
12. HLUTI 
ÖRYGGI VIÐ NOTKUN 

12.1. KAFLI 
Almennt um öryggi. 

12.1.1. gr. 
Markmið. 

     Byggingar og lóðir skulu þannig hannaðar og byggðar að hætta á slysum sé í lágmarki. Gera skal þær ráðstafanir sem þarf til að koma í 
veg fyrir slysahættur, s.s. vegna hæðarmunar í byggingum eða á lóðum, vegna oddhvassra hluta, hálla gólfa, of mikils hita, sprengihættu, 
hættu á eitrun eða raflosti.                   
     Frágangur og umhirða byggingarvinnustaða skal ávallt vera þannig að ekki skapist þar óþarfa hætta á slysum.      
 

12.5. KAFLI 
Varnir gegn brunaslysum. 

12.5.1. gr. 
Markmið. 

Byggingar, lagnir innan þeirra sem utan, svo og allur annar búnaður skal þannig hannaður og frágenginn að ekki sé hætta á að fólk geti 
brennt sig snerti það þennan búnað í ógáti. 
 

12.10. KAFLI 
Varnir gegn slysum á lóð. 

12.10.1. gr. 
Aðkoma og umferðarleiðir. 

     Aðkoma að hverri byggingu, bílastæði og almennt göngusvæði við og að byggingu skal þannig staðsett og frágengin að aðgengi að 
byggingunni sé auðvelt öllum og ekki skapist slysahætta á svæðinu.  
     Yfirborðsefni á lóðum skal valið þannig að hálkuviðnám þess henti við þær aðstæður sem það er notað.  
     Almennt ber að forðast að hafa í umferðarleiðum í eða við byggingar hvassar brúnir fremst á tröppubrún eða slétta kanta t.d. úr stáli eða 
öðrum efnum sem geta verið hál.  

Öll op eða gryfjur, á eða við lóðir bygginga, sem eru aðgengilegar og fólk kemst að og getur hugsanlega fallið niður um skulu lokuð með 
handriði, grindum eða þar til gerðum lokum. Sama á við um alla stoðveggi við mishæðir og annars staðar þar sem fallhætta er á lóð. Þessar 

hindranir skulu festar tryggilega svo barn geti ekki fjarlægt þær og hafa nægan styrk til að þola fyrirhugað álag.  
 

12.10.2. gr. 
Leiksvæði og leikvallatæki. 

     Við frágang leikvallatækja á lóðum og annars búnaðar sem er tengdur þeim skal þess gætt að öryggi og aðgengi notenda verði sem best 
tryggt. Leikvallatæki skulu þannig gerð og frágengin að ekki skapist hætta á slysum við notkun þeirra.  
     Um öryggi á leiksvæðum fer samkvæmt reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.  
 

12.10.3. gr. 
Hreyfanlegur búnaður. 

     Hurðir, hlið, grindur o.þ.h. á lóðum sem opnast og lokast af vélarafli eða vogarafli skulu þannig frágengnar að ekki sé hætta á að fólk geti 
slasast.   
     Búnaður af þessum toga skal uppfylla alla viðeigandi staðla svo og ákvæði reglugerða Vinnueftirlits ríkisins varðandi öryggi, rekstur og 
viðhald.  
 

12.10.4. gr. 
Varnir gegn drukknun. 

     Tjarnir á lóð, gosbrunnar, heitir pottar, brunnar o.þ.h. skulu búnir öryggisbúnaði sem tryggir að börn og fullorðnir geti ekki fallið í þá. 
Afrennsli sundlauga, heitra potta, tjarna o.þ.h. skal vera varið þannig að ekki sé hætta á slysum.  
     Sundlaugar, sá hluti lóðar sem þær eru á eða lóðin í heild, skulu girtar með a.m.k. 0,90 m hárri girðingu sem smábörn komast ekki í 
gegnum og hliði sem þau geta ekki opnað.  
     Við gerð og frágang sundlauga, setlauga og útibaðstaða skal gætt öryggis og þess sérstaklega gætt að hvergi sé hætta á hálku.  
     Setlaugar á lóðum íbúðar- og frístundahúsa skulu búnar læsanlegu loki til að hylja þær með þegar þær eru ekki í notkun. Barmur 
setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana.     
     Brunnlok skulu vera fest og þannig frágengin að börn geti ekki opnað þau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


