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Forsaga 
Mannvirkjastofnun hefur sett saman skoðunarhandbækur sem nota skal til að staðfesta samræmi við 
íslenska löggjöf um brunavarnir.  

Handbækurnar eru til leiðbeiningar fyrir þá sem framkvæma eftirlit með þjónustuaðilum brunavarna í 
umboði Mannvirkjastofnunar. 

Aðal markmiðið með skoðunarhandbókunum er að tryggja einsleitni og samræmi í starfi einstakra 
skoðunarmanna / eftirlitsmanna. 

Helstu markmið við gerð handbókanna voru: 

 Að uppfylla kröfur íslenskrar löggjafar um brunavarnir. 

 Að uppfylla kröfur um eftirlit Mannvirkjastofnunar í löggjöfinni. 

 Að tryggja samræmi í niðurstöðum skoðana vegna löggjafar sem framfylgt er hverju sinni. 

 Að bæta samræmi í skoðunum hjá Mannvirkjastofnun. 

 Að ákveða nauðsynlegar forsendur sem geta gert Mannvirkjastofnun kleift að nýta sér 
þjónustu faggiltra skoðunarstofa til að framkvæma skoðanir fyrir Mannvirkjastofnun. 

 Að taka þátt í hagræðingu í skoðunum sem sannreyna almennt samræmi við löggjöf.1 

  

                                                           
1
 Vinnueftirlit, Siglingastofnun 
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Tíðni eftirlits og matskerfið 

Almennt um tíðni eftirlits 
Gerð er úttekt á þjónustustöð áður en viðurkenning er gefin út, gildistími viðurkenningar er eins og 
fram kemur á viðurkenningarskjali Mannvirkjastofnunar. 

Mat 
1. í lagi 
2. þarfnast úrbóta 
3. vantar 
4. á ekki við 

Ásættanlegt mat kemur fram á gátlista. Ekki er gefin út viðurkenning ef frávik eru frá ásættanlegu 
mati. 

Forsendur og meginaðferðir við skoðun 
Áður en skoðun getur hafist verður skoðunarmaðurinn að fá fullvissu um að þjónustustöðin sé með 
starfsleyfi frá Vinnueftirliti. 

Aðeins atriði sem koma fyrir í skoðunarhandbók skulu skoðuð. Atriðin sem á að skoða varða 
byggingar, búnað, öryggi, vinnuaðferðir og innra eftirlit fyrir sérhverja starfsstöð þjónustuaðilans. 

Starfsleyfið gefur til kynna þjónustuna sem stöðin veitir, ábyrgðarmann og aðsetur.  

Upphafsfundur 
Skoðunarmaðurinn lýsir tilgangi og fyrirkomulagi heimsóknar/skoðunar og fær upplýsingar um 
þjónustustöðina sem geta auðveldað skoðun. 

Á upphafsfundi skal skoðunarmaður líta á lýsingu á störfum starfsmanna á þjónustustöðinni. 

Skoðun 
Skoðunarmaður hefur skoðun með ábyrgðarmanni þjónustustöðvarinnar sem sýnir 
skoðunarmanninum þjónustustöðina og kynnir hann fyrir þeim sem sjá um ýmsa þætti í starfseminni. 

Eftir að hafa verið sýnd þjónustustöðin skal skoðunarmaður fara yfir gæðahandbók hennar og 
verklagsreglur með ábyrgðarmanni. Ábyrgðarmaður skal þá leggja fram þau skjöl sem 
skoðunarmaður biður um. 

Skoða skal gögn varðandi innra eftirlit. 

Skoða skal búnað, vinnuferli og venjur. 

Samtöl skal eiga við starfsmenn sem sjá um hina ýmsu þætti vinnunnar. 

Þegar hér er komið skoðar skoðunarmaðurinn þjónustustöðina samkvæmt aðferðum þessarar 
handbókar til að sannreyna að þjónustustöðin vinni eins og krafist er, að búnaður og venjur séu í 
samræmi við kröfur og lýsingu á þjónustu þjónustustöðvarinnar. 

Meðan á skoðun stendur skráir skoðunarmaðurinn öll atriði sem gætu verið frávik. 

Skoðunarmaðurinn þarf að skrá athuganir sínar beint á gátlista. 

Síðasti hluti skoðunarinnar er að ljúka við gátlistann í gagnagrunni Mannvirkjastofnunar sem 
jafnframt er innsláttarform fyrir skoðunarvottorðið. Fyrir hvert frávik sem finnst og merkt er á 
gátlistann skal skoðunarmaðurinn skrifa athugasemd í viðeignandi reit á gátlistanum. 
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Lokafundur 
Frávikin skal kynna fyrir ábyrgðarmanni. 

Að lokinni kynningu á frávikum samþykkja skoðunarmaður og ábyrgðarmaður gátlistann með 
undirskrift sinni. 

Yfirlýsing um samræmi 
Gátlisti sem notaður er við skoðunina skal innihalda öll skoðunaratriði sem eru í handbókinni.  

