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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, Samgöngustofa 
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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 handslökkvitæki 

Túlkun 

Þjónustuaðili handslökkvitækja skal hafa nægan fjölda hæfra starfsmanna í sinni þjónustu og tilnefna 
ábyrgðarmann fyrir þjónustunni. Jafnframt skulu þjónustuaðilar hafi yfir að ráða mælum og öðrum 
tækjabúnaði til að geta innt þjónustuna af hendi með fullnægjandi og öruggum hætti.  

Allur mælibúnaður, svo sem vogir, þrýstimælar og herslumælar á þjónustustöð, skulu uppfylla kröfur 
laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og reglugerða sem settar eru samkvæmt 
þeim. Leggja skal fram tilskilin vottorð frá óháðum aðila, sem Mannvirkjastofnun samþykkir. 

Þjónustustöðin skal frá 31.12.2014 hafa gæðastjórnunarkerfi vegna starfseminnar sem vottað er 
samkvæmt ÍST EN ISO 9001 eða samþykkt af Mannvirkjastofnun. 

Starfsmaður sem veitir þjónustu við handslökkvitæki, skal hafa lokið sérnámskeiði sem 
Mannvirkjastofnun metur gilt. 

Á starfsstöð skulu vera leiðbeiningar frá framleiðanda eða umboðsmanni handslökkvitækja sem 
stöðin hefur starfsleyfi til að þjónusta eða tilgreind eru í umsókn um starfsleyfi, um það hvernig og 
hversu oft viðkomandi brunavarnabúnaður skal yfirfarinn sem og annað sem máli skiptir um þjónustu 
brunavarnabúnaðarins. 

Ekki má breyta slökkvitæki eða nota aðra gerð slökkvimiðils en framleiðandi heimilar. Til breytinga 
telst einnig ef vikið er frá leiðbeiningum framleiðanda í þýðingu á leiðbeiningum um notkun 
tækjanna. 

Framan á slökkvitæki skulu vera auðskildar leiðbeiningar á íslensku um notkun þeirra. Merkingar á 
tæki skulu vera samkvæmt ÍST EN 3, ÍST EN 671-1 og í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og 
leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar eftir því sem við á. 

Geymsla á slökkviefnum og áfylling á slökkvitæki skal fara fram í rýmum þar sem rakastigi í lofti er að 
jafnaði haldið undir 60%, eða í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Slökkviefnin skulu vera í 
þannig geymslu að ekki sé hætta á að þau óhreinkist, blotni eða skemmist af öðrum sökum. 

Þjónustuaðili skal halda skrá yfir allan brunavarnabúnað sem hann annast til að tryggja rekjanleika á 
viðhaldi búnaðarins. Í skránni skal koma fram framleiðandi, tegund og verksmiðjunúmer búnaðar 
eftir því sem við á. Mannvirkjastofnun skal hafa aðgang að skránni vegna eftirlits. 

Ef ekki er hægt að fá varahluti eða slökkvimiðil fyrir slökkvitæki skal eigandi þess taka það úr notkun 
og koma slökkvimiðlinum til eyðingar á viðurkenndan hátt. Fái þjónustuaðili beiðni um að þjónusta 
slíkt tæki skal þjónustan ekki veitt og skal hann benda eiganda á að taka slökkvitækið úr notkun. 

Þjónustuaðila er ekki heimilt að þjónusta slökkvitæki ef búið er að banna notkun þeirra eða 
slökkvimiðilsins. 

Þegar yfirferð handslökkvitækis 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, 
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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 
reglugerðir um þjónustuaðila og um slökkvitæki. 

Ekki má hylja eða fjarlægja þjónustumiða fyrri skoðana af slökkvitækjum. 

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

Um þrýstiprófanir gilda þær reglur Vinnueftirlits ríkisins sem eiga við hverju sinni. 

 

Verklagsregla 
Eftirfarandi atriði skulu skoðuð 

Búnaður 

Búnaður til skoðunar, viðgerða, viðhalds og áfyllingar duft- og vatnsslökkvitækja ásamt leiðbeiningum 
framleiðenda tækja.  

Búnaður til skoðunar viðgerða, viðhalds og áfyllingar kolsýrutækja ásamt leiðbeiningum framleiðenda 
tækjanna 

Búnaður til þrýstiprófunar ásamt leiðbeiningum framleiðenda tækjanna 

Geymsla á slökkviefnum og áfylling í rýmum með rakastig undir 60 % 

Geymsla slökkviefna þannig að þau óhreinkist ekki, blotni eða liggi undir skemmdum af öðrum toga 

Starfsleyfi Mannvirkjastofnunar 

Flokkur 1 Vatn og duft 

Flokkur 2 Öll tæki , engin þrýstiprófun 

Flokkur 3 Öll tæki og þrýstiprófun 

Ef flokkur 2 : Hver sér um þrýstiprófun? 

