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Umhverfisráðuneytið

• Rgl. nr. 345/1984 um reykköfun og reykköfunarbún. 
• Byggir á eldri lögum nr. 74/1982 um brunavarnir og 

brunamál.
• Lög nr. 161/2010 um breytingu á núgildandi lögum 

um brunamál – vegna tilkomu laga um mannvirki
• Styrkari stoð í lögum fyrir reglugerð
• Reglugerðardrög í umsagnarferli 2011
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Breytingar á brunavarnalögum hvað varðar reykköfun:

1. Hugtakið „reykköfun“

2. Breyting á 17. gr. (2. og 3. mgr.): 
Slökkviliðsmenn sem stunda reykköfun skulu hafa staðist   

læknisskoðun, þrekpróf, þolpróf og aðra mælingu  
líkamsástands samkvæmt því sem nánar er kveðið á um í  
reglugerð.    

Ráðherra skal að fenginni tillögu Mannvirkjastofnunar    
setja reglugerð um menntun og önnur skilyrði til að 
öðlast löggildingu, um reglubundna læknisskoðun vegna 
reykköfunar og um réttindi og skyldur slökkviliðsstjóra og 
slökkviliðsmanna.
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Aths. með frumvarpi til laga nr. 161/2010 (um 13. gr.):

• Í b-lið er lagt til að lögfest verði að slökkviliðsmenn 
þurfi að standast læknisskoðun til að mega stunda 
reykköfun. Í undirbúningi er endurskoðun á reglugerð 
um reykköfun og hefur verið um það rætt að 
nauðsynlegt sé að lögfesta það verklag, sem mörg 
slökkvilið hafa tekið upp, að skylda starfsmenn sína til 
að standast læknisskoðun áður en þeim er heimilt að 
stunda reykköfun. Reykköfun er hættulegt og erfitt starf 
sem einungis hraust og vel þjálfað fólk er fært um að 
sinna. Þess vegna er talið nauðsynlegt að krefjast 
reglubundinnar læknisskoðunar.

• 13. gr. breyttist í meðförum nefndarinnar.
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Efni nýrrar 
reykköfunarreglugerðar 

(drög)  



14.3.2012 6

Efnisyfirlit nýrrar reglugerðar

1. gr. Markmið 16. gr.  Læknisskoðun og mat á þoli og líkamsstyrk
2. gr. Gildissvið 17. gr.  Skyldur slökkviliðsstjóra
3. gr. Skilgreiningar 18. gr.  Stjórnandi reykkafara
4. gr. Framkvæmd 19. gr. Skyldur reykkafara
5. gr. Skráning slysa og óhappa 20. gr. Reykköfunarbók reykkafara
6. gr. Kröfur til gæða reykköfunarbúnaðar             21. gr.  Neyðarráðstafanir
7. gr. Upplýsingar um reykköfunarbúnað 22. gr.  Viðurlög
8. gr. Rekstur reykköfunarbúnaðar Ákvæði til bráðabirgða
9. gr. Kröfur til gæða loftpressu og til loftgæða      Viðauki I – læknisskoðun og heilbrigðiskröfur
10. gr. Skráning viðhalds og eftirlits búnaðar
11. gr. Lágmarksskilyrði til reykköfunar
12. gr. Reykköfunaræfingar
13. gr. Nám í reykköfun
14. gr. Kennsla í reykköfun og kröfur til leiðbeinenda
15. gr. Staðfesting heimildar til reykköfunar
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Markmið, gildissvið, skilgreiningar, eftirlit

• Markmið (1. gr.):
Tryggja öryggi reykkafara. 

• Gildir um (2. gr.): 
1. Reykköfun hjá slökkviliðum 
2. reykköfunarbúnað,
3. menntun, þjálfun og skyldur reykkafara.

• Skilgreiningar (3. gr.):
- Engar í eldri reglugerð
- T.d. heit æfing, reykköfunaráætlun, reykköfunarbúnaður,     

reykköfunartæki, reykköfunartími og stjórnandi reykkafara.
• Eftirlit með framkvæmdinni (4. gr.):

- Mannvirkjastofnun



14.3.2012 8

Skráningarskylda vegna slysa/ óhappa (5. gr.):

- Öll slys og óhöpp við reykköfun
- Óháð því hvort veldur óvinnufærni
- Yfirlit til Mannvirkjastofnunar

Skráning slysa og óhappa
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Kröfur til gæða reykköfunarbúnaðar (6. gr.):
- Rgl. um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna
- Reglur um gerð persónuhlífa
- Reykköfunartæki – uppfylla að lágmarki nýjustu ÍST 

EN staðla – CE merking
- Lofthylki – uppfylla reglur Vinnueftirl. um 

þrýstibúnað
- Nýr búnaður, viðhald og endurnýjun

Gæði reykköfunarbúnaðar
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Rekstur reykköfunarbúnaðar (8. gr.):
- Ábyrgð slökkvil.stjóra:

• Búnaður uppfylli gæðakröfur
• Reykkafarar upplýstir

- Skoðun reykköfunarbúnaðar
- Innsigli - MVS

Rekstur reykköfunarbúnaðar
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Kröfur til gæða loftpressu og til loftgæða (9. gr.):
- Samþykki Mannvirkjastofnunar
- Loftpressa – ÍST EN 1012
- Loftpressa til hleðslu á öndunarlofti – síur, skiljur, 

kælibúnaður og neyðarrofi
- Öndunarloft til reykköfunar – ÍST EN 12021
- Sýnataka af öndunarlofti 
- Áfylling á lofthylki
- Skráning
- Leiðbeiningar MVS 

Gæði loftpressu – loftgæði 
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Skráning viðhalds og eftirlits reykköfunarbúnaðar
(10. gr.):
- Viðhaldskerfi – sbr. leiðbein. framleið. og staðlar
- Skráning - fylgja hverjum samstæðum 

reykköfunarbúnaði

Skráning – reykköfunarbúnaður
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Lágmarksskilyrði til reykköfunar ( 11. gr.):
- 20 ára, námskeið, viðhaldið þjálfun, heilbr.kröfur

Reykköfunaræfingar ( 12. gr.):
- 6 verklegar á ári
- Samræmast brunav.áætlun
- 2 leiðbeinendur – 1 með reykköfunarréttindi
- Æfingarsvæði / heimild til að nýta hús til æfinga 

Lágmarksskilyrði til reykköfunar og æfingar
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Nám í reykköfun (13. gr.):
- Í Brunamálaskólanum, sbr. reglugerð.

Kennsla í reykköfun ( 14. gr.):
- Kennsla viðurkennd af Mannvirkjastofnun
- 2 leiðbeinendur 
- Slysatrygging nemenda + standast læknisskoðun 

Staðfesting á heimild til reykköfunar (15. gr.):
- Staðfesting MVS - standist lágmarksskilyrði (11. gr.)
- Skrá MVS 
- slökkviliðsstjóri sendir MVS upplýsingar árlega

Nám, kennsla o.fl. 
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Læknisskoðun og mat á þoli og líkamsstyrk (16. gr.):
- Árleg læknisskoðun og próf – oftar ef þörf
- Standast kröfur í viðauka I
- Skilyrði fyrir reykköfun / námi í reykköfun
- Álit landlæknis 
- Nýtt heilbrigðisvottorð ef frá vinnu

Læknisskoðun, þol og líkamsstyrkur
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Skyldur Slökkviliðsstjóra (17. gr.):
- Reykköfun skipulögð og öryggi í fyrirrúmi
- Réttur fjöldi reykkafara + nauðsynl. búnaður
- Skýrsla um hverja reykköfun

Stjórnandi reykkafara (18. gr.)
- Leiðir framkv. reykköfunar + stjórnar reykköfurum
- Undir yfirumsjón stjórnanda á vettvangi
- Sér til þess að 2 reykkafarar vinni saman
- 5 ára reynsla / 200 klst. í reykköfun/æfingum

Slökkviliðsstjóri og stjórnandi reykkafara
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Skyldur reykkafara (19. gr.):
- Meðvitaður um öryggi
- Reykköfunarbúnaður í lagi
- Fylgja fyrirmælum 
- Reykköfunarbók

Reykköfunarbók reykkafara (20. gr.)
- Allar reykkafanir
- Námkvæm skráning, þ.m.t. óhöpp, veikindi, bilanir
- MVS gefur út rafræna fyrirmynd

Skyldur reykkafara og reykköfunarbók
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Neyðarráðstafanir (21. gr.):
- Neyðaráætlun slökkviliðsstjóra
- Lýsing á aðgerðum og verkefnum + búnaður
- Reykkafarar upplýstir
- Reglulegar æfingar
- Allir starfsm. á reykköfunarstað kunni fyrstu hjálp
- Skyndihjálparbúnaður

Ákvæði til bráðabirgða 
- Reykkafari í 5 ár – uppfyllir fjölda reykköfuna sem 

gerðar til leiðbeinenda og stjórnenda reykkafara

Neyðarráðstafanir, ákvæði til bráðabirgða
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1) Læknisskoðun
Kröfur:
- Engir tilgreindir sjúkdómar
- Eðlileg sjón, heyrn, limaburður
- Ekki flog, köst sem valda meðv.leysi – í 10 ár
- Ef lyfjameðferð – einkennalaus 
- Skoðun miðast við þol til að starfa í miklum 

hita/myrkri – við mikið álag
- Ákveðnar heilbrigðiskröfur

Viðauki 1 – læknisskoðun og heilbrigðiskröfur
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2) Mat á þoli og líkamsstyrk
2.1. Almennar kröfur:
- Reglubundin hreyfing
- Standast þolpróf og styrktarpróf
2.2. Þolpróf:
- Ganga á göngubretti í 8 mín með 23 kg. útbúnað
2.3 Styrktarpróf:
a) Fætur og mjaðmavöðvar (réttur)
b) Handleggs- og brjóstvöðvar (armbeygjur)
c) Handleggs- og bakvöðvar (réttur)

Viðauki 1 – læknisskoðun og heilbrigðiskröfur
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Takk fyrir


