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Starfsemi sundlauga byggir á reglugerð  814/2010 um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum

Í reglugerð er m.a. kveðið á um:

- Fræðslu starfsmanna – skyndihjálp og björgun
- Hæfni starfsmanna – hæfnispróf laugarvarða
- Laugargæslu – Stöðug öryggisgæsla laugarvarða með gestum í laug
- Neyðaráætlun – Verklagsreglur starfsfólks um viðbrögð við slysum
- Viðbragðsáætlun – Verklagsreglur starfsmanna um viðbrögð og 

aðgerðir ef eldsvoða, náttúruvá, alvarleg slys eða aðra almannahættu 
ber að

- Öryggisreglur – Reglur sem rekstraraðili setur sér til að stuðla að 
öryggi gesta

- Öryggiskerfi – Rafrænn búnaður t.d. myndavélar, bjöllur, rofar eða 
hljóðmerki sem notað er til þess að tryggja öryggi 



Starfsemi sundlauga byggir á reglugerð  814/2010 um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum

- Mannvirki og búnaður – skal þannig gerður og 
viðhaldið að fyllsta öryggis sé gætt

- Húsakynni – skulu vera rúmgóð, björt hæfilega hituð 
og loftræst á fullnægjandi hátt

- Merkingar – merkja skal hitastig setlauga og aðra 
þætti varðandi öryggi og slysahættur

- Reglur um aldur og fjölda barna sem mega koma 
með fullorðnum



Eftirlit með öryggismálum í 
sundlaugum

Heilbrigðiseftirlitið er helsti eftirlitsaðili og einnig hefur Innri 
endurskoðun gert úttekt á öryggismálum sundlauganna. 

Vinna Innri endurskoðunar við úttekt á öryggismálum sundlauga 
Reykjavíkur hófst í febrúar 2021.

Skýrsla var gefin út í ágúst 2021 með helstu niðurstöðum og var 
kynnt m.a. í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur.



Í helstu niðurstöðum skýrslu Innri endurskoðunar segir m.a

„Um úttekt á öryggismálum sundlauga Reykjavíkur má 
almennt segja að öryggismál séu í góðu horfi og uppfylli þau 
skilyrði sem reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum 
kveður á um.

Forstöðumenn og starfsmenn sundlauga eru vakandi yfir 
hættum sem ógnað geta öryggi sundgesta, bæði hvað varðar 
húsnæði, búnað, heilnæmi vatns og þjálfun og hæfni 
starfsmanna.“

Eftirlit með öryggismálum í 
sundlaugum



Eftirlit með öryggismálum í 
sundlaugum

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefur út starfsleyfi og hefur virkt 
og reglulegt eftirlit með sundlaugum. 
Í starfsleyfi kemur m.a. fram hver hámarksfjöldi gesta má vera á 
hverjum tíma. 

Fulltrúar heilbrigðiseftirlits heimsækja hverja laug a.m.k. fjórum 
sinnu á ári. 

Skýrsla gerð eftir hverja heimsókn og send forstöðumanni, 
öryggisstjóra, skrifstofustjóra þróunar og nýsköpunar og 
umsjónamanni viðhaldsmála hjá USK.



Eftirlit með öryggismálum í 
sundlaugum



Fræðsla starfsmanna
2022

1. Skyndihjálp – fyrir alla nýja starfsmenn

2. Laugarvarðanámskeið – fyrir alla nýja laugarverði

3. Björgun úr laug – fyrir alla nýja laugarverði

4. Hæfnispróf – fyrir alla nýja laugarverði

5. Upprifjun í skyndihjálp – fyrir alla vana starfsmenn

6. Verklegar æfingar í skyndihjálp – fyrir alla starfsmenn 

7. Björgunaræfingar í umsjón sjúkraflutningamanns– fyrir alla starfsmenn

8. Neyðaræfingar í umsjón vaktstjóra – fyrir alla starfsmenn

9. Nýliðanámskeið – fyrir alla nýja starfsmenn

10.Öryggisnámskeið/erfið og ógnandi hegðun – fyrir alla starfsmenn

Samkvæmt 
reglugerð

Umfram 
reglugerð













Breyttar áherslur í 
öryggismálum sviðsins

1. Haustið 2021 ráðinn öryggisstjóri sem vinnur að öryggismálum 
starfsmanna og gesta

2. Umsjón með öryggismálum meira miðlægt
3. Samræming verkferla
4. Nýir verkferlar
5. Reglulegir fundir um öryggismál með forstöðumönnum, 

vaktstjórum og öðrum starfsmönnum sundlauganna. 
6. Betri yfirsýn á stöðu öryggisbúnaðar, bæði hvað varðar æfingar 

og gæslu.



1. Talstöðvar

2. Rauður fatnaður

3. Neyðaræfingar vaktstjóra

4. Neyðaræfingar sjúkraflutningamanns

5. Myndavélar í turn

Mikilvæg öryggisatriði – breyttar áherslur
Fundur með vaktstjórum sundlauga 9.febrúar 2023



Áskoranir

1. Innleiðing

2. Upplýsingaflæði

3. Starfsmannavelta

4. Fjármagn



C.a. 2,3 milljónir gesta 
heimsækja sundlaugar 

Reykjavíkur á ári

456 atvik voru skráð árið 
2021

Árin 2001 -2022 voru 
skráð tvö alvarleg atvik



Takk fyrir 
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