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Leiðbeiningar vegna eftirlits með slökkviliðum 
Slökkviliðsstjóri skal gera úttektir á húsnæði slökkviliðsins, bifreiðum, dælum, 
mannskap, hlífðarbúnaði, öndunarbúnaði, loftdælum, eiturefnabúnaði, slöngum, 
börkum, stútum, talstöðvum og öðrum lausum búnaði slökkviliðsins í samræmi við 
þessar leiðbeiningar Mannvirkjastofnunnar 
 
Samræmi búnaðar, þjónustu og mannafla við upplýsingar sem gefnar eru í 
Brunavarnaáætlun skal skoðað svo og samræmi þessara þátta við þær áhættur sem eru 
í sveitarfélaginu og lýst er í Brunavarnaáætlun og samræmi við framkvæmdaáætlun 
Brunavarnaáætlunar.  
 
Fyrirkomulag og framkvæmd eldvarnaeftirlits skal skoðað (tíðni og staða m.v. 
Brunavarnaáætlun).   
 
Fyrir 1. maí ár hvert skal senda útfylltann og yfirfarinn búnaðarlista (í til þess gerðu 
excel- skjali) til Mannvirkjastofnunar. 
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Atriði sem eru tekin fyrir við skoðun 
Húsnæði slökkviliða 
Hefur Vinnueftirlit tekið húsnæðið út ? 
Hefur eldvarnaeftirlit tekið húsnæðið út ? 
Opnast útkeyrsluhurðir ? 
Geta bílar keyrt beint út (búnaður fyrir/bílar hver fyrir innan annan) 
Er húsnæðið upphitað ? 
Er slökkvistöðin snyrtileg ? 
Er aðstaða til að geyma hlífðarfatnað ? 
Er aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað og annan búnað slökkviliðsins ? 
 
Úttekt á bifreiðum 
Upplýsingar um ökutækið, gerð, árgerð, km-staða, stærð tanks, dæluafköst, hæð 
körfu/stiga, ástand. 
Er ökutækið með gilda aðalskoðun ? 
Er ökutækið gangfært ? (Gangsettur) 
Er ástand dekkja/búnaður miðað við árstíð ? 
Eru eldsneytisgeymar fullir ? 
Eru vatnsgeymar fullir ? 
Eru froðugeymar fullir ?  
Froðubirgðar í bíl ? 
Eru prófanir á bíl og búnaði skráðar ? (Loggbækur) 
Eru dælur í lagi ? 
Eru vatnsinntök/úttök í samræmi við afkastagetu dælunnar ? 
Eru prófanir á dælu skráðar ? (Loggbækur) 
 
Úttekt á dælum 
Upplýsingar um dælur, gerð, árgerð, dæluafköst, ástand. 
Eru dælur í lagi ? 
Eru vatnsinntök/úttök í samræmi við afkastagetu dælunnar ? 
Eru prófanir á dælu skráðar ? (Loggbækur) 
 
Skráning á slökkviliðsmönnum, reykköfurun  
Er  til staðar eru skrár um menntun og þjálfun þeirra sem vinna við slökkvistarf, 
reykköfun, eldvarnaeftirlit, stjórnun. 
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Úttekt á hlífðarfatnaði  
Fjöldi slökkviliðsmanna 
Fjöldi reykkafara 
Hjálmar, Skór/stígvél, Eldgallar, Hettur, Hanskar: 
 Fjöldi 
 Ástand 
 Aldur 
Skrá þarf hvern hjálm fyrir sig  
Skrá þarf hvern galla fyrir sig 
Jafnframt þarf slökkviliðið að yfirfara og þrífa hlífðarbúnað eins og fjallað er um í 
leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar BST 2.03 - Útg. 1. Leiðbeiningar um 
hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn og gátlistum sjá nánar á heimasíðu MVS 
http://www.mannvirkjastofnun.is/brunavarnir/leidbeiningar-um-brunavarnir/ 
 
Gerð búnaðar Tegund tækis Framleiðslunúmer Framleitt [ár] Ástand Annað 

1 Ccccc Galli 5536 11/2012 Gott  
1 Xxxx Galli  4521 05/2001 Endurnýjun Endurnýja  
1 Xxx Hjálmur 1258 07/2003 Endurnýjun Endurnýja  

1 Xxxx Hjálmur  3369 10/2007 Lélegt 
Þarf að 
endurnýja  

 
Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti 
Ágætt  Hlífðarbúnaðurinn er nýr 
Gott Hlífðarbúnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yngri en fimm ára 
Lélegt Hlífðarbúnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa 

þrifinn eða 5-10 ára gamall 
Endurnýjun Hlífðarbúnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða 

er eldri en 10 ára (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans) 
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Úttekt á öndunarbúnaði 
Mikilvægt að seta inn síðustu skoðun og þrýstiprófun 
 
Upplýsingar um búnaðinn, gerð, árgerð, ástand. 
Fjöldi (eftir tegund) 
Er búnaðurinn í lagi ? 
Fyrir hvert tæki: 
 Ástand (standast skoðun þjónustuaðila/ standast ekki skoðun þjónustuaðila) 
 Gerð 
 Árgerð 
 Dags. skoð. 
Eru prófanir á búnaði skráðar ? (Loggbækur) 
Auka loftkútar 
 Fjöldi 
 Ástand (standast skoðun þjónustuaðila/ standast ekki skoðun þjónustuaðila) 
 Gerð 
 Árgerð 
 Dags. skoðunar. 
Skrá þarf hvert reykköfunartæki  fyrir sig. 
Skrá þarf hvern loftkút fyrir sig. 
 

