
 

Úttekt á starfsemi slökkviliða  
Útkall slökkviliða - Gátlisti  

6.045 
Útgáfa 1.0 

Dags. 04.07.2012 
  

 

Bls  1 af 15 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

1. Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi 
slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum 
þessum og reglugerðum settum á grundvelli 
þeirra 
Er slökkvilið í sveitarfélaginu ? 

Lög nr. 75/2000 11. gr.     1 

2. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt 
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til 
slökkvistarfs. 
Er allsstaðar nægjanlegt vatn og 
vatnsþrýstingur til slökkvistarfs í 
sveitarfélaginu ? 

Lög nr. 75/2000 11. gr    1 

Stærstu áhættur í sveitarfélaginu eru: 
1 
2 
3 
 
Áætluð vatnsþörf 
1 
2 
3 
Mæld afköst brunahana við áhættuna 
1 
2 
3 
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Bls  2 af 15 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

 

3. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt 
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi fyrir 
sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er 
krafist, t.d. úðakerfi í meiri háttar 
byggingum. 

Lög nr. 75/2000 11. gr    1 

Sérstakur slökkvibúnaður er í áhættum: 
1 
2 
3 
 
Vatnsþörf og vatnsþrýstingur fyrir áhættuna: 
1 
2 
3 
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Bls  3 af 15 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

Mæld afköst vatnsveitu og vatnsþrýstingur 
við áhættuna: 
1 
2 
3 
 
 

     

4. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt 
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi. Í 
sveitarfélagi þar sem vatnsöflun er erfið skal 
leita annarra lausna til að tryggja 
nauðsynlegar brunavarnir. 

Lög nr. 75/2000 11. gr    1 

Aðrar lausnir vegna erfiðrar vatnsöflunar 
áhætta: 
1 
2 
3 

     

5. Björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum 
og farartækjum með sérhæfðum 
björgunarbúnaði skal vera eitt af verkefnum 
slökkviliðs samkvæmt lögum þessum 

Lög nr. 75/2000 11. gr    1 

Sjá eigin gátlista vegna björgunartækja      

6. Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga er sú starfsemi 
slökkviliðs sem hefur eftirlit með því að 

Lög nr. 75/2000 12. gr    1 
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Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

framfylgt sé ákvæðum laga og reglna um 
brunavarnir.  
Er eldvarnareftirliti sinnt í sveitarfélaginu ? 

Sjá eigin gátlista vegna eldvarnaeftirlits      

7. Vinnur Slökkviliðsstjóri brunavarnaáætlun á 
starfssvæði sínu og leggur hana fyrir 
sveitarstjórn ? 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

8. Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja 
fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur 
samþykki Mannvirkjastofnunar og 
viðkomandi sveitarstjórnar 
Hvenær var brunavarnaáætlunin samþykkt ? 
 
 

Lög nr. 75/2000 13. gr    1 

9. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar 
en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut 
samþykki 
Hvenær á að endurskoða áætlunina næst ? 

Lög nr. 75/2000 13. Gr    1 

10. Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja 
að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, 
útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það 
ráði við þau verkefni sem því eru falin með 
lögum þessum og reglugerðum settum 
samkvæmt þeim. 

Lög nr. 75/2000 13. Gr    1 
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 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
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Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

Er framkvæmdaáætlun brunavarnaáætlunar 
framfylgt ? 

Sjá eigin gátlista vegna brunavarnaáætlunar  Ekki notað    

Er mönnun í samræmi við gildandi 
brunavarnaáætlun 

    1 

Er menntun í samræmi við gildandi 
brunavarnaáætlun 

    1 

Er þjálfun í samræmi við gildandi 
brunavarnaáætlun 

    1 

11. Tvö sveitarfélög eða fleiri geta samið um 
sameiginlegt slökkvilið. Sveitarfélagi er 
einnig heimilt að semja við annað 
sveitarfélag um að hafa með höndum 
verkefni og stjórn slökkviliðs að hluta. Um 
slíkt skal gera skriflegan samning sem skal 
tilkynna til Mannvirkjastofnunar 

Lög nr. 75/2000 14. gr    1 

12. Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra 
Byggðasamlag, stjórn ræður slökkviliðsstjóra 

Lög nr. 75/2000 15. gr    1 

13. Í forföllum slökkviliðsstjóra er 
varaslökkviliðsstjóri yfirmaður slökkviliðs 

Lög nr. 75/2000 15. gr    1 

14. Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu 
sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr., og starfað 
að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur 
slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun 

Lög nr. 75/2000 15. gr    1 
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Bls  6 af 15 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

með sérmenntun í brunamálum.  
Fáist ekki slökkviliðsstjóri til starfa sem 
uppfyllir framangreind hæfisskilyrði er 
sveitarstjórn heimilt að höfðu samráði við 
Mannvirkjastofnun að ráða slökkviliðsstjóra 
tímabundið til starfa, þó ekki lengur en til 
tveggja ára í senn. 
Er slökkviliðsstjóri löggiltur slökkviliðsmaður 
eða með háskólapróf í brunamálum ? Ef ekki 
hvenær ráðinn ? 

15. Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu 
umdæmi að farið sé eftir lögum þessum og 
reglugerðum sem settar eru samkvæmt 
þeim. 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

16. Hann hefur umsjón með öllum tækjum 
slökkviliðs og eftirlit með virkni brunahana í 
umdæminu í samráði við rekstraraðila 
viðkomandi vatnsveitu. 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

17. Slökkviliðsstjóri stjórnar slökkvistarfi við 
eldsvoða og hefur stjórn á vettvangi við 
mengunaróhöpp á landi 
 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

18. Slökkviliðsstjóri skal tilkynna án tafar 
mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 
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Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
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Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

19. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um fræðslu 
slökkviliðsmanna. 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

Áætlun um grunnmenntun á árinu  
Áætlun um endurmenntun á árinu 

     

20. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um þjálfun 
slökkviliðsmanna í brunavörnum, 
björgunarstörfum og viðbrögðum við 
mengunaróhöppum og að haldnar séu 
reglubundnar æfingar slökkviliðs. 

Lög nr. 75/2000 16. gr    1 

Æfingaáætlun 
Fjöldi æfinga á síðasta starfsári 
Þátttaka á æfingum á síðasta starfsári 

     

21. Slökkviliðsmenn og aðrir sem vinna að 
brunavörnum eftir kvaðningu 
slökkviliðsstjóra eða lögreglustjóra skulu 
tryggðir við æfingar og önnur störf í þágu 
brunavarna eða vegna mengunaróhappa á 
landi í samræmi við áhættu starfsins. 
Lágmarkstrygging þeirra skal vera í samræmi 
við skilmála um slysatryggingar starfsmanna 
sveitarfélaga samkvæmt kjarasamningum. 
 

Lög nr. 75/2000 18. gr    1 

22. Hlífðarfatnaður 
Allur hlífðarbúnaður skal að lágmarki 

Reglugerð 914/2009 3. 
gr 

   1 
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Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag,kennitala, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 Tilvísun í Lög nr. 
75/2000 nema annars 
sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

uppfylla ákvæði ÍST EN staðla: 

a) ÍST EN 443 – Hjálmar fyrir 

slökkviliðsmenn (Helmets for 

firefighters).  

    1 

b) ÍST EN 469 – Hlífðarfatnaður fyrir 

sökkviliðsmenn - Kröfur og 

prófunaraðferðir fyrir hlífðarfatnað fyrir 

slökkvistarf (Protective clothing for 

firefighters - Requirements and test 

methods for protective clothing for 

firefighting). 
 

    1 

c) ÍST EN 659 – Hlífðarhanskar fyrir 

slökkviliðsmenn (Protective gloves for 

firefighters). 
 

    1 

 

d) ÍST EN 943-1 – Hlífðarfatnaður til nota 

gegn fljótandi og loftkenndum efnum, að 

úðaefnum og ögnum úr föstum efnum 

meðtöldum - 1. hluti: Nothæfiskröfur 

vegna óloftræstra hlífðarflíka með 

loftþétt samskeyti (gerð 1) og ekki 

loftþétt (gerð 2) hlífðarföt (Protective 

clothing against liquid and gaseous 

chemicals, including liquid aerosols and 

solid particles - Part 1: Performance 

    1 
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4 á ekki við 

Ásættanlegt 
mat 

requirements for ventilated and non-

ventilated „gas-tight“ (Type 1) and „non-

gas-tight“ (Type 2) chemical protective 

suits). 
 

e) ÍST EN 943-2 – Hlífðarfatnaður til nota 

gegn fljótandi og loftkenndum efnum, að 

úðaefnum og ögnum úr föstum efnum 

meðtöldum - 2. hluti: Nothæfiskröfur 

vegna „loftþéttra“ (gerð 1) hlífðarbúninga 

gegn kemískum efnum fyrir neyðarlið (ET) 

(Protective clothing against liquid and 

gaseous chemicals, including liquid 

aerosols and solid particles - Part 2: 

Performance requirements for „gas-tight“ 

(Type 1) chemical protective suits for 

emergency teams (ET)). 
 

