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Bls  1 af 14 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 
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sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
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Mat 
1 í lagi 
2 þarfnast úrbóta 
3 vantar 
4 á ekki við 

Ásættanlegt 
mat 

1. Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga er sú starfsemi 
slökkviliðs sem hefur eftirlit með því að 
framfylgt sé ákvæðum laga og reglna um 
brunavarnir. Hlutverk eldvarnaeftirlits 
sveitarfélaga er að: 
(Hafa verið gefin út byggingarleyfi í 
sveitarfélaginu síðustu 5 ár ? Ef já :) 
a. framkvæma í samvinnu við 
byggingarfulltrúa öryggisúttekt og eftir 
atvikum lokaúttekt, sbr. lög um mannvirki, 
gefa umsagnir um brunavarnir við meðferð 
byggingarleyfisumsókna óski 
byggingarfulltrúi þess og hafa þannig eftirlit 
með því að nýbyggingar og lóðir fullnægi 
kröfum samkvæmt lögum og reglugerðum 
um brunavarnir áður en notkun þeirra er 
heimiluð 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 

2. b. gera úttekt á mannvirkjum og starfsemi í 
þeim, með tilliti til brunavarna, og á lóðum 
og öðrum svæðum utan dyra þar sem 
eldhætta getur skapast, t.d. vegna starfsemi 
á svæðinu, söfnunar úrgangs eða geymslu 
eldfimra efna, og gera kröfur um 
nauðsynlegar úrbætur á brunavörnum til að 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 
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vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir 

3. c. hafa, í samvinnu við byggingarfulltrúa, 
eftirlit með því hvort fólk tekur sér búsetu í 
atvinnuhúsnæði án þess að byggingarleyfi 
samkvæmt lögum um mannvirki hafi verið 
veitt fyrir breyttri notkun þess og grípa til 
viðeigandi þvingunarúrræða skv. VIII. kafla 
laga þessara og X. kafla laga um mannvirki ef 
þörf krefur.  Ef ljóst þykir að hætta skapist af 
slíkri búsetu skal enn fremur kæra málið til 
lögreglu  

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 

4. d. leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir 
atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir 
og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi. 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 

5. e. hafa eftirlit með því að eigendur og 
forráðamenn mannvirkis í rekstri sinni 
skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt 
lögum og reglugerðum í samræmi við 
leiðbeiningar sem Mannvirkjastofnun gefur 
út. Ef ljóst þykir að hætta skapist af ástandi 
brunavarna og eigandi eða forráðamaður 
mannvirkis sinnir ekki tilmælum 
slökkviliðsstjóra um úrbætur án ástæðulauss 
dráttar, eða ef um ítrekuð brot viðkomandi 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 
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eiganda eða forráðamanns er að ræða, skal 
kæra málið til lögreglu 

 

6. f.  halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði 
þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri 
hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á 
umhverfi eða öðrum verðmætum. 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 

7. halda skal sérstaka skrá yfir helstu 
brunaáhættur sem fyrirhugað er að hafa 
opinbert eftirlit með og ákveður hversu oft 
skuli skoða tiltekið mannvirki séu ekki um 
það nægilega skýr ákvæði í þessari reglugerð 

4.2    1 

8. Slökkviliðsstjóri metur sérstaklega hvort 
atvinnuhúsnæði skuli vera undanþegið 
skoðunarskyldu samkvæmt ákvæðum 6. 
kafla þessarar reglugerðar um 
eftirlitstímabil. Það getur m.a. átt við um lítið 
húsnæði (undir 50 m2), þar sem fáir vinna 
(færri en 5) og starfsemin hefur ekki í för 
með sér sérstaka eldhættu, t.d. litlar 
verslanir og rakarastofur 

4.2     

9. Upplýsingar um eldvarnaúttektir skal senda 
reglulega til Mannvirkjastofnunar. 
Upplýsingarnar skulu einnig vera 

4.2    1 
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aðgengilegar hlutaðeigandi 
brunatryggingafélögum 

10. Slökkviliðsstjóri metur hvenær um svo 
sérhæft eftirlit er að ræða, að eigandi eða 
forráðamaður viðkomandi áhættu geti ekki  

4.3.    1 

11. Slökkviliðsstjóri eða eldvarnaeftirlitismaður á 
hans vegum, skal gera sérstaka skýrslu til 
viðkomandi sveitarstjórnar eða stjórnar 
byggðasamlags um brunavarnir um 
framkvæmda eftirlitsins í umdæminu. 
Slökkviliðsstjóri gerir einnig skýrslu um 
eldsvoða og orsakir og helstu afleiðingar 
þeirra fyrir hvert ár. 

4.4.    1 

12. Mannvirkjastofnun gefur út stöðluð 
eyðublöð og/eða tölvuforrit vegna 
eftirlitsins, sem slökkviliðsstjóra og 
eldvarnaeftirlitsmönnum sveitarfélaga ber 
að afla sér og nota. Einstök sveitarfélög eða 
byggðasamlög um brunavarnir hafa þó 
heimild til að nota eigin eyðublöð og 
tölvuforrit að því tilskildu að þau séu á 
fullnægjandi hátt samræmd tilsvarandi 
gögnum Mannvirkjastofnun. 

4.5    1 

13. Kanna skal sérstaklega hvort eigendur og 5.2    1 
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forráðamenn atvinnuhúsnæðis sinni skyldum 
sínum og ábyrgð í samræmi við reglugerð 
um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna 
atvinnuhúsnæðis 

14. Eftirlit skal að jafnaði framkvæma án 
fyrirvara og meðan mannvirkið er í notkun 

5.2    1 

15. Líta skal eftir því að byggingin fullnægi 
kröfum í lögum og reglugerðum um 
byggingar- og brunamál og ekki hafi verið 
gerðar breytingar á húsakynnum sem stríða 
gegn samþykktum uppdráttum og ekki hafi 
verið gerðar meiriháttar breytingar á 
starfsemi án undangengins samráðs við 
byggingar- og brunamálayfirvöld 

5.2    1 

16. Líta skal eftir því að ekki stafi sérstök hætta 
af eldfimum efnum eða sprengifimu gasi, 
heldur séu slík efni geymd og meðhöndluð af 
fullri varúð og í samræmi við lög, reglugerðir 
og önnur fyrirmæli brunamálayfirvalda 

5.2    1 

17. Líta skal eftir því að fyrirmælum og 
leiðbeiningum um umgengni og þrif sé 
framfylgt 

5.2    1 

18. Líta skal eftir því að undankomuleiðir fyrir 
fólk og aðgangsleiðir fyrir björgunar og 

5.2    1 
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slökkvilið séu greiðfærar og merktar á 
tilskilinn hátt 

19. Líta skal eftir því að slökkvivatn sé fyrir hendi 
í nægilegu magni og með hæfilegum 
þrýstingi og aðgengilegt fyrir slökkviliðið 

5.2    1 

20. Líta skal eftir því að handslökkvitæki, 
merkingar, neyðarlýsing og annar tilskilinn 
búnaður eða tæki til brunavarna og 
slökkvistarfs sé fyrir hendi og í fullkomnu lagi 

5.2    1 

21. Líta skal eftir því að brunaviðvörunar- og 
slökkvikerfi sem kunna að vera í mannvirkinu 
séu virk og reglum Mannvirkjastofnunar um 
þjónustu og viðhald sé framfylgt 

5.2    1 

22. Líta skal eftir því að starfsfólk hafi fengið 
fræðslu um almennar brunavarnir og tilskilda 
æfingu í slökkvistarfi, björgun og flótta úr 
eldsvoða, eftir því sem við á hverju sinni eða 
fyrirmæli eru um í lögum og reglugerðum 

5.2    1 

23. Slökkviliðsstjóri, eða eldvarnaeftirlitsmaður á 
hans vegum, skal skriflega tilkynna eiganda 
og/eða forráðamanni viðkomandi húsnæðis 
um þá annmarka sem fram kunna að koma 
við eftirlitið. Ber þá að gefa tiltekinn. frest til 
að gera úrbætur 

5.3    1 
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24. Ef annmarkarnir hafa í för með sér sérstaka 
hættu á eignatjóni í bruna eða alvarleg 
hætta á manntjóni stafar af því að settum 
reglum um brunavarnir er ekki fylgt, ber 
slökkviliðsstjóra að gera viðeigandi 
ráðstafanir samkvæmt 24. gr. laga nr. 
75/2000 um brunavarnir og brunamál 

5.3    1 

25. Hér á eftir eru tilgreind almenn tímatakmörk 
um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga eftir notkun 
húsa. Eftirlitið skal fara fram með 
reglubundnum hætti og gilda tímamörkin 
sem lágmarkskrafa, að því tilskildu að 
verulegir annmarkar hafi ekki komið fram við 
síðustu eldvarnaskoðun 
Hafi verulegir annmarkar komið fram við 
síðustu skoðun, skal eldvarnaeftirlitið fylgja 
málinu eftir þar til úr hefur verið bætt og 
gilda hin almennu tímamörk þá frá þeim 
tíma að fullnægjandi úrbætur hafa verið 
gerðar að mati eldvarnaeftirlitsins 

     

Hótel, heimavistir, verbúðir, heilsuhæli, 
hjúkrunarheimili, hvíldar- og 
hressingarheimili, ellíheimili og aðrar 
hliðstæðar byggingar 

6.2    1 
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Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, með gistiaðstöðu eða svefnplássum 
fyrir færri en 10 manns, skal skoða a.m.k. 
einu sinni á hverju þriggja ára tímabili. 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, með gistiaðstöðu eða svefnplássum 
fyrir a.m.k. 10 manns en færri en 50 
manns, skal skoða a.m.k. einu sinni á 
hverju tveggja ára tímabili. 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, með gistiaðstöðu eða svefnplássum 
fyrir 50 manns eða fleiri, skal skoða 
a.m.k. árlega. 

