
 
    

   

Fjallabyggð 1. desember 2022 

 
Skoðunaráætlun eldvarnareftirlits 2023 
Slökkvilið Fjallabyggðar 
 

Eldvarnareftirlit Slökkviliðs Fjallabyggðar starfar eftir lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og eftir reglugerð 

um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723-2017. Í 19. grein þar segir; 

19. gr. 

Skoðunarskylda. 

Eldvarnareftirlit skal haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og 
ógnað lífi, heilsu, umhverfi og eignum. 

Eftirfarandi mannvirki, lóðir eða starfsemi eru skoðunarskyld af hálfu eldvarnareftirlits slökkviliðs eða 
eftir atvikum háð eigin eftirliti eiganda, sbr. 26. gr.: 

a. Þar sem margir starfa, koma saman, fara um eða dveljast og/eða þar sem hætta er á stórfelldu 
manntjóni í eldsvoða, 

b. þar sem af fyrirhugaðri starfsemi stafar sérstök eldhætta, þar sem hætta er á stórfelldu eigna-
tjóni í eldsvoða eða þar sem eldsvoði getur haft alvarlegar samfélagslegar afleiðingar, 

c. allar byggingar í notkunarflokki 4, 5 og 6 skv. ákvæðum byggingarreglugerðar, 

d. mikilvægar menningarsögulegar byggingar og mannvirki, 

e. annað atvinnuhúsnæði og opinberar byggingar sem slökkviliðsstjóri telur nauðsynlegt að sæti 
reglubundnu eldvarnareftirliti. 

Eldvarnareftirlit skv. 2. mgr. skal framkvæmt með eftirfarandi tíðni: 

a. Mannvirki sem falla undir a-, b- og c-lið 2. mgr.: að lágmarki einu sinni á ári. 

b. Mannvirki sem falla undir d- og e-lið 2. mgr.: skoðun að lágmarki fjórða hvert ár. 

Slökkviliðsstjóri getur ákveðið að í stað árlegrar eftirlitsskoðunar á mannvirkjum sem falla undir a-lið 
2. mgr. sé framkvæmt átaksverkefni þar sem slökkviliðið skoðar eingöngu einn eða fleiri fyrirfram-
ákveðna þætti brunavarna fyrir sambærileg mannvirki. 

Slökkviliðsstjóri metur og heldur skrá um hvaða mannvirki, lóðir og starfsemi á hans starfssvæði falla 
undir skoðunarskyldu þessarar greinar. Við það mat skal slökkviliðsstjóri m.a. byggja á leiðbeiningum  

Mannvirkjastofnunar. Skráin skal birt í brunavarnaáætlun og uppfærð a.m.k. einu sinni á ári á vefsíðu 
viðkomandi slökkviliðs eða sveitarfélags. 



 
Eftirfarandi byggingar og starfsemi er á skoðunaráætlun Slökkviliðs Fjallabyggðar í sínu umdæmi árið 
2023: 

 

• Sérstök áhersla verður á fyrirtæki í iðnaðarstarfsemi, verslun og þjónustu sem og stofnanir.  

• Allar byggingar og starfsemi í notkunarflokki 4 

• Allar byggingar og starfsemi í notkunarflokki 5 

• Allar byggingar og starfsemi í notkunarflokki 6 

Hér að neðan má sjá notkunarflokka úr Byggingarreglugerð: 

Tafla 9.01 Skipting mannvirkja í notkunarflokka 

Flokkur Dæmi um notkun Sofið 
Þekkja 

flóttarleiðir 

Geta 

bjargað 

sér 

1 

Mannvirki þar sem fólk starfar, s.s. allt almennt 

atvinnuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, lager, 

skrifstofur, bankar, smærri verslanir (< 150 

m²), skólar sem ekki flokkast undir flokk 2, 4 

eða 5*, tilheyrandi bílgeymslur starfsmanna og 

byggingar fyrir dýr**. Sameiginlegar 

bílgeymslur fjölbýlishúsa. 

Nei Já Já 

2 

Mannvirki þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti 

safnast saman, s.s. fyrirlestrasalir, kirkjur, 

kvikmyndahús, leikhús, veitingastaðir, 

diskótek, íþróttasalir, vöruhús, stærri verslanir 

og [verslunarmiðstöðvar]1), aðstaða fyrir dans, 

nám og frístundastarf og bílgeymslur aðrar en í 

notkunarflokki 1 eða 3. 

Nei Nei Já 

3 

Mannvirki þar sem fólk býr, s.s. einbýlishús og 

fjölbýlishús***, frístundahús og einstök 

gistiherbergi, þ.m.t. heimagisting****. 

Já Já Já 

4 

Mannvirki þar sem gisting er boðin, s.s. hótel 

og aðrir gististaðir, frístundahús til útleigu og 

skálar til útleigu og húsnæði þar sem boðin er 

tilfallandi gisting, þ.m.t. í skólum [og 

vinnubúðum.]1) 

Já Nei Já 



 

5 

Mannvirki sem hýsir meðferðar- og legudeildir 

sjúkrahúsa, vöggustofur, íbúðir og stofnanir  

fyrir aldraða eða fatlaða, leikskólar og yngstu 

deildir grunnskóla (1. til 4. bekkur). 

Já Nei Nei 

6 

Mannvirki sem hýsa fangelsi, lokaðar deildir á 

sjúkrahúsum, s.s. geðdeildir, og aðrir staðir þar 

sem menn eru lokaðir inni. 

Já Nei Nei 

* Almennir skólar og frístundaheimili falla undir notkunarflokk 1. 

** Flokkunin miðast við starfsmenn í þessum húsum. 

*** Stakar bílgeymslur, þ.e. fyrir einn notanda, teljast hluti einbýlis- og fjölbýlishúsa. 

**** Ef gestafjöldi er yfir 10 manns telst húsnæðið í notkunarflokki 4. 

 

 

       Virðingarfyllst 

        

       _____________________________________ 
       Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri 

 

 