Þrýstiprófun, er búnaður til staðar til að þrýstiprófa slökkvitæki önnur en kolsýrutæki? 

Þrýstiprófun, er búnaður til staðar til að þrýstiprófa slöngur annarra tækja en kolsýrutækja? 

Þrýstiprófun, er búnaður til staðar til að þrýstiprófa kolsýrutæki? 

Þrýstiprófun, er búnaður til staðar til að þrýstiprófa slöngur kolsýrutækja? 

Eru innsigli sem notuð eru á slökkvitæki af viðurkenndri  gerð? 

Er laus þrýstimælir til að sannreyna mæla á tækjum til staðar? 

Nákvæmni þrýstimæla, er hægt að meta þá ? 

Er búnaður til að þurrka tæki eftir þrýstiprófun til staðar ? 

Stimplun uppl. v. þrýstiprófunar á tækið 

Eru höggstafir fyrir hendi til að merkja þrýstiprófuð tæki 

Leiðbeiningar 

Eru til notkunarleiðbeiningar á íslensku fyrir slökkvitæki ? 
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Eru slöngur og stútar samkvæmt kröfum framleiðanda ? 

Eru slökkviefni sen notuð eru af viðurkenndri gerð  

Eru varahlutir fyrir þau slökkvitæki sem fyrirtækið þjónustar fyrir hendi ? 

Er löggilt vigt til staðar fyrir a.m.k. 20 kg±2% (fyrir tæki allt að 20 kg) 

Er löggilt vigt til staðar fyrir a.m.k. 50 kg±2% (fyrir kolsýrutæki) 

Er löggilt vigt til staðar fyrir 2000 g ±5% (fyrir kolsýrupatrónur) 

Eru viðhaldsleiðbeiningar frá framleiðanda slökkvitækja til staðar ? 

Er hleðslu-/sogvél til staðar sem tekur a.m.k. 12 kg)? 

Fyrir hleðslu-/sogvél sem tekur aðeins 12 kg. Er millitankur til staðar sem tekur minnst 20 kg af dufti ? 

Merking eftir skoðun 

Er þjónustumiði merktur viðkomandi þjónustuaðila með: 

Nafn viðhaldsaðila, helstu aðgerðir á prófunarstöð, tímasetning aðgerða. 

Er speglunartæki til að skoða tæki að innan ?(skoðunarljós með spegli) 

Duft: er sigti sem duftið fer í gegnum ? 

Duft: Er rakamælir á verkstæðinu ? 

Duft: Er rakastig á verkstæðinu í samræmi við fyrirmæli framleiðanda um hámarks rakastig við 
áfyllingu ? 

Duft: Er þrýstiloft sem notað er á dufttæki rakasnautt eða köfnunarefni notað sem þrýstiloft 

Vatn: Eru til fyrirmæli framleiðanda um íblöndunarefni 

Vatn: Eru mælieinigar/búnaður fyrir íblöndunarefni ásættanlegur og í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda um íblöndunarefni (frostlögur/AFFF/froða) 

Léttvatn: Eru vinnureglur um að skipt sé um léttvatn á tæki í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda 
(t.d. þriðja hvert ár eða fram fari efnagreining léttvatns) til að staðfesta virkni þess ? 

 

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 þjónustu. 

Mannvirkjastofnun skal hafa aðgang að skrám um eftirlit og þjónustu. 

Aðferð við skoðun 
Skjalaskoðun 

Verklagsregla 

Skoðið hvernig haldið er utan um skráningarnúmer og spjaldskrá tækja sem fyrirtækið þjónustar.  Er 
haldin skrá um tæki sem hafa verið þjónustuð. 

Kannið hvort ritaðar skrár eru til staðar fyrir athuganir sem gerðar eru vegna eftirlits og þjónustu og 
að þær nái a. m. k. tvö ár aftur í tímann.  

Gæðahandbók þjónustuaðila 

 

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. 

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 um að viðkomandi hafi sótt námskeið um 
þjónustu við handslökkvitæki. (Afrit af vottunum MVS af viðurkenningu starfsmanna sem vinna við 
þjónustu tækjanna). 

Afrit af vottunum sem starfsmenn hafa fengið frá framleiðendum eða söluaðila hinna ýmsu gerða 
handslökkvitækja, um að viðkomandi hafi sótt námskeið um viðhald og prófun þeirra. 

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. 

Afrit af vottunum Vinnueftirlits af viðurkenningu starfsmanna sem annast þrýstiprófun 

 

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 
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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 ? Vottorð Vinnueftirlits um að húsakostur, 
vinnuaðstaða og aðbúnaður sé í samræmi við reglur 581/1995 um húsnæði  vinnustaða. 

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 

 

 


