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Samkvæmt 17. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir með síðari breytingum. 

1 SLÖKKVILIÐSMAÐUR  

Nafn  Kennitala  

Heimilisfang  Staður og póstnr.  

Sími  Farsími  

Netfang  

 

2 STAÐFESTING SLÖKKVILIÐSSTJÓRA Á STARFSTÍMA 

Undirritaður slökkviliðsstjóri staðfestir hér með að ofangreindur slökkviliðsmaður hefur 

eftirfarandi reynslu í slökkviliðinu: 

 Umsækjandi hefur gengt slökkvistarfi að aðalstarfi að lágmarki í eitt ár samfellt. 

 Umsækjandi hefur starfað við brunavarnir að aðalstarfi að lágmarki í eitt ár samfellt. 

 Umsækjandi hefur starfað í hlutastarfi í slökkviliði að lágmarki í fjögur ár og komið til 

æfinga í störfum slökkviliðsins að lágmarki 20 klukkustundir á hverju ári auk þess að 

koma í útköll þegar eldsvoða ber að höndum. 

 

 

3 SLÖKKVILIÐ 

Nafn slökkviliðs  

Heimilisfang  

Netfang  Sími  

 

4 UNDIRSKRIFT SLÖKKVILIÐSSTJÓRA 

 

 

_____________ ______________________________________________________________ 

Dags.  Slökkviliðsstjóri 
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Leiðbeiningar um útfyllingu eyðublaðs: 

1 SLÖKKVILIÐSMAÐUR  

Eyðublaðið er fylgigagn með umsókn um löggildingu slökkviliðsmanna og staðfestir starfstíma 
umsækjanda hjá viðkomandi slökkviliði. Hér skal skrá upplýsingar um slökkviliðsmann sem sækir um 
löggildingu.  

2 STAÐFESTING SLÖKKVILIÐSSTJÓRA Á STARFSTÍMA 

Hér skal skrá upplýsingar um reynslu slökkviliðsmanns. Vinsamlegast hakið í viðeigandi reiti. 

3 SLÖKKVILIÐ 

Hér skal skrá upplýsingar um heiti slökkviliðs og heimilisfang.  

4 UNDIRSKRIFT 

Hér skal slökkviliðsstjóri skrifa undir. Prenta þarf eyðublaðið út eftir að  það hefur verið útfyllt og 
undirrita eigin hendi og koma til Mannvirkjastofnunar að Skúlagötu 21, 101 Reykjavík. Ef sótt er um 
löggildingu slökkviliðsmanns á vef Mannvirkjastofnunar gegnum Mínar síður, er undirritað eyðublað 
skannað og sent sem fylgigagn með umsókn. 

 

 

 

 

Ákvæði 17. gr. laga nr. 75/2000 með síðari breytingum um löggildingu slökkviliðsmanna. 

„Slökkviliðsmenn sem sækja um löggildingu til að starfa sem slökkviliðsmenn skulu hafa lokið 
námi fyrir slökkviliðsmenn við Brunamálaskólann eða hlotið sambærilega menntun. 
Jafnframt skulu þeir hafa gegnt slökkvistarfi eða starfað við brunavarnir að aðalstarfi að 
lágmarki í eitt ár samfellt eða starfað í hlutastarfi í slökkviliði að lágmarki í fjögur ár.“ 
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