandi mánuður + einn heill almanaksmánuður.

3 vikum
fyrir

mánaða
mót.



Viðskiptavinur

Nýr söluaðili

Núverandi 
söluaðili

Dreifiveita

Netorka

Nýr
sölusamningur
á notkunarstað.

Móttekur
tilkynningu

um 
sölusamning á 
notkunarstað.

Sendir innan
5 virkra daga
frá því Z03L 

berst.

Móttekur
staðfestingu

upphafs
sölusamnings

á 
notkunarstað.

Móttekur
uppsögn

sölusamnings
á 

notkunarstað.

Z03L

Z04L Z05L Mælaálestur
+/- 5 dagar.

Móttekur
mælaálestur.

Sendir
mælaálestur

innan 5 
virkra daga.

Móttekur
mælaálestur.

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS

MSCONS

Skipti á söluaðila á notkunarstað. Tilkynning um nýjan samning berst frá söluaðila meira en 3 vikum fyrir mánaðamót. 

Nýr
mánuður.

Nýr
mánuður.

Nýr
mánuður.

3 vikum
fyrir

mánaða
mót.

SÖLUAÐILASKIPTI

TÍMISkiptifrestur: Líðandi mánuður.



Viðskiptavinur

Samningsbundinn
söluaðili

Nýr söluaðili

Söluaðili til 
þrautarvara

Dreifiveita

Netorka

Velur 
söluaðila

?

Skráir viðskiptavin í kerfi 
og bendir honum á að 

hafa samband við 
söluaðila.

Tekur við skráningu á 
viðskiptavini, notkunar-

stað, veitu og mæla-
álestri.

Erindi sett í bið.

Sendir tilkynningu fyrir 
hönd dreifiveitu um að 
viðskiptavinur verði að 

hafa samband við 
söluaðila innan biðtíma.

Tekur við tilkynningu.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til 
viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Skráir upphaf 
afhendingar á 
notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til 
viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tekur við staðfestingu.

Tilkynnir um nýjan 
sölusamning.

Tekur við staðfestingu.

Nei

Biðtími: Líðandi dagur + 2 virkir dagar

Nýr notkunarstaður/veita – Enginn samningsbundinn söluaðili (enginn samningur við raforkusala eða samningur við fleiri en einn raforkusala)

Biðtími hefur liðið án 
þess að tilkynning hafi 

borist frá söluaðila.

Já

Tilkynnir flutning
inn á notkunarstað.

Z03LK Z04LK

Sendir mælaálestur.

Móttekur mælaálestur.

MSCONS

Z04A

Sendir mælaálestur.

Móttekur mælaálestur.

MSCONS

Tölvupóstur/SMS



Viðskiptavinur

Samningsbundinn
söluaðili

Nýr söluaðili

Söluaðili til 
þrautarvara

Dreifiveita

Netorka

Skráir viðskiptavin í kerfi 
og bendir honum á að 

hafa samband við 
söluaðila.

Tekur við skráningu á 
viðskiptavini, notkunar-

stað, veitu og mæla-
álestri.

Erindi sett í bið.

Nýr notkunarstaður/veita – Samningsbundinn söluaðili (samningur við einn raforkusala)

Tilkynnir flutning
inn á notkunarstað.

Afgreiðir erindi miðað 
við samningsbundinn 

söluaðila og skráir 
upphaf afhendingar á 

notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til notanda 

á notkunarstað.

Tekur við staðfestingu.

Biðtími hefur liðið án 
þess að tilkynning hafi 

borist frá öðrum en 
samningsbundnum 

söluaðila.

Z04A

Biðtími: Líðandi dagur + 2 virkir dagar

Velur 
annan 

söluaðila í 
stað 

samnings-
bundins 

söluaðila?

Skráir upphaf 
afhendingar á 
notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til 
viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tilkynnir um nýjan 
sölusamning.

Tekur við staðfestingu.

