Skráningarskylda atvinnureksturs
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið vinnur að því að bæta viðmót og einfalda aðgengi
að stjórnsýslu vegna atvinnurekstrar. Í drögum að reglugerð um skráningarskyldu er
Umhverfisstofnun gert að halda utan um skráningar fyrir skráningarskylda
atvinnustarfsemi.

Á vefsíðu Umhverfisstofnunar verður beint aðgengi að upplýsingum vegna
skráningarskylds atvinnureksturs, svo sem skilyrði sem um hann gilda sem og skráð
fyrirtæki.
Á forsíðu vefsíðu Umhverfisstofnunar munu flýtivísar bætast við, fyrir ofan fréttirnar,
sem veita aðgang að þessum vefsíðum.
Nú þegar er á vefsíðu Umhverfisstofnunar að finna starfsleyfisskilyrði og mun álíka
listi vegna skráningarskyldu verða aðgengilegur hvar allir geta kynnt sér skilyrðin. Þar
efst mun verða beint aðgengi að innskráningu vegna atvinnurekstrarins.
Innskráning mun notast við innskráningarþjónustu island.is, þar verður hægt að nota
hvort sem er Íslykil eða rafræn skilríki.

Skráningarskylda atvinnureksturs
Eftir innskráningu er notandi kominn á Gagnagátt Umhverfisstofnunar þar sem hann
sér jafnframt upplýsingar um aðra þjónustu sem hann sækir til Umhverfisstofnunar.
Viðmótið er snjalltækjavænt og aðlagast mismunandi skjástærðum.

Í þessu tilfelli er viðkomandi einnig veiðimaður og sér helstu upplýsingar um
veiðikort sitt og getur endurnýjað það og eða sótt rafræna útgáfu þess.
Viðkomandi hefur ekki þegar skráð atvinnurekstur og fær því upp annars vegar tengil
á áðurnefnda síðu með upplýsingum um skráningarskyldan atvinnurekstur, og hins
vegar takka til að hefja skráningarferli nýs reksturs.

Skráningarskylda atvinnureksturs
Hafi notandi þegar skráð atvinnurekstur sér viðkomandi hvað er skráð og getur
tilkynnt um breytingu fyrir einstaka rekstur ef þess þarf.
Þessi notandi hefur hér þegar skráð tvær dýrasnyrtistofur og tvær hárgreiðslustofur.

Notandi getur verið einstaklingur eða fyrirtæki – hafi viðkomandi Íslykil eða rafræn
skilríki til að skrá sig inn.
Þannig getur fyrirtæki skráð allar starfsstöðvar sínar sem lúta að skráningarskyldu.
Allur skráður atvinnurekstur lýtur svo eftirliti viðkomandi heilbrigðisnefndar eins og
fram kemur í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
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Við nýskráningu atvinnurekstrar er hægt að hafa mismunandi tengiliðsupplýsingar
fyrir hverja starfsemi, til dæmis nafn, netfang og símanúmer stöðvarstjóra ef svo á
við.
Ábyrgur aðili er þó ávallt sá sem skráir starfsemina, hvort sem er einstaklingur eða
fyrirtæki.
Svæðin sem sjást í skjáskotinu hér til hliðar, eru eins og í öðrum skjáskotum, ekki
endanleg útfærsla.
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Við skráningu er tegund starfsemi valin og skráningaraðili staðfestir að skilyrði séu
uppfyllt, bæði vegna deiliskipulags sem og vegna áður nefndra skilyrða um starfsemi.
Notandi fyllir út lýsingu á umfangi starfseminnar – kröfur um hvað þarf að geta hér
geta verið mismunandi eftir starfsemi og verður útlistað nánar í skilyrðum. Ávallt
mun þó þurfa að gefa starfseminni heiti sem og tilgreina hvenær rekstur á að hefjast.
Starfsemin er bundin við fastanúmer eignar, notandi skráir inn heimilisfang og
fastanúmer eignar er fundið sjálfkrafa. Ef um mörg fastanúmer er um að ræða á
sama heimilisfangi fær notandi upp valglugga til að velja fastanúmerið.
Ef skráningaraðili er ekki skráður eigandi þessarar fasteignar þá verður tilkynning um
skráningu starfseminnar send á eiganda fasteignarinnar í pósthólf viðkomandi á
island.is.
Þessi tilkynning er send að skráningarferli loknu.
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Fyrir hverja skráningu er innheimt skráningargjald – skráning tekur ekki gildi fyrr en
við greiðslu þessa gjalds sem er lokaþrepið í skráningarferlinu.
Boðið verður upp á hefðbundnar greiðsluleiðir á netinu.

Við greiðsluna tekur skráningin gildi og viðkomandi heilbrigðisnefnd fær tilkynningu
um að starfsemin sé skráð á svæðinu.
Rekstraraðili fær sendan tölvupóst með rafrænu eintaki af staðfestri skráningu sem
og tengil á skilyrðin sem atvinnureksturinn skal starfa eftir. Einnig er tilkynning send í
pósthólf viðkomandi á island.is.
Hægt er að breyta skráningu síðar meir eins og tiltekið verður í skilyrðum og á vef
Umhverfisstofnunar.

