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Formáli – Á tímamótum í bruna- og mannvirkjamálum
Merkum kafla í sögu brunamála lauk um áramót
þegar Mannvirkjastofnun tók við því merki sem
Brunamálastofnun, áður Brunamálastofnun
ríkisins, hafði haldið á lofti í 40 ár frá stofnun
1. janúar 1970. Við sem störfum að bruna- og
mannvirkjamálum stöndum því á merkum
tímamótum.
Hér í skýrslunni er að finna stutt ágrip af sögu
Brunamálastofnunar. Undirritaður vill nota þetta tækifæri til þess að
færa starfsmönnum Brunamálastofnunar fyrr og nú þakkir fyrir framlag
þeirra til brunamála. Stofnunin var fámenn lengi framan af en
brennandi áhugi starfsmanna á málaflokknum skilaði mörgum
áfangasigrum í þeirri viðleitni að efla brunavarnir í landinu. Fyrrum
starfsmenn Brunamálastofnunar starfa nú hjá Mannvirkjastofnun og
taka nýjum áskorunum fagnandi.
Endalok Brunamálastofnunar hafa verið yfirvofandi í mörg ár.
Umhverfisráðherra skipaði árið 2002 nefnd til að gera tillögu að lögum
um mannvirki og skilaði hún drögum að frumvarpi 2004. Þar var lagt
til að sett yrði á fót ný stofnun, Byggingarstofnun, sem hafa ætti
yfirumsjón með stjórnsýslu mannvirkjamála, þar á meðal þeim
verkefnum sem Brunamálastofnun sinnti. Síðar kom fram tillaga um að
stofnunin skyldi heita Mannvirkjastofnun og varð niðurstaðan sú. Allar
götur síðan 2002 hefur mikil vinna verið lögð í undirbúning laga nr.
160/2010 sem tóku gildi 1. janúar síðastliðinn. Megindrættir laganna
hafa þó legið fyrir um talsvert skeið en löggjafinn tók endanlega af
skarið í desember 2010 og afgreiddi frumvarpið sem lög frá Alþingi.
Hin nýja stofnun er umhverfisráðherra til aðstoðar um brunamál,
rafmagnsöryggismál og byggingarmál. Hún er stjórnsýslustofnun sem
stuðla á að samræmdu byggingareftirliti um allt land, m.a. með gerð
leiðbeininga, skoðunarhandbóka og með beinum íhlutunarrétti ef
byggingareftirlit sveitarfélaganna er ekki í samræmi við ákvæði
laganna. Enn fremur annast stofnunin löggildingu hönnuða og
iðnmeistara í stað umhverfisráðherra og gefur út starfsleyfi fyrir
byggingarstjóra og faggiltar skoðunarstofur á byggingarsviði. Stofnunin
skal einnig sinna markaðseftirliti með byggingarvörum og taka þátt í
gerð íslenskra og evrópskra staðla á sviði byggingarmála.

Í febrúar 2009 skipaði umhverfisráðherra nefnd til að endurskoða
byggingarreglugerð með hliðsjón af nýju lögunum, sem þá voru að vísu
aðeins frumvarp. Í erindisbréfi nefndarinnar kom fram að við endur
skoðunina skyldi mikil áhersla lögð á að hafa sjálfbæra þróun, opna
stjórnsýslu, gagnsæi og lýðræðisumbætur að leiðarljósi. Jafnframt var
áhersla lögð á aukna notkun markmiðsákvæða og byggingarstaðla í
reglugerðinni. Auk þess skyldi huga sérstaklega að sjónarmiðum er lúta
að neytendavernd, vistvænni byggð með markmið sjálfbærrar þróunar
að leiðarljósi, hljóðvist í skólum, byggingum ætluðum börnum og
aðgengismálum fatlaðra, svo nokkur atriði séu nefnd.
Nefndin hefur síðan unnið að þessum markmiðum í samráði við stóran
hóp sérfræðinga og hagsmunaaðila og þegar þetta er skrifað í lok
sumars 2011 sér fyrir endann á gerð reglugerðarinnar.
Atvinnulífið, sveitarfélögin og ríkið geyma mikinn hluta eigna sinna í
mannvirkjum og stór hluti almennings geymir ævisparnað sinn þar. Því
er gríðarlega mikilvægt að standa dyggan vörð um gæði í mannvirkjagerð.
Mjög hröð þróun hefur verið í byggingariðnaði undanfarna áratugi og
sífellt rísa stærri og flóknari mannvirki, um leið og kröfur um öryggi,
heilsu og sjálfbærni aukast stöðugt. Að byggingarferlinu koma margs
konar aðilar og vörur, tækniferlið krefst menntunar, reynslu og færni á
mörgum sviðum, er fjármagnsfrekt og unnið undir mikilli tímapressu.
Það er því engan veginn einfalt viðfangsefni að undirbúa laga- og
reglugerðarumhverfi málaflokksins byggingarmál þannig að gæði séu
tryggð um leið og gætt er að hagkvæmni í ferlinu öllu og gegnsærri og
lýðræðislegri stjórnsýslu málaflokksins. Undirritaður er sannfærður um
að sú mikla vinna sem lýst er að framan hafi skilað samfélaginu góðum
grunni að lögum og reglum málaflokksins mannvirkjamál. Samfélagið
allt á mikið undir því, til langrar framtíðar, að vel sé staðið að vinnu við
þetta flókna verkefni.

