
 

Úttekt á starfsemi slökkviliða  
Klippur - Gátlisti  

6.046 
Útgáfa 1.0 

Dags. 04.07.2014 
  

 

Bls  1 af 5 
Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

Þegar gátlistinn er búinn til er gert ráð fyrir á sama hátt og í staðlinum ÍST EN 13204 (Tvívirk vökvaknúin björgunarverkfæri til nota í starfi slökkviliða og 

björgunarsveita - Öryggis- og nothæfiskröfur) að : 
a) einungis þjálfaðir og hæfir aðilar, í viðeignadi hlífðarfatnaði (þ.m.t. hlífðarhönskum sem uppfylli EN 659) noti og stjórni búnaðinum Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda sbr. gr. 7.2. í ÍST EN 13204 
b) búnaðinum sé vel viðhaldið og í nothæfu ástandi, þannig að hann haldi eiginleikum sínum við eðlilega notkun; 
c) öryggi sé tryggt á vinnustað  
d) vinnuaðstaða sé nægjanlega vel upplýst; 

 

 Tilvísun í reglugerð nr  
nema annars sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

Tegund       

Verksmiðjunúmer Sbr. gr. 8. í ÍST EN 

13204 

    

Leiðbeiningar framleiðenda tækjanna Sbr. gr. 7. í ÍST EN 

13204 

   1 

Árgerð      

Síðasta skoðun þjónustuaðila Tíðni og kröfur til 

þjónustuaðila sjá 

leiðbeiningar 

framleiðanda sbr. gr. 

7.5. í ÍST EN 13204 

Klippur 
Glennur 
Tjakkur 

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

 Tilvísun í reglugerð nr  
nema annars sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

Síðast viðgert dags._____________      

Er haldin skrá um þjónustu.     1 

Sjónræn skoðun     1 

 Frágangur í bíl eða kerru Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda sbr. gr. 
7.4. í ÍST EN 13204 

   1 

 Tækin hrein og tilbúin til notkunnar Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda sbr. gr. 
7.4. í ÍST EN 13204 

   1 

 Næg olía á búnaðnum Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda sbr. gr. 
7.3. í ÍST EN 13204 

   1 

 Er árgerð stimplað á slöngurnar Sbr. gr. 8. í ÍST EN 
13204 

   1 

 Slöngur yngri en 10 ára Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Eru hlífar á slöngum Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Tappar á enda á slöngum Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

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

 Tilvísun í reglugerð nr  
nema annars sé getið 

Athugasemdir Ábyrgur 
starfsmaður 

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

Ásættanlegt 
mat 

 Samsetningar á slöngum leka ekki Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Tengi í lagi, er hægt að læsa tengjum Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Blað í klippum óskemmt, ekki með 

sprungum 

Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Armar á glennum óskemmdir, ekki 

með sprungum í örmum, grip á 

endum í lagi 

Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

 Lausar skrúfur, boltar, skrúfur hertar Sjá leiðbeiningar 
framleiðanda 

   1 

1. Prófun, ef skoðun þjónustuaðila sem 
framleiðandi viðurkennir er eldri en þriggja 
ára 
Mælingar eru gerðar við herbergishita 

Sbr. gr. 6.3. í ÍST EN 
13204 

Áskilin mælitæki: 
Próf við hámarks þrýsting 70 Mpa 
Prófun á öryggis bolta 
Próf á vökva þrýsting. Viðeigandi sett 
fyrir prófun á þrýstingi 
Brotþols prófun 
Skeiðklukka 
Viðeigandi öryggisbúnaður, galli/hlífar 

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

 

 Markgildi (Sjá 
leiðbeiningar 
framleiðanda) 

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

Ásættanlegt 
mat 

Glennur        

Hitnar olía eðlilega       1 

Nær dæla eðlilegum þrýstingi       1 

Þegar klemmt er: _______________       1 

Þegar glennt er: ________________       1 

Opnunar tími: _________________       1 

Lokunar tími: __________________       1 

Stoppar búnaðurinn þegar stjórnhnappi er 
sleppt við opnun/lokun 

      1 

Opnar og lokar eðlilega, sjá töflu framleiðanda       1 

Klippur        

Hitnar olía eðlilega       1 

Nær dæla eðlilegum þrýstingi       1 

Þegar klemmt er: _______________       1 

Þegar glennt er: ________________       1 

Opnunar tími: _________________       1 

Lokunar tími: __________________       1 

Stoppar búnaðurinn þegar stjórnhnappi er 
sleppt við opnun/lokun 

      1 

Opnar og lokar eðlilega, sjá töflu framleiðanda       1 
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Slökkvilið: ________________________________________________________________________________________(Sveitarfélag, staðsetning)   
____________________________ ___________________________ Skoðað þann  ____________(dags.) 
Slökkviliðsstjóri Skoðunarmaður 

 

Niðurstaða prófunar Þörf á viðgerð á 
    □ dælu 
 

Notkun ekki heimil á  
 □ dælu 

Slöngur 
□ í lagi 
□ skemmdar 
□ gamlar 

Þörf á viðgerð á 
 □ klippum 
 □ glennum 
 □ tjakk 
 □ slöngum 

Notkun ekki heimil á  
 □ klippum 
 □ glennum 
 □ tjakk 
 □ slöngum 

Undirritaður staðfestir að ofangreindar upplýsingar eru réttar. 

Slökkvilið: ____________________________________________________(Sveitarfélag, staðsetning) 

Skoðað þann ______________________________(dags.) 

____________________________ ___________________________  

Slökkviliðsstjóri  Skoðunarmaður   


