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3. gr. reglugerðar um þjónustuaðila brunavarna, nr. 1067/2011 
38. gr laga um brunavarnir, nr. 75/2000 

Gæðastjórnunarkerfi þjónustuaðila slökkvikerfa 

Í 3. mgr. í grein 3 í reglugerð um þjónustuaðila brunavarna nr. 1067/2011 segir: 

„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.“   

Í ákvæði til bráðabirgða í 2. tölulið segir: 

„Þjónustuaðilar hafa frest til 31. desember 2014 til að uppfylla skilyrði 3. mgr. 3. gr. um 

gæðastjórnunarkerfi.“ 

 

Umfang 
Leiðbeiningarnar eiga við um þá starfsemi þjónustuaðila slökkvikerfa sem fellur undir starfsleyfi hans 

samkvæmt reglugerð. 

Ábyrgð 
Ábyrgðarmaður hjá þjónustuaðila slökkvikerfa ber ábyrgða á allri framkvæmd við innleiðingu og 

rekstur gæðastjórnunarkerfis og að hún sé samkvæmt settum reglum. 

Leiðbeiningar/Lýsing 

Gæðastjórnunarkerfi 

Þjónustuaðila ber að koma sér upp skilgreindu gæðastjórnunarkerfi þannig að tryggt sé að öll 

starfsemi sé samkvæmt reglum. Þjónustuaðili fylgi reglugerð um þjónustuaðila brunavarna, 

byggingarreglugerð, fyrirmælum Mannvirkjastofnunar og öðrum gildandi lögum og reglum, eftir því 

sem við á, í störfum sínum.   

Ábyrgðarmaður 

Hver þjónustuaðili skal tilnefna ábyrgðarmann með þekkingu og reynslu á þjónustu slökkvikerfa við 

umsókn um starfsleyfi. Sami ábyrgðarmaður ber ábyrgð á að gæðastjórnunarkerfi þjónustuaðila sé 

virkt. 

Verkskráning og vistun gagna 

Þjónustuaðila ber að koma sér upp verkskráningu og vistun gagna sem uppfyllir þau skilyrði að hægt 

sé að rekja öll hans verk. Ef þess er óskað af Mannvirkjastofnun, skal þjónustuaðili geta sýnt yfirlit yfir 

verk sín og rakið hvert verkefni.  
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Verkefnaskrá skal innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

 Upplýsingar um viðskiptavin 

 Dagsetning skoðunar 

 Teikningar af slökkvikerfi 

 Framleiðandi búnaðar í slökkvikerfi 

 Tegund slökkvikerfi s 

 Verksmiðjunúmer búnaðar í slökkvikerfi 

 Hvað var gert við slökkvikerfi 

 Dagsetning næstu skoðunar 

Upplýsingar um búnað og aðstöðu sem þjónustaðila ber að skrá: 

 Yfirlit yfir búnað og rekstur og viðhald hans 

 Yfirlit yfir innkaup og geymslu íblöndunarefna 

 Yfirlit yfir innkaup og geymslu slökkvimiðla 

Helstu gögn sem þjónustuaðlila ber að vista eru: 

 Tilkynningar til Mannvirkjastofnunar um breytingar á  ábyrgðarmanni 

 Vottorð og skjöl er varða starfsleyfi, vinnueftirlit og kvörðun mælibúnaðar eftir því sem 

við á 

 Vottorð og skjöl er varða menntun og hæfni  starfsmanna 

 Skýrslur og bréf um skoðanir Mannvirkjastofnunar og fyrirmæli 

 Tæknilegar upplýsingar um mælitæki frá framleiðanda 

 Leiðbeiningar framleiðanda slökkvikerfis um viðhald 

 Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar um fyrirkomulag, tíðni og umfang þjónustu og 

viðhalds slökkvikerfis 

 Viðeigandi staðlar, a.m.k. ÍST EN 12845 staðalinn um úðakerfi og INSTA 900  

Innra eftirlit 

Þjónustuaðila ber að hafa eftirlit með allri vinnu sem unnin er í hans nafni, enda ber hann ábyrgð á 

framkvæmd hennar. Við framkvæmd eigin eftirlits með gæðastjórnunarkerfinu skal nota gátlista sem 

Mannvirkjastofnun notar við skoðun vegna veitingu starfsleyfis, lög um brunavarnir, reglugerð um 

þjónustuaðlila brunavarna, byggingarreglugerð, leiðbeiningar framleiðanda búnaðar í slökkvikerfi, 

leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og viðeigandi staðla.  

Búnaður 

Þjónustuaðili skal hafa yfir að ráða öllum þeim búnaði sem hann þarfnast vegna starfsemi sinnar. 

Þjónustuaðili skal ávallt sjá til þess að búnaður sé í góðu lagi, hann kvarðaður í samræmi við lög og 

reglur og kröfur framleiðanda, og honum vel við haldið.   
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Reglugerðir og fyrirmæli 

Reglugerðir og fyrirmæli sem þjónustuaðila ber að eiga eða hafa aðgang að í samræmi við eðli 

slökkvikerfisins: 

 Lög um brunavarnir nr. 75/2000  

 Lög um mannvirki 160/2010 

 Reglugerð um þjónustuaðila brunavarna nr. 1067/2011 

 Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

 Reglur um þrýstibúnað frá Vinnueftirliti ríkisins nr. 571/2000 

Þjónustumiðar 

Hvert slökkvikerfi sem þjónustuaðili hefur þjónustað skal bera þjónustumiða á stjórnstöð sem á eru 

eftirfarandi upplýsingar: 

 Nafn og heimilisfang þjónustuaðila 

 Dagsetning skoðunar 

 Hvað var gert 

 Dagsetning næstu skoðunar 

 Kvittun þjónustuaðila, rafræn eða skrifleg 

Þjónustuaðili skal taka afrit af þjónustumiðum og vista í verkefnaskrá með hverju verki. 

Tilvísanir  

Lög um brunavarnir 75/2000 

Lög um mannvirki 160/2010 

Reglugerð um þjónustuaðila brunavarna nr. 1067/2011 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

Reglur um þrýstibúnað frá Vinnueftirliti ríkisins nr. 571/2000 

ÍST EN 12845 staðall um úðakerfi  

CE/TS 14971:2011 staðall um þokukerfi 

INSTA 900 

Gátlisti /Skoðunar skýrsla   Mannvirkjastofnunar 
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Viðauki 

Dæmi um efnisyfirlit  gæðahandbókar: 

Inngangur 

 Efnisyfirlit 

Tilgangur 

 Ábyrgðarmaður 

Menntun  og hæfni starfsmanna 

Verklag 

 Lög, reglugerðir og reglur 

Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar  

Leiðbeiningar framleiðenda búnaðar í  slökkvikerfi 

Leiðbeiningar framleiðenda mælitækja 

Leiðbeiningar framleiðenda slökkvimiðla    

Viðeigandi staðlar 

Skráningar 

 Verkefnaskrá 

 Skrá um rekstur og viðhald mælitækja 

Skrá um geymslu og birgðahald slökkvimiðla  

Innra eftirlit 

Innri úttektir 

Úrbætur 

Annað eftirlit 

 Löggildingar og kvarðanir 

 Vottorð Vinnueftirlits vegna þrýstiprófana  

Fyrirmæli Mannvirkjastofnunar 

 Annað 

 

Ef notaðar eru tölvuskrár skal lýst hvar þær eru vistaðar og hvernig og hve oft þær eru afritaðar. 