Júlí 2011
Dr. Björn Karlsson
fv. brunamálastjóri og
forstjóri Mannvirkjastofnunar
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Brunamálastofnun 1970-2010
Fjörutíu ára framfaraskeið í
brunamálum
Þegar Brunamálastofnun ríkisins var stofnuð var málaflokkurinn
brunamál nánast eins og óplægður akur. Því þótt rekja megi sögu
skipulegs slökkvistarfs og brunavarna á Íslandi til ársins 1790 urðu
sáralitlar framfarir í þessum efnum alla 19. öldina og lengi framan
af þeirri 20.
Mikilvægir áfangar urðu þó á árunum 1875 til 1929. Sett voru lög
um brunalið í Reykjavík 1875, á Ísafirði 1883, Seyðisfirði 1901 og
Akureyri 1905. Árið 1907 voru sett lög um brunavarnir og farið að
huga að tækjabúnaði til slökkvistarfa. Brunabótafélagið hóf svo
starfsemi 1915 og Brunaeftirlit ríkisins 1929. Ítrekaðir stórbrunar
og tilfinnanlegt tjón af þeirra völdum neyddu yfirvöld til nokkurra
aðgerða.
Næstu stóru tímamót urðu þó ekki fyrr en 40 árum síðar þegar
Alþingi setti lög um brunamál og með þeim á fót nýja stofnun,
Brunamálastofnun ríkisins. Hún tók til starfa 1. janúar 1970 og
starfaði í rétt 40 ár eða til ársloka 2010 þegar Mannvirkjastofnun
leysti hana af hólmi.
Á 7. áratugnum jukust brunatjón hér á landi til muna. Vaxandi
iðnaðarstarfsemi og stærri og dýrari byggingar gerðu menn meðvitaðri
um nauðsyn öflugri brunavarna. Eldsvoðar í stórum fiskvinnsluhúsum
gátu til að mynda valdið eigendum og þjóðfélaginu öllu miklu tjóni.
Mikið brunatjón 1965 og 1968 vakti ráðamenn til vitundar um
mikilvægi brunavarna.
Brunamálastofnun ríkisins var fáliðuð í upphafi en verkefni hennar
var ærið. Henni var ætlað að hafa eftirlit með brunavörnum í
landinu og vera hið opinbera yfirvald brunamála.
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Brunamálastjórarnir

Aðeins fimm einstaklingar gegndu embætti brunamálastjóra
á árunum 1970-2010 en embættið heyrir nú sögunni til.
Þeir voru:
1970-1978: Bárður Daníelsson, byggingarverkfræðingur
		 og arkitekt.
1979: Einar Eyfells, vélaverkfræðingur.
1979-1986: Þórir Hilmarsson, byggingarverkfræðingur.
1986-2000: Bergsteinn Gizurarson,
		 byggingarverkfræðingur
2001-2010: Björn Karlsson, byggingarverkfræðingur.
Björn tók tímabundið við embætti forstjóra Mannvirkja
stofnunar þegar hún leysti Brunamálastofnun af hólmi og var
síðan skipaður frá og með 1. apríl 2011.

Frumkvöðlastarf
Bárður Daníelsson, byggingarverkfræðingur og arkitekt, varð fyrsti
brunamálastjórinn. Óhætt er að segja að hann hafi verið frumkvöðull
í brunamálum á Íslandi því þegar hann kom til starfa var vart hægt
að segja að hér á landi væri nema vísir að þeirri faglegu vinnu á
sviði brunamála sem þá hafði verið fyrir hendi á öðrum Norðurlöndum
í meira en öld. Geysilega miklar breytingar urðu hins vegar í bruna
málum á þessum fjórum áratugum sem stofnunin starfaði. Skömmu
áður en Bárður lét af störfum lauk hann við að semja reglugerð um
brunavarnir í byggingum sem stóð nær óbreytt til loka síðustu
aldar.

Ársskýrsla 2010
Þegar stofnunin tók til starfa voru innan við tíu slökkvilið í landinu
og sum þeirra töldust vart starfhæf. Tækjakostur var mjög af
skornum skammti nema hjá stærstu liðunum í Reykjavík og á
Akureyri. Þekking á notkun slökkvibúnaðar var takmörkuð og
þjálfun sáralítil. Eldvarnaeftirlit var yfirleitt lítið sem ekkert.
Brunamálastofnun stóð fyrir því á árunum 1971-1975 að fluttir
voru inn 63 Bedford slökkvibílar frá Bretlandi. Þeir voru staðsettir
hjá slökkviliðum um allt land og vor á flestum stöðum fyrsti
slökkvibíll sem slökkviliðið eignaðist.
Undir forystu Bárðar var þegar hafist handa við að efla kennslu og
þjálfun í slökkvistörfum, einkum reykköfun, fyrst á höfuðborgar
svæðinu og síðan út um landið. Þjálfun og kennsla hafði varla staðið
slökkviliðsmönnum til boða fram að þessu. Búnaður til kennslu var
fábrotinn en fljótt var byrjað að auka hann og efla. Smám saman
varð til farskóli Brunamálastofnunar sem fór um landið ár hvert,
heimsótti slökkviliðin, prófaði búnað þeirra og tók þátt í þjálfun
slökkviliðsmanna. Upphaflega rúmaðist búnaðurinn í ferðatöskum
en um aldamót dugði ekki minna en nokkrir 12 metra gámar sem
farið var með um landið. Samfara eflingu Brunamálaskólans og
aukningu fjarkennslu var farskólinn lagður af árið 2005.

Ráðgjöf, rannsóknir og upplýsingar
Stofnunin veitti frá upphafi ráðgjöf um brunavarnir bygginga enda
voru þess fjölmörg dæmi að brunavarnir væru svo lakar að
byggingarnar færu illa ef eldur kæmi upp. Sérfræðingar Bruna
málastofnunar hafa veitt ráðgjöf um brunahönnun fjölmargra
stórbygginga og stórframkvæmda síðari ára, svo sem verslunar
miðstöðva og vegganga.
Snemma var einnig hafist handa við að gera úttekt á brunavörnum
bygginga víða um land. Gefnar voru út skýrslur um ástand og
nauðsynlegar endurbætur. Smám saman varð til umfangsmikill
gagnagrunnur hjá stofnuninni um brunavarnir í þúsundum bygginga
víða um land.
Seint á 8. áratugnum tók stofnunin upp rannsóknir á stórbrunum
og gaf út skýrslur um niðurstöður þeirra. Þar var meðal annars
fjallað um brunavarnir viðkomandi byggingar, útbreiðslu eldsins og
slökkvistarf. Síðan hefur stofnunin fjallað með þessum hætti um
fjöldann allan af eldsvoðum og hafa niðurstöður hennar nýst í þeirri
viðleitni að auka brunavarnir í byggingum.
Þá hefur Brunamálastofnun tekið saman upplýsingar um manntjón
í eldsvoðum frá 1979 og eignatjón síðan 1981 og birtir þessar
upplýsingar ár hvert. Samkvæmt ársskýrslu 2010 hefur dregið
verulega úr eignatjóni sem hlutfalli af fasteigna- og brunabótamati
mannvirkja síðan 1994. Þannig hefur stofnunin tekið saman og
geymt upplýsingar af margvíslegum toga sem lýsa vel þróun
brunamála á starfstíma hennar.