Skoðunarmaðurinn skal merkja við þau skoðunaratriði sem hann hefur skoðað á gátlista.  

Gátlistinn er yfirlýsing um samræmi. Það skal innihalda nauðsynlegar upplýsingar til þess að 
auðkenna þjónustustöðina, dagsetningu skoðunar og vera undirskrifað af skoðunarmanninum og 
ábyrgðarmanni. Ef ábyrgðarmaður neitar að undirrita gátlistann skal það tilgreint á gátlistanum. 

Séu frávik lagfærð á meðan á skoðun stendur skal ekki merkja þau sem frávik heldur geta þeirra sem 
athugasemda á gátlistanum.  

Skoðunarvottorðið (Viðurkenningarskjalið) inniheldur niðurstöður skoðunar hjá þjónustustöðinni. Á 
skoðunarvottorðinu skulu eftirfarandi upplýsingar einnig koma fram: 

 Nafn þjónustustöðvarinnar 

 Kennitala þjónustustöðvarinnar 

 Heimilsfang þjónustustöðvarinnar 

 Nafn ábyrgðarmanns þjónustustöðvarinnar 

 Kennitala ábyrgðarmanns þjónustustöðvarinnar 

 Nafn skoðunarmanns (skammstöfun eða númer) 

 Dagsetningu skoðunar 

Einnig skal koma fram á skoðunarvottorðinu hvaða áhrif niðurstaða skoðunarinnar hefur fyrir 
þjónustustöðina.  
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Þjónusta við reykköfunartæki 

Túlkun 
Seljandi búnaðar fyrir reykköfun er skyldur að afla upplýsinga um eiginleika búnaðarins með hliðsjón 
af viðurkenndum stöðlum og rannsóknaraðferðum og láta Mannvirkjastofnun þær í té. 

Leggja skal fram tilskilin vottorð frá óháðum aðila, sem Mannvirkjastofnun samþykkir. 

Á grundvelli framlagðra gagna tekur Mannvirkjastofnun ákvörðun um hvort viðurkenna skuli 
búnaðinn til notkunar. 

Seljandi reykköfunarbúnaðar skal ætíð hafa á boðstólum nægar birgðir af varahlutum. Fara skal 
stranglega eftir leiðbeiningum framleiðanda svo sem um hámark leyfðs notkunartíma einstakra hluta 
tækjabúnaðarins. 

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. 

Allar nauðsynlegar leiðbeiningar um reykköfunarbúnaðinn skal þýða á gott íslenskt mál, er fylgi 
búnaðinum við sölu. Seljendur reykköfunartækja skulu kynna reykköfurum slökkviliða meðferð 
tækjanna og hvernig þeim skuli haldið við. 

Koma skal á fót prófunarstöðvum með fullnægjandi búnaði fyrir þau reykköfunartæki, sem hlotið 
hafa viðurkenningu. Rekstur og búnaður prófunarstöðvanna er háður eftirliti Mannvirkjastofnunar. 
Mannvirkjastofnun hefur aðgang að spjaldskrá er hafa skal yfir öll tæki, sem í notkun eru á landinu. 
Reykköfunartæki skulu hafa skráningarnúmer, sem fylgi tækinu meðan það er í notkun. 

Viðgerðarmaður á prófunarstöð skal hafa sérþekkingu á og reynslu í meðferð og notkun 
reykköfunartækja. 

Verklagsregla 
Fáið afrit af lista yfir tæki sem þjónustustöðin hefur til sölu. 

Kannið að til séu leiðbeiningar á íslensku um viðhald og þjónustu tækjanna. 

Kannið að til séu leiðbeiningar á íslensku um notkun tækjanna. 

Fáið upplýsingar um varahlutabirgðir fyrir einstakar gerðir tækja. 

Skoðið gæðahandbók vegna þjónustunnar 

Skoðið prófunaraðstöðu 

Prófunarbekkur; skráið gerð og dagsetningu síðustu úttektar á honum 

Skráið hvaða reykköfunartæki hægt er að prófa á bekknum (sem hann er forritaður fyrir) 

Kannið að prófun sé gerð á a.m.k.: 

Andlitsmaska 

 Gler 

 Membrur 

 Leki 

 Öndunarþrýstingur 

 Þrýstijafnari 

Lunga 

Axlaólum 
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Lofthylki 

 Loftkrani 

Viðvörun um lágan þrýsting 

 Nákvæmni viðvörunar 

Þrýstijafnara 

Loftslöngum 

Kannið að upplýsingar um allar prófanir og eftirlit komi fram á prófunar skýrslu (ásamt skýringum) 

Skoðunarmiði fyrir reykköfunartæki skal innihalda: 

Dagsetning 

Skráð hvað var prófað 

Skráð hvaða lagfæringar/viðhald var unnið 

Skráð endurtekning prófunar 

Skoðið viðgerðaraðstöðu, varahlutabirgðar og verkfæri til viðgerða. Frágangur þessara atriða þarf að 
vera snyrtilegur og þannig að ekki sé hætta á að gæði þjónustu tapist vegna þeirra. 

