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Starfsleyfi 
Mannvirkjastofnunar

Elísabet Pálmadóttir

• Lög og reglur um starfsleyfi þjónustuaðila 
brunavarna

• Hverjir eru með starfsleyfi ?

• Gengur eldvarnareftirlitið eftir því að 
starfsleyfi þjónustuaðila sé til staðar ?

38 gr. a. laga um 
brunavarnir nr. 75/2000

• Þeir sem bjóða þjónustu við viðhald, skoðun, 
áfyllingu og þrýstiprófun handslökkvitækja og 
reykköfunarbúnaðar skulu hafa starfsleyfi 
Mannvirkjastofnunar. 

• Skilyrði til að öðlast slíkt starfsleyfi er 

– að viðkomandi þjónustuaðili uppfylli kröfur 
reglugerðar sem ráðherra setur um húsnæði, öryggi 
og lágmarkstækjabúnað vegna starfseminnar og 

– að þeir starfsmenn sem annast uppsetningu, viðhald 
og skoðun slíks búnaðar hafi lokið námi og staðist próf 
sem Mannvirkjastofnun heldur.

38. gr. a. frh.

• Þeir sem annast uppsetningu, viðhald og 
þjónustu brunaviðvörunarkerfa og 
slökkvikerfa, svo og þeir sem annast 
brunaþéttingar mannvirkja, skulu hafa 
starfsleyfi frá Mannvirkjastofnun og skulu 
viðkomandi starfsmenn hafa lokið námi 
sem Mannvirkjastofnun viðurkennir

38. gr. a. frh.

• Skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis skv. 1. og 2. mgr. 
er að sett hafi verið upp fullnægjandi 
gæðastjórnunarkerfi vegna starfseminnar í 
samræmi við kröfur sem ákveðnar eru í 
reglugerð.

• Mannvirkjastofnun getur svipt þjónustuaðila 
starfsleyfi ef hann uppfyllir ekki lengur skilyrði 
fyrir leyfisveitingu. Sama á við ef þjónustuaðili 
hlítir ekki fyrirmælum Mannvirkjastofnunar eða 
brýtur ítrekað gegn ákvæðum laga þessara eða 
reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim.

REGLUGERÐ nr. 1067/2011
um þjónustuaðila brunavarna.

3. gr. Starfsleyfi þjónustuaðila brunavarna.

• Eftirfarandi þjónustuaðilar brunavarna skulu hafa 
starfsleyfi útgefið af Mannvirkjastofnun: 

a. Þeir sem bjóða þjónustu við viðhald, skoðun, áfyllingu og þrýstiprófun 
handslökkvitækja og reykköfunarbúnaðar. 

b. Þeir sem annast uppsetningu, viðhald og þjónustu 
brunaviðvörunarkerfa og slökkvikerfa, svo og þeir sem annast 
brunaþéttingar mannvirkja. 

• Skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis skv. 1. mgr. er að 
viðkomandi þjónustuaðili hafi nægan fjölda hæfra 
starfsmanna í sinni þjónustu og að tilnefndur hafi verið 
ábyrgðarmaður í samræmi við 2. mgr. 5. gr. 
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3. gr. frh.

• Jafnframt er skilyrði að þjónustuaðilar sem falla undir a. lið 1. mgr. 
hafi yfir að ráða mælum og öðrum tækjabúnaði til að geta innt 
þjónustuna af hendi með fullnægjandi og öruggum hætti. 
Mannvirkjastofnun setur leiðbeiningar um nauðsynlegan búnað fyrir 
hvert sérsvið.

• Skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis samkvæmt þessari grein er að sett 
hafi verið upp fullnægjandi gæðastjórnunarkerfi vegna starfseminnar 
í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. 
Gæðastjórnunarkerfi sem vottað er samkvæmt ÍST EN ISO 9001 
uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til gæðastjórnunarkerfis 
samkvæmt þessari grein. Önnur gæðastjórnunarkerfi skulu hljóta 
samþykki Mannvirkjastofnunar.

• Ákvæði til bráðabirgða Þjónustuaðilar hafa frest til 31. desember 
2014 til að uppfylla skilyrði 3. mgr. 3. gr. um gæðastjórnunarkerfi.

4. gr. Reglur um starfsleyfi

• Áður en starfsleyfi er gefið út skal Mannvirkjastofnun 
gera úttekt á búnaði og starfsemi þjónustuaðila og ganga 
úr skugga um að hann uppfylli skilyrði 3. gr.

• Starfsleyfi fyrir þjónustuaðila skal bundið við eitt eða 
fleiri eftirfarandi starfssvið:

1) Reykköfunartæki.

2) Handslökkvitæki.

3) Slökkvikerfi.

4) Brunaviðvörunarkerfi.

5) Brunaþéttingar.

6) Loftgæðamælingar vegna hleðslu reykköfunartækja.

4. gr. frh.

• Í starfsleyfi skal tilgreina á hvaða starfssviði 
þjónustuaðila er heimilt að starfa. Starfsleyfið er 
gefið út á nafn og kennitölu þjónustuaðila og 
fellur niður ef hann hættir starfsemi. Framsal 
starfsleyfis er óheimilt.

• Starfsleyfi er veitt til allt að fimm ára í senn og í 
því skal koma fram flokkun þjónustuaðilans sbr. 
2. mgr. og sérákvæði ef einhver eru, sbr. 10.-15. 
gr. Í starfsleyfi skal tekið fram hver er 
ábyrgðarmaður, sbr. 2. mgr. 5. gr. Starfsleyfið skal 
birt á heimasíðu Mannvirkjastofnunar.