Breytingar um aldamót
Ný lög um brunamál tóku gildi í ársbyrjun 2001. Jafnframt tók
Björn Karlsson þá við embætti brunamálastjóra af Bergsteini
Gizurarsyni sem gegndi embættinu lengst allra. Opinbert heiti
stofnunarinnar breyttist þá í Brunamálastofnun. Nýju lögin kölluðu
á ýmsar breytingar í brunamálum.
Meðal nýmæla í lögum um brunamál nr. 75/2000 voru ákvæði um
skyldur slökkviliða um viðbúnað við ekki aðeins eldsvoðum heldur
einnig mengunaróhöppum á landi. Mörg slökkvilið voru illa undir
þessar nýju skyldur búin. Brunamálastofnun brást við meðal annars
með því að aðstoða við kaup á búnaði og stuðla að samnýtingu

slökkviliða á honum. Í árslok 2005 ákváðu Alþingi og umhverfis
ráðuneytið að beiðni Brunamálastofnunar að verja 100 milljónum
króna sérstaklega til þess að efla eldvarnir og viðbrögð við
mengunarslysum um allt land. Á ráðstefnu Brunamálastofnunar
fyrir slökkviliðsstjóra 2006 var ákveðið hvernig fénu skyldi varið.
Meðal annars voru keyptar 19 kerrur með búnaði til að bregðast við
mengunar- og eiturefnaslysum ásamt kerrum með reykköfunartækjum
og loftbanka. Ennfremur var keyptur þyrlutækur búnaður vegna
stærri mengunar- og eiturefnaslysa, æfingagámar og fleira. Lögð var
áhersla á að slökkvilið gætu samnýtt búnaðinn.
Samkvæmt nýju lögunum bar sveitarfélögum nú að gera svonefndar
brunavarnaáætlanir. Brunamálastofnun gaf út leiðbeiningar um
gerð slíkra áætlana og aðstoðaði við gerð þeirra. Fyrsta bruna
varnaáætlunin var undirrituð og samþykkt á Húsavík 2003 og á
næstu árum gerðu sveitarfélögin slíkar áætlanir hvert af öðru.

Átak í menntun og þjálfun

Tímamót urðu í menntunarmálum slökkviliðsmanna þegar
Brunamálaskólinn tók til starfa haustið 1994 samkvæmt
reglugerð um menntun og réttindi slökkviliðsmanna sem
sett hafði verið um vorið. Skólinn var deild innan Bruna
málastofnunar. Ekki var gert ráð fyrir sérstakri fjárveitingu
til skólans og hann bjó því við þröngan kost framan af en
efldist smám saman.
Lög um brunamál nr. 75/2000 kváðu á um auknar kröfur
um menntun slökkviliðsmanna. Bregðast þurfti við því með
eflingu og aukningu náms í Brunamálaskólanum og gerð
nýs námsefnis.
Námið í Brunamálaskólanum hefur því þróast mikið og
eflst undanfarinn áratug. Gert var mikið átak í gerð
kennsluefnis og fjarkennsla jókst. Lengi framan af þróuðu
leiðbeinendur við skólann eigið kennsluefni sem var ekki
endilega aðgengilegt öðrum.
Árið 2003 var hins vegar hafist handa við gerð samræmds
námsefnis í samvinnu við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
og 2004 kom út bókin Slökkvistarf sem síðan hefur verið
notuð við kennslu. Við gerð bókarinnar var að miklu leyti
stuðst við efni sem Guðmundur Haraldsson, skólastjóri frá
stofnun til 2002, hafði unnið eða látið vinna fyrir
skólann.
Auk bókarinnar, sem skiptist í 15 kafla, var tekið saman
kennsluefni á glærum og samin ýmis verkefni og
prófspurningar fyrir alla kaflana. Brunamálastofnun
eignaðist þar með eigið náms- og kennsluefni með
óskoruðum höfundarrétti og er efnið öllum aðgengilegt,
meðal annars á vefnum.
Tveimur árum síðar eða 2006 var útbúið námsefni fyrir
eldvarnaeftirlitsmenn annars vegar og stjórnendur slökkvi
liða hins vegar. Gerð samræmds námsefnis jók möguleika á
fjarkennslu og nú er allt bóklegt nám fyrir hlutastarfandi
slökkviliðsmenn kennt á netinu. Brunamálaskólinn starfar
áfram undir handarjaðri Mannvirkjastofnunar.
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Brunamálastofnun var tölvuvædd á 9. og 10. áratug síðustu aldar
en á nýliðnum áratug var gengið skrefinu lengra og unnið að gerð
gagnagrunna undir forystu Brunamálastofnunar. Smíðaður var
miðlægur útkallsgagnagrunnur þar sem slökkvilið geta skráð allar
upplýsingar um útköll sín. Sömuleiðis var gerður gagnagrunnur fyrir
eldvarnaeftirlit. Gagnagrunnarnir hafa auðveldað mjög alla skráningu
og úrvinnslu upplýsinga.
Slökkviliðum fjölgaði mjög á síðustu áratugum 20. aldar en á
síðasta áratug snerist þessi þróun við. Slökkviliðum fækkaði og
samvinna þeirra jókst, meðal annars fyrir tilstuðlan Brunamála
stofnunar. Árið 2001 voru skráð 63 slökkvilið í landinu en 2010
hafði þeim fækkað í 43 eða um nær þriðjung.