Samkomuhús, þ.m.t. félagsheimili, leikhús, 
kvikmyndahús, hljómleikahús, hús með 
funda- og sýningasölum, íþróttahús og stórir 
fjallaskálar, kirkjur, safnaðarheimili og önnur 
hús sem notuð eru í svipuðum tilgangi 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, fyrir færri en 50 manns (gestir og 

6.3    1 
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starfsfólk), skal skoða a.m.k. einu sinni á 
hverju tveggja ára tímabili. 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, fyrir a.m.k. 50 manns en færri en 
150 manns (gestir og starfsfólk) skal 
skoða a.m.k. árlega. 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í 
húsi, fyrir 150 manns eða fleiri (gestir og 
starfs fólk) skal skoða a.m.k. tvisvar 
sinnum á hverju ári. 

Skólar og dagvistarstofnanir 

Kennsludeildir í skólum og 
dagvistarstofnanir fyrir færri en 50 
manns (nemendur eða vistmenn og 
starfsfólk) skal skoða a.m.k. einu sinni á 
hverju tveggja ára tímabili. 

Kennsludeildir í skólum og 
dagvistarstofnanir fyrir a.m.k. 50 manns 
en færri en 150 manns (nemendur eða 
vistmenn og starfsfólk) skal skoða a.m.k. 

6.4    1 
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árlega.  

Kennsludeildir í skólum og 
dagvistarstofnanir fyrir 150 manns eða 
fleiri (nemendur eða vistmenn og 
starfsfólk) skal skoða a.m.k. tvisvar 
sinnum á hverju ári. 

Verslanir 

Verslanir með gólfflöt að fylgirýmum 
meðtöldum undir 150 m2, skal skoða 
a.m.k. einu sinni á hverju þriggja ára 
tímabili. 

Verslanir með gólfflöt að fylgirýmum 
meðtöldum 150 m2 en undir 600 m2, 
skal skoða a.m.k. einu sinni á hverju 
tveggja ára tímabili. 

Verslanir með gólfflöt að fylgirýmum 
meðtöldum 600 m2 og þar yfir, skal 
skoða a.m.k. árlega. 

Séu ofangreind rekstrarrými hluti af 

6.5    1 
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byggingu en ekki í eigin og afmarkaðri 
brunasamstæðu (a.m.k. A60 brunaskil: 
gólf, loft og innveggir), fellur hús í heild 
sinni undir ofangreind tímamörk um 
eldvarnaeftirlit 

 

Yfirbyggðar bílageymslur 

Bílageymslur sem hafa samanlagt 
gólfflatarmál (bílastæði og fylgirými) 
undir 600 m2, skal skoða a.m.k. einu 
sinni á hverju tveggja ára tímabili. 

Bílageymslur sem hafa samanlagt 
gólfflatarmál (bílastæði og fylgirými) 600 
m2 en undir 2000 m2, skal skoða a.m.k. 
árlega. 

Bílageymslur sem hafa samanlagt 
gólfflatarmál (bílastæði og fylgirými) 
2000 m2 og þar yfir, skal skoða a.m.k. 
tvisvar sinnum á hverju ári. 

6.6    1 

Iðnaðar- og geymsluhús 6.7    1 
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samanlagður gólfflötur er undir 200 m2 
og brunaálag er lítið (undir 100 MJ/m2) 
og starfseminni fylgir lítil eldhætta að 
mati slökkviliðsstjóra, skal skoða a.m.k. 
einu sinni á hverju tveggja ára tímabili. 

 

samanlagður gólfflötur er undir 200 m2 
en uppfyllir ekki ofangreind skilyrði um 
brunaálag og eldhættu, skal skoða a.m.k. 
árlega. 

Öll önnur iðnaðar- og geymsluhús, þ.m.t. 
fiskvinnsluhús, skal skoða a.m.k. tvisvar 
sinnum á hverju ári. 

eld- og sprengifim eða eitruð efni, eða 
þar sem slík efni eru geymd. 

Friðaðar byggingar, listasöfn og 
minjasöfn 

Friðaðar byggingar skal skoða a.m.k. einu 
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 Tilvísun í reglugerð nr 
198/1994 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

Mat 
1 í lagi 
2 þarfnast úrbóta 
3 vantar 
4 á ekki við 

Ásættanlegt 
mat 

sinni á hverju þriggja ára tímabili. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að einstakar 
slíkar byggingar skuli skoða oftar ef hún 
telur að mikil verðmæti séu í húfi. 

Lista- og minjasöfn og álíka hús skal 
skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. 
Sveitarstjórn ger ákveðið að einstök slík 
söfn megi skoða sjaldnar ef hún telur að 
lítil verðmæti séu í húfi. 

Atvinnuhúsnæði í landbúnaði 

Almenn gripahús; hlöður og 
geymsluhúsnæði skal skoða a.m.k. einu 
sinni á hverju þriggja ára tímabili. 

Ef um meiriháttar atvinnuhúsnæði í 
landbúnaði er að ræða gilda um það 
ákvæðin í gr. 6.7. um iðnaðar- og 
geymsluhús. 
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Slökkvilið: ____________________________________________________(sveitarfélag, staðsetning) 

Skoðað þann ______________________________(dags.) 

____________________________ ___________________________  

Slökkviliðsstjóri  Skoðunarmaður   