    1 

 

f) ÍST EN 1486 – Hlífðarfatnaður fyrir 

slökkviliðsmenn - Prófunaraðferðir og 

kröfur vegna endurkastsfatnaðar fyrir 

sérhæft slökkvistarf (Protective clothing 

for firefighters - Test methods and 

requirements for reflective clothing for 

specialized fire fighting). 
 

    1 

 

g) ÍST EN 13911 – Hlífðarfatnaður fyrir     1 
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sökkviliðsmenn - Kröfur og 

prófunaraðferðir fyrir hlífðarhettur 

slökkviliðsmanna (Protective clothing for 

firefighters - Requirements and test 

methods for fire hoods for firefighters). 
 

 

h) ÍST EN 14458 – Augnhlífar – 

Andlitshlífar og skyggni til nota með 

hjálmum slökkviliðsmanna, 

sjúkraflutningamanna og manna sem 

starfa við neyðaraðstoð (Personal eye-

equipment - Faceshields and visors for 

use with firefighters, ambulance and 

emergency service helmets). 
 

    1 

 

i) ÍST EN 14605 – Hlífðarfatnaður til nota 

gegn fljótandi efnum - Nothæfiskröfur 

vegna fatnaðar með vökvaþéttum (gerð 

3) eða úðaþéttum (gerð 4) samskeytum, 

þ.m.t. fatnaðar sem verndar aðeins hluta 

líkamans (gerð PB [3] og PB [4]) 

(Protective clothing against liquid 

chemicals - Performance requirements 

for clothing with liquid-tight (Type 3) or 

spray-tight (Type 4) connections, 

including items providing protection to 

    1 
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parts of the body only (Type PB [3] and 

PB [4])). 

 
 

j) ÍST EN 15090 – Fótabúnaður fyrir 

slökkviliðsmenn (Footwear for 

firefighters). 
 

    1 

k) ÍST EN 15614 – Hlífðarfatnaður fyrir 

slökkviliðsmenn – Prófunaraðferðir í 

tilraunastofu og nothæfiskröfur varðandi 

hlífðarbúnað til nota við slökkvistarf á 

óbyggðasvæðum (Protective clothing for 

firefighters – Laboratory test methods and 

performance requirements for wildland 

clothing). 
 

    1 

23. Allur fatnaður sem slökkviliðsmaður klæðist 
undir hlífðarbúnaði skal vera úr efnum sem 
ekki bráðna við hita s.s. bómull eða ull. 

Reglugerð 914/2009 4. 
gr 

   1 

24. Með öllum hlífðarbúnaði sem seldur er skulu 
fylgja greinargóðar upplýsingar á íslensku um 
notkunarsvið hans, viðhald, þrif á 
búnaðinum og um ætlaðan endingartíma 

Reglugerð 914/2009 6. 
gr 

   1 

25. Óheimilt er að gera þær breytingar á 
hlífðarbúnaði sem skert geta notagildi eða 
öryggi hans. 

Reglugerð 914/2009 7. 
gr 

   1 
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26. Hlífðarbúnaður sem ekki uppfyllir kröfur 
reglna nr. 501/1994 um gerð persónuhlífa 
skal tekinn úr notkun. 

27. (Er búnaðurinn CE merktur ?) 
 

 

Reglugerð 914/2009 8. 
gr 

   1 

28. Hlífðarbúnaður sem hefur orðið fyrir 
skemmdum sem geta haft áhrif á öryggi 
slökkviliðsmanns skal tafarlaust tekinn úr 
umferð. 

Reglugerð 914/2009 
 8. gr 

   1 

29. Taka skal úr umferð hlífðarbúnað sem 
kominn er fram yfir ætlaðan endingartíma. 

Reglugerð 914/2009  
8. gr 

   1 

30. Slökkvilið skal halda skrá yfir öll slys og 
óhöpp sem verða við reykköfun hvort sem 
þau valda óvinnufærni starfsmanns eða ekki. 
Slökkvilið skal fyrir 1. mars ár hvert veita 
Mannvirkjastofnun yfirlit yfir skráð slys og 
óhöpp. 