6. gr. Staðfesting vinnu.

• Þegar yfirferð brunavarnabúnaðar er lokið skal hæfur 
starfsmaður þjónustuaðila staðfesta vinnu sína með því 
að árita þjónustumiða á eða við búnaðinn sem á stendur: 
Nafn og heimilisfang þjónustuaðila, dagsetning skoðunar, 
hvað gert var, hvenær næsta skoðun skal fara fram og 
kvittun starfsmanns. Miðinn skal gerður með þeim hætti 
að honum verði ekki breytt.

• Viðkomandi starfsmaður skal árita miðann eigin hendi 
eða með rafrænni undirskrift. Með undirrituninni 
staðfestir hann að unnið hafi verið í samræmi við 
leiðbeiningar framleiðanda og þessa reglugerð.

10. gr. Sérákvæði vegna handslökkvitækja.

• Í starfsleyfi þjónustuaðila skal koma fram 
hvaða gerðir handslökkvitækja 
þjónustuaðili hefur leyfi til að þjónusta.

• Bjóði þjónustuaðili upp á þrýstiprófun skal 
það koma fram í starfsleyfi hans.

• .....

11. gr. Sérákvæði vegna reykköfunartækja.

• Í starfsleyfi þjónustuaðila skal koma fram 
hvaða gerðir reykköfunartækja 
þjónustuaðili hefur leyfi til að þjónusta.

• .....
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12. gr. Sérákvæði vegna loftgæðamælinga 
vegna hleðslu reykköfunartækja.

• Loftgæði skulu mæld í samræmi við ákvæði 
reglugerðar um reykköfun með mælinákvæmni 
og aðferðum sem Mannvirkjastofnun 
viðurkennir. Starfsmenn sem sinna loftgæða-
mælingum skulu hafa lokið sérnámskeiði sem 
Mannvirkjastofnun metur gilt.

• Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um 
fyrirkomulag loftgæðamælinga og rekstur á 
loftpressum sem notaðar eru til áfyllingar 
öndunarlofts á loftkúta.

Leiðbeiningar MVS 2.07

13. gr. Sérákvæði vegna brunaviðvörunarkerfa

• Í starfsleyfi þjónustuaðila skal koma fram 
hvaða gerðir brunaviðvörunarkerfa þjón-
ustuaðili hefur leyfi til að þjónusta.

• ....

14. gr. Sérákvæði vegna slökkvikerfa

• Í starfsleyfi þjónustuaðila skal koma fram 
hvaða gerðir slökkvikerfa þjónustuaðili 
hefur leyfi til að þjónusta.

• ....

15. gr. Sérákvæði vegna brunaþéttinga

• Starfsmaður þjónustuaðila sem annast 
brunaþéttingar skal hafa lokið 
sérnámskeiði sem Mannvirkjastofnun 
metur gilt. Ábyrgðarmaður skal vera 
rafvirkjameistari, pípulagningameistari, 
húsasmíðameistari eða blikksmíðameistari.

16. gr. Eftirlit

• Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með 
framkvæmd reglugerðar þessarar. Rekstur 
og búnaður þjónustuaðila er háður eftirliti 
Mannvirkjastofnunar.

• Þjónustuaðilum ber að veita 
Mannvirkjastofnun allar upplýsingar sem 
skilyrtar eru í starfsleyfi og nákvæma 
lýsingu á þeim brunavarnabúnaði sem 
þjónustaður er svo og efnum og 
viðhaldsbúnaði sem er notaður.
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17. gr. Svipting starfsleyfis og viðurlög við brotum

• Mannvirkjastofnun getur svipt þjónustuaðila starfsleyfi ef 
hann uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir leyfisveitingu að 
mati Mannvirkjastofnunar, svo sem ef hann hefur ekki 
lengur í þjónustu sinni starfsmenn sem uppfylla 
hæfnisskilyrði reglugerðar þessarar, hefur ekki tilnefnt 
ábyrgðarmann eða hefur ekki yfir að ráða fullnægjandi 
búnaði. Sama á við ef þjónustuaðili hlítir ekki fyrirmælum 
Mannvirkjastofnunar eða brýtur ítrekað gegn ákvæðum 
laga um brunavarnir eða reglugerða sem settar eru 
samkvæmt þeim.

• Mannvirkjastofnun ber að tilkynna viðkomandi 
slökkviliðsstjóra um afturköllun starfsleyfis þjónustuaðila.

• ....

Hverjir eru með starfsleyfi ?

Starfsleyfi þeirra sem þjónusta slökkviliðin

• Nauðsynlegt er að slökkviliðin fari yfir það 
að þjónustuaðilar sem þeir skipta við hafi 
starfsleyfi þegar slökkviliðið lætur

– Yfirfara reykköfunartæki

– Mæla loftgæði öndunarlofts

– Fylla á handslökkvitæki sem notuð eru hjá 
slökkviliðinu

Gengur eldvarnareftirlitið eftir því að 
starfsleyfi þjónustuaðila sé til staðar ?

• Nauðsynlegt að eldvarnaeftirlit fylgist með því að 
þjónustuaðilar sem sinna þjónustu við 
eftirlitsskylda aðila á starfssvæði slökkviliðsins 
hafi starfsleyfi til að sinna

– Brunaviðvörunarkerfum

– Slökkvikerfum

– Handslökkvitækjum

• Geri athugasemdir við eldvarnaeftirlit ef 
þjónustuaðili hefur ekki starfsleyfi og

• Sendi upplýsingar til MVS ef lög og reglur eru 
brotnar.