Viðmiðunarmörk 
Öll atriði skulu uppfyllt. Ásættanlegt mat kemur fram á gátlista. Ekki er gefin út viðurkenning ef frávik 
eru frá ásættanlegu mati. 

Mat 
1. í lagi 
2. þarfnast úrbóta 
3. vantar 
4. á ekki við 
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Varðveisla skráninga 

Túlkun 
Niðurstöður eftirlits og prófana skal varðveita varanlega. Halda skal óafmáanlegar, ritaðar skrár um 
eftirlit og prófanir. 

Mannvirkjastofnun skal hafa aðgang að skrám um eftirlit og prófanir. 

Aðferð við skoðun 
Skjalaskoðun 

Verklagsregla 

Skoðið hvernig haldið er utan um skráningarnúmer og spjaldskrá tækja sem fyrirtækið þjónustar. 

Kannið hvort ritaðar skrár eru til staðar fyrir athuganir sem gerðar eru vegna eftirlits og prófana og að 
þær nái a. m. k. tvö ár aftur í tímann. Gott er að taka stikkprufur af eldri skráningum á notkunartíma 
tækisins. 

Viðmiðunarmörk 
Óafmáanlegar, ritaðar skrár um viðeigandi prófanir og eftirlit fyrir a.m.k. tvö ár. Ásættanlegt mat 
kemur fram á gátlista. Ekki er gefin út viðurkenning ef frávik eru frá ásættanlegu mati. 

Mat 
1. í lagi 
2. þarfnast úrbóta 
3. vantar 
4. á ekki við 
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Þjálfun og hæfni starfsfólks 

Túlkun 
Á staðnum þarf að vera starfsmaður/menn sem bera ábyrgð á og hafa sérþekkingu á viðkomandi 
vinnu og fyrir hendi séu skráðar vinnureglur, lýsing á skiptingu ábyrgðar á viðkomandi þjónustustöð 
og til hvaða aðgerða grípa skuli, sé aðstæðum ábótavant eða ef vinnubrögð uppfylla ekki settar 
kröfur. 

Ábyrgðarmaðurinn/mennirnir skulu hafa þekkingu, þjálfun og reynslu á þau tæki sem eru þjónustuð. 

Sýna skal fram á þekkingu á þessum atriðum með viðeigandi námskeiði hjá framleiðanda tækjanna 
sem eru þjónustuð. Koma þarf fram um hvaða einstakar gerðir tækja námskeiðin eiga við. 

Starfsfólk skal hafa hlotið menntun og þjálfun í þeim atriðum sem því eru falin.  

Aðferð við skoðun 
Viðtöl, skjalaskoðun. 

Verklagsregla 
Fáið afrit af vottunum sem starfsmenn hafa fengið frá framleiðendum reykköfunartækja um að 
viðkomandi hafi sótt námskeið um viðhald þeirra. Koma þarf fram á viðurkenningum framleiðanda 
hvaða einstakar gerðir tækja námskeiðin eiga við um. 

Fáið yfirlit yfir starfsreynslu starfsmanna sem vinna við þjónustu tækjanna. 

Sannreynið menntun, hæfni og þekkingu ábyrgðarmanns.  

Kannið hvort til staðar eru skrár um menntun og þjálfun þess starfsfólks sem vinnur við þjónustuna. 

Fylgist með fólki að störfum. 

Gerður er listi yfir þau tæki sem þjónustustöðin hefur viðurkenningu framleiðanda til að sinna 
viðhaldi og viðgerðum á. Á listanum skal koma fram gildistími viðurkenninga fyrir einstakar gerðir 
tækja. 

Viðmiðunarmörk 
Öll atriði skulu vera uppfyllt. Ásættanlegt mat kemur fram á gátlista. Ekki er gefin út viðurkenning ef 
frávik eru frá ásættanlegu mati. Á viðurkenningarskjali (skoðunarvottorði) kemur fram fyrir hvaða 
gerðir tækja viðurkenningin gildir. 

Mat 
1. í lagi 
2. þarfnast úrbóta 
3. vantar 
4. á ekki við 

  



 Skoðunarhandbók 
6.007 

Útgáfa 1.0 
Dags. 07.01.2014 

  
 

 

Mannvirkjastofnun  Bls. 9 af 9 

 

Húsnæði þjónustustöðvarinnar 

Túlkun 
Forsenda fyrir samþykki Mannvirkjastofnunar er að Vinnueftirlit hafi tekið húsnæðið út og gefið því 
starfsleyfi. 

Verklagsregla 
Kannið hvort Vinnueftirlit hefur tekið húsnæðið út ? 

Kannið hvort eldvarnaeftirlit hefur tekið húsnæðið út ? 

Viðmiðunarmörk 
Staðfesting Vinnueftirlits skal liggja fyrir. Ekki er gefin út viðurkenning ef frávik eru frá ásættanlegu 
mati. 

Mat 
1. í lagi 
2. þarfnast úrbóta 
3. vantar 
4. á ekki við 

 

 