Reglugerð 1088/2013 
5. Gr  
 

   1 

31. Reykköfunarbúnaður skal skoðaður og 
lagfærður og hlífðarbúnaður þrifinn eftir 
hverja notkun samkvæmt leiðbeiningum 
framleiðanda. Þá skulu reykköfunartæki 
yfirfarin sérstaklega að lágmarki á 12 
mánaða fresti. Reykköfunartæki í notkun 

Reglugerð 1088/2013 
8. Gr  
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skulu ekki sjaldnar en á tveggja ára fresti 
skoðuð af þjónustuaðila brunavarna, sbr. 
reglugerð nr. 1067/2011 um þjónustuaðila 
brunavarna. 

32. Eftirlit og viðhald á reykköfunarbúnaði skal 
framkvæmt í samræmi við viðhaldskerfi þar 
sem tiltekið er hvernig og hvenær skuli prófa 
búnaðinn og íhluti hans samkvæmt leið-
beiningum framleiðanda og viðeigandi 
stöðlum. Skráning viðhalds og eftirlits skal 
fylgja öllum reykköfunarbúnaði þar sem fram 
kemur allt sem máli skiptir um viðhald, 
eftirlit og skoðanir. Skráningar skulu 
staðfestar og dagsettar. 
 

Reglugerð 1088/2013  
10. gr 

Skráð í excel skjal „búnaður 
slökkviliða“ 

  1 

33. Með öllum reykköfunarbúnaði sem seldur er 
skulu fylgja leiðbeiningar framleiðanda á 
íslensku um rétta meðhöndlun, eftirlit og 
viðhald. 

Reglugerð 1088/2013 
7. Gr 

   1 

34. Reykköfunartæki skulu hafa 
skráningarnúmer sem skulu fylgja tækjunum 
meðan þau eru í notkun þannig að unnt sé 
að tryggja rekjanleika tækjanna og einstakra 
hluta þeirra. 

Reglugerð 1088/2013 
6. Gr 

   1 
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35. Slökkviliðsstjóri skal árlega senda 
Mannvirkjastofnun upplýsingar um þá 
slökkviliðsmenn sem uppfylla skilyrði 11. Gr. 
Og eru skráðir sem reykkafarar 
(Eyðublað um starfsréttindi reykkafara). 

Reglugerð 1088/2013 
14. Gr 

   1 

36. Reykkafari skal fara árlega í sérstaka 
læknisskoðun 

Reglugerð 1088/2013 
15. Gr 

   1 

37. Verklegar æfingar í reykköfun hjá 
slökkviliðum skulu vera minnst 25 klst. Á 
hverju ári. 

Reglugerð 1088/2013 
12. Gr 

   1 

38. Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að færð sé 
skýrsla um sérhverja reykköfun, sbr. 19. gr: 
Reykkafari skal halda skrá, reykköfunarbók, 
yfir hverja reykköfun, þ.m.t. æfingar. Reyk-
köfunarbók er eign slökkviliðs og skal 
varðveitt varanlega.. 
 
 

Reglugerð 1088/2013 
16 gr. 19. Gr 

   1 

39. Slökkviliðsstjóri skal hafa áætlun um hvernig 
bregðast skal við slysum og öðrum hugsan-
legum neyðaratvikum við reykköfun 

Reglugerð 1088/2013 
20. Gr 

   1 

40. Við reykköfun á eldstað skal m. a. gæta 
eftirfarandi öryggisatriða, eftir því sem 
framast verður við komið: 

Reglugerð 1088/2013  
16. gr og 17. gr. 

   1 
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41. - - Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á því að 
reykköfunarbúnaður uppfylli kröfur um gæði 
samkvæmt reglugerð þessari og reglugerð 
um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna og að 
fylgt sé ákvæðum reglugerðarinnar um 
viðhald og meðferð búnaðarins. (16. Gr) 

42. - - Stjórnandi reykkafara skal sjá til þess að 
við reykköfun séu ávallt tveir reykkafarar 
sem vinna saman og skulu þeir ætíð vera í 
fjarskiptasambandi við stjórnanda reykkafara 
og sömuleiðis sín á milli. Stjórnandi á 
vettvangi skal tilnefna varateymi reykkafara 
á vettvangi sé þess þörf. (17. Gr) 

43. Er loftþjappa hjá slökkviliðinu ?      

Sjá gátlista um loftþjöppu      

      

Undirritaður staðfestir að ofangreindar upplýsingar um starfssemi slökkviliðs sveitarfélagsins eru réttar. 

Slökkvilið: ____________________________________________________(sveitarfélag, staðsetning) 

Skoðað þann ______________________________(dags.) 

____________________________ ___________________________  

Slökkviliðsstjóri  Skoðunarmaður   