Gerð 
búnaðar 

Tegund 
tækis Númer 

 
Framleitt  Ástand 

Síðast 
yfirfarið  Þjónustuaðili 

Næsta 
skoðun 

1 A tæki 77852  2008 Í lagi 2013 Jói 2015  

1 B tæki 1156  2014 Ekki í lagi 2014 Jói strax 

2 A kútur 55896  2005 Í lagi 2010 Jói 2015 

2 B Kútur 66874       2000 Ekki í lagi 2013 Jói strax 
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Úttekt á loftdælum 
Gerð 
Árgerð 
Síðasta skoðun þjónustuaðila dags. Mikilvægt er að seta inn síðustu skoðun og gildi 
mælingar þjónustuaðila. 
Er búnaðurinn í lagi ? Viðmiðunarmörk: 

• CO2 koltvísýringur    300 ppm 
• CO kolmónoxíð    5 ppm 
• NO+NO2 köfnunarefnisoxíð   0,5 ppm 
• Olía     0,5 mg/m³ 
• Vatn     25 mg/m³ 

Aðstaða í lagi 
Uppsetning í lagi 
Eru prófanir/viðhald á búnaði skráðar ? (Loggbækur) 
 
Úttekt á eiturefnabúnaði 
Er viðbúnaður í samræmi við brunavarnaáætlun ? 
Fjöldi efnagalla 
Fyrir hvern galla: skrá hvern galla fyrir sig 
 Gerð 
 Aldur 
 Ástand 
Þrifastöðvar 
 Gerð 

Ástand 
Annar mengunarvarnabúnaður – upptalning 
Fyrir hvert atriði eftir því sem við á 
 Ástand 
 Magn 
 Gerð 
 
Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti 
Ágætt  Búnaðurinn er nýr 
Gott Búnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yfirfarinn af þjónustuaðila 
Lélegt Búnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa þrifinn 

eða þol hans gangvart efnum orðið lítið (sjá töflur í 
leiðbeiningum framleiðanda) 

Endurnýjun Búnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða hefur 
ekki staðist skoðun þjónustuaðila (sjá einnig leiðbeiningar 
framleiðandans) 

 
Úttekt á slöngum 
Fjöldi og lengd eftir stærðum 
Framleiðsluár 
Ástand (Nýtt, nýlegt og þrýstiprófað, komið að endurnýjun) 
Safnstykki 
Greinistykki 
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Úttekt á börkum  
Fjöldi og lengd 
Framleiðsluár 
Ástand (Nýtt, nýlegt, komið að endurnýjun) 
 
Úttekt á stútum 
Fjöldi eftir stærðum 
Framleiðsluár 
Ástand (Nýtt, nýlegt, komið að endurnýjun)  
Afköst 
 
Úttekt á talstöðvum 
Fjöldi VHF talstöðva 
Fjöldi Tetra stöðva 
Fjöldi talstöðva fyrir reykkafara 
Framleiðsluár 
Ástand, Gerð (í lagi/ ekki í lagi) 
Fjöldi leyfa 
Fjöldi rása 
 
Úttekt á stigum 
Fjöldi eftir lengdum 
Framleiðsluár 
Ástand (Viðurkenndur slökkviliðsstigi/ ekki viðurkenndur stigi) 
 
Úttekt á froðubúnaði 
Fjöldi eftir gerðum (léttfroða, millifroða, þungfroða) 
Stútur, jektor, blásari: 

Ástand ( í lagi/ ekki í lagi) 
Framleiðsluár 
Afköst 

Froðubirgðar 
Samræmi milli búnaðar og froðutegundar  
 Er stærð jektors í l/mín sú sama og afkastageta stútsins. 
 Er jektor og stútur eða blásari gerður fyrir þá froðutegund sem 

slökkviliðið er með. 
 
Úttekt á blásurum 
Fjöldi yfirþrýstingsblásara 
Fjöldi undirþrýstingsblásara 
Gerð, Ástand (í lagi / ekki í lagi), Framleiðsluár, Afköst 
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Úttekt á rafstöðvum 
Fjöldi  
Ástand (í lagi / ekki í lagi),  Framleiðsluár, Afköst 
 
Úttekt á slökkvitækum 
Fjöldi eftir stærðum 
Gerð, Ástand (í lagi / ekki í lagi), Síðast skoðað 
 
Úttekt á björgunarbúnaði  
Dæla, klippur, glennur, tjakkur, slöngur, loftpúðar 
Gerð, Ástand, Aldur, Afköst, Siðast skoðað 
 
Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti 
Ágætt  Búnaðurinn er nýr 
Gott Búnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yfirfarinn af þjónustuaðila 
Lélegt Búnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa þrifinn 

eða smávægileg frávik orðin frá uppgefinni getu (sjá töflur í 
leiðbeiningum framleiðanda) 

Endurnýjun Búnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða hefur 
ekki staðist skoðun þjónustuaðila (sjá einnig leiðbeiningar 
framleiðandans) 
Slöngur eldri en 10 ára (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans) 

 
Úttekt á öðrum lausum búnaði slökkviliða.  
Upptalning: 
Sagir 
Axir 
Kúbein, járnkarl 
Fyrir hvert atriði eftir því sem við á 
 Ástand 
 Aldur 
 Afköst 
 Magn 
 Gerð 
 