Nei

Já

Z03LK Z04LK

Sendir mælaálestur.

Móttekur mælaálestur.

MSCONS

Sendir mælaálestur.

Móttekur mælaálestur.

MSCONS



Nýr 
viðskiptavinur

Núverandi
söluaðili

Nýr söluaðili

Söluaðili til 
þrautarvara

Dreifiveita

Netorka

Velur 
sölu-

fyrirtæki?

Skráir viðskiptavin í 
kerfi og bendir 

honum á að hafa 
samband við 

söluaðila.

Tekur við skráningu 
á viðskiptavini, 

notkunarstað, veitu 
og mælaálestri.
Erindi sett í bið.

Sendir tilkynningu 
fyrir hönd 

dreifiveitu um að 
viðskiptavinur verði 

að hafa samband 
við söluaðila innan 

biðtíma.

Tekur við 
tilkynningu.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Skráir upphaf 
afhendingar á 
notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tekur við 
staðfestingu.

Tilkynnir um nýjan 
sölusamning á 
notkunarstað.

Tekur við 
staðfestingu.

Nei

Biðtími: Líðandi dagur + 2 virkir dagar

Notendaskipti á notkunarstað – Enginn samningsbundinn söluaðili (enginn samningur við raforkusala eða samningur við fleiri en einn raforkusala).

Biðtími hefur liðið 
án þess að 

tilkynning hafi 
borist frá söluaðila.

Já

Tilkynnir flutning
inn á 

notkunarstað.

Z03LK Z04LK

Sendir
mælaálestur.

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS Z04A

Sendir
mælaálestur.

Móttekur
mælaálestur.

Uppsögn
sölusamnings fyrri

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tekur við uppsögn.
Móttekur

mælaálestur.

Z05LK

MSCONS MSCONS

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS

Uppsögn
sölusamnings fyrri

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tekur við uppsögn.

Z05LK

Tölvupóstur/SMS



Nýr 
viðskiptavinur

Samningsbundinn
söluaðili

Nýr söluaðili

Núverandi 
sölufyrirtæki

Söluaðili til 
þrautarvara

Dreifiveita

Netorka

Skráir viðskiptavin í kerfi 
og bendir honum á að 

hafa samband við 
söluaðila.

Tekur við skráningu á 
viðskiptavini, notkunar-

stað, veitu og mæla-
álestri.

Erindi sett í bið.

Biðtími: Líðandi dagur + 2 virkir dagar

Notendaskipti á notkunarstað – Samningsbundinn söluaðili (samningur við einn raforkusala)

Tilkynnir flutning
inn á notkunarstað.

Afgreiðir erindi miðað 
við samningsbundinn 

söluaðila og skráir 
upphaf afhendingar á 

notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

notanda á 
notkunarstað.

Tekur við staðfestingu.

Biðtími hefur liðið án 
þess að tilkynning hafi 

borist frá öðrum en 
samningsbundnum 

söluaðila.

Z04A

Sendir
mælaálestur.

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS

Móttekur
mælaálestur.

MSCONS

Uppsögn
sölusamnings fyrri

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tekur við uppsögn.

Z05LK

Velur 
annan 

söluaðila í 
stað 

samnings-
bundins 

söluaðila?

Skráir upphaf 
afhendingar á 
notkunarstað.

Staðfestir upphaf 
afhendingar til nýs 

viðskiptavinar á 
notkunarstað.

Tilkynnir um nýjan 
sölusamning á 
notkunarstað.

Tekur við staðfestingu.

Nei

Já

Z03LK Z04LK

Sendir mælaálestur.

Móttekur mælaálestur.

MSCONS





Nýtt
sölufyrirtæki

Netorka Fyrra
sölufyrirtæki

Z03L

Z04L innan 5 virkra daga

Z03C síðast 5. þess
mánaðar sem gengur

undan skiptum

Z04C innan 5 virkra daga

Z05L innan 5 virkra daga

Z05C innan 5 virkra daga


