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Eftirlit Mannvirkjastofnunar 
með slökkviliðunum

Elísabet Pálmadóttir

• Lög og reglur 

• Hvaða eftirlit ?

• Hlutverk slökkviliðanna í eftirlitinu 

Lög um mannvirki

5. gr. Mannvirkjastofnun

• ...Stofnunin skal tryggja samræmingu á 
byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og 
starfsemi slökkviliða um land allt í samráði 
við viðkomandi stjórnvöld....

• 11. að ....samþykkja brunavarnaáætlanir 
sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum laga um 
brunavarnir,

Lög um brunavarnir

6. gr. Samræming brunavarna.

• Mannvirkjastofnun vinnur að samræmingu brunavarna í 
landinu og stuðlar að samvinnu þeirra sem starfa að 
brunavörnum. Stofnunin skal með sjálfstæðum 
athugunum og úttektum leiðbeina sveitarstjórnum um 
kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða.

28. gr. Rannsókn Mannvirkjastofnunar

• ... Mannvirkjastofnun getur krafið sveitarfélög 
nauðsynlegra upplýsinga um stöðu brunavarna og um 
búnað og starfsemi slökkviliða í sveitarfélaginu

Útkallsskýrslugagnagrunnur

• Mikilvæg gögn til að hægt sé að vinna að 
samræmingu brunamála.

• Mikilvæg gögn til að vinna tölfræðiupplýsingar 
upp úr.

• Sumir slökkviliðsstjórar fylla samviskusamlega inn 
umbeðnar upplýsingar.

• Alltof margir sem ekki setja inn gögn !

• Hér er í raun Mannvirkjastofnun að krefja 
slökkviliðin um upplýsingar sbr. 28. gr. laganna

Skráningarblaðið

• Mikilvæg gögn til að hægt sé að vinna að 
samræmingu brunamála.

• Mikilvæg gögn til að vinna tölfræðiupplýsingar 
upp úr.

• Sumir slökkviliðsstjórar búnir að senda inn 
síðasta ár áður en við biðjum um það !

• Alltof margir sem ekki senda inn gögnin.

• Hér er í raun Mannvirkjastofnun að krefja 
slökkviliðin um upplýsingar sbr. 28. gr. laganna
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REGLUGERÐ nr. 354/1984
um reykköfun og reykköfunarbúnað

3. gr. 

• ....

• Búnaðinn skal skoða og lagfæra eftir sérhverja notkun og 
minnst einu sinni árlega skal fara fram rækileg yfirferð á 
öllum tækjabúnaðinum. Á minnst tveggja ára fresti skal 
fara fram skoðun á reykköfunartækjunum hjá 
viðurkenndri prófunarstöð.

Only holders of a valid 
Interspiro Service 
Certificate may carry 
out service and repairs 
on Interspiro breathing 
equipment. 
Unauthorized service 
may result in 
malfunction and users 
relying thereon could 
sustain severe 
respiratory injury or 
death.

Inspection
• Check operation og the apparatus 

after each cleaning operation and 
whenever you have replaced any 
spare parts

• Check and maintenance operation 
must be carried out by an 
authorized technician from Fenzy. 
This technician must operate with 
a test bench, specific tools and 
guaranteed Fenzy spare parts.

• Manufacturer warrantee limit
• Only complete Fenzy 

apparatus equipped with 
their cylinder, their cylinder 
valve and their mask have 
the EC certification

• Í leiðbeiningum notenda hjá öllum 
framleiðendum tækja kemur fram hvernig 
þau skuli þjónustuð, hversu oft og af 
hverjum.

• Skráning á viðhaldi er mikilvægur þáttur í 
rekstri reykköfunartækja

Reykköfunartæki

• Upplýsingar slökkviliðsstjóra

• 6 af 39 liðum sem skila inn umbeðnum 
upplýsingum eru með tækin í lagi, 2 í viðbót eru 
á mörkum þess að vera í lagi

• 17 af 39 eru ekki í lagi

• 13 af 39 hafa ekki skilað inn umbeðnum 
upplýsingum

Ástand reykköfunartækja

• Ekki háð stærð slökkviliðsins
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REGLUGERÐ nr. 914/2009
um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna.

3. gr. Kröfur til gæða búnaðar.

• Allur hlífðarbúnaður skal að lágmarki uppfylla ákvæði þeirra ÍST EN 
staðla sem taldir eru upp í viðauka við reglugerð þessa. Sé keyptur 
hlífðarbúnaður sem framleiddur er eftir öðrum stöðlum skal 
búnaðurinn einnig uppfylla ÍST EN staðlana. Ætíð skal miða við 
nýjustu útgáfu staðalsins.
Hafi verið gefinn út samhæfður staðall fyrir hlífðarbúnað skal sá 
búnaður vera CE-merktur og uppfylla ákvæði reglna nr. 501/1994 um 
gerð persónuhlífa.

6. gr. Upplýsingar um hlífðarbúnað.

• Með öllum hlífðarbúnaði sem seldur er skulu fylgja greinargóðar 
upplýsingar á íslensku um notkunarsvið hans, viðhald, þrif á 
búnaðinum og um ætlaðan endingartíma.
Brunamálastofnun skal gefa út leiðbeiningar um hvernig meta skuli 
skemmdir á hlífðarbúnaði.

Leiðbeiningar við reglugerð 
914/2009

REGLUGERÐ nr. 914/2009
um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna FRH.

8. gr. Hlífðarbúnaður tekinn úr notkun.

• Hlífðarbúnaður sem ekki uppfyllir grunnkröfur reglna nr. 
501/1994 um gerð persónuhlífa skal tekinn úr notkun.

Hlífðarbúnaður sem hefur orðið fyrir skemmdum sem 
geta haft áhrif á öryggi slökkviliðsmanns skal tafarlaust 
tekinn úr umferð.

Taka skal úr umferð hlífðarbúnað sem kominn er fram yfir 
ætlaðan endingartíma.

Hlífðargallar
Upplýsingar frá slökkviliðsstjóra

• 10 af 39 eru með hlífðargallana að mestu í lagi, miðað er við að 
göllum sé skipt út í síðasta lagi við 10 ára aldur, þar sem 
framleiðendur gefa þann aldur almennt upp sem ætlaðan 
endingartíma.

• 11 af 39 eru með hlífðargalla sem ætti að vera búið að skipta út, oft 
er hér um að ræða galla sem orðnir eru mikið meira en 10 ára

• 13 af 39 hafa ekki skilað inn umbeðnum upplýsingum

• Ekki háð íbúafjölda/stærð slökkviliðsins
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Úttekt á starfssemi slökkviliða

• Ætlunin að gera úttekt á starfssemi slökkviliða á 
komandi sumri. 

• Sama fyrirkomulag og viðhaft er við úttektir á 
þjónustuaðilum brunavarna.

• Gerður gátlisti með spurningum sem vísa í lög og 
reglugerðir. Eingöngu farið yfir þætti sem krafa er 
um í lögum og reglugerðum.

• Listinn sendur slökkviliðunum tímanlega áður en 
úttektin fer fram þannig að slökkviliðsstjóri geti 
undirbúið sig fyrir úttektina.