Upphafið að endalokunum
Starfsemi Brunamálastofnunar jókst talsvert og breyttist 2009
þegar eftirlit með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga
færðist frá Neytendastofu til Brunamálastofnunar. Við það varð til
nýtt og öflugt svið innan stofnunarinnar, rafmagnsöryggissvið.
Stofnunin fékk þannig það mikilvæga hlutverk að hafa yfirumsjón
með rafmagnsöryggismálum í landinu.
Endalok Brunamálastofnunar, eða að minnsta kosti gagnger
umbreyting á starfseminni, voru yfirvofandi nær allan síðasta
áratug. Þegar árið 2002 setti umhverfisráðherra á laggirnar nefnd
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til að gera tillögu að lögum um mannvirki og skilaði hún drögum að
frumvarpi 2004. Þar var lagt til að sett yrði á fót ný stofnun,
Byggingarstofnun, sem hafa ætti yfirumsjón með stjórnsýslu mann
virkjamála, þar á meðal þeim verkefnum sem Brunamálastofnun
sinnti. Tillaga um nafn hinnar nýju stofnunar breyttist síðar í
Mannvirkjastofnun. Frumvörp um þessa breytingu voru ítrekað lögð
fyrir Alþingi en ekki tókst að ljúka málinu fyrr en í desember 2010
þegar þingið samþykkti lög nr. 160/2010 um mannvirki. Dagar
Brunamálastofnunar voru þar með taldir.
Síðasti starfsdagur Brunamálastofnunar var 31. desember 2010 en
1. janúar 2011 tók Mannvirkjastofnun til starfa samkvæmt nýjum
lögum. Með því lauk merku tímabili í brunavörnum á Íslandi og
fjögurra áratuga samfelldu framfaraskeiði í málaflokknum sem
vafalaust mun þó halda áfram undir merkjum nýrrar og enn öflugri
stofnunar.
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Mann- og eignatjón í brunum á
Íslandi 2010
Á árinu 2010 voru bætt eignatjón í brunum í meðallagi samanborið
við undanfarna þrjá áratugi en manntjón voru undir meðaltali.
Eignatjón sem íslensku tryggingarfélögin bættu voru um 1669
millj. sem er aðeins 9 millj. yfir meðaltali undanfarinna þriggja
áratuga sem eru um 1660 millj. Tveir kostnaðarsömustu brunarnir
á árinu urðu báðir í fyrirtækjum sem voru tryggð hjá erlendum trygg
ingarfélögum og koma því ekki fram í tölum íslensku tryggingar
félaganna.
Á árinu 2010 fórst einn maður í húsabruna hér á landi og einn fórst
vegna slyss sem orsakaðist af bruna í verksmiðjuofni. Frá árinu
1979 hafa að meðaltali farist 1.75 manns af völdum bruna í
mannvirkjum á hverju ári en 2.12 ef þeir eru einnig taldir með sem
farast í skipum, bílum og annarsstaðar þar sem eldur verður laus.
Brunatjón á Íslandi, hvort heldur að þau séu mæld í mannslífum
eða í eignatjóni, eru lægri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum.
Skýringar á því eru vafalaust margar en telja má að það sem eigi hér
stóran hlut að máli sé hversu hús eru hér almennt lítil, vönduð að
öllum tæknibúnaði, úr steinsteypu og lítið um gömul hús. Einnig er
hitaveita í flestum húsum hér á landi en brunar út frá kynditækjum
eru algengir erlendis. Hvað varðar manntjón má ætla að hátt hlutfall
sérbýlishúsa, þ.e. eldsvoðinn breiðist ekki til annarra húsa eða
íbúða og að engir mannskæðir brunar hafa orðið í t.d. hótelum og
samkomustöðum, hafi mikið að segja. Þá má ekki gleyma að hér á
landi eru reglur um brunavarnir í mannvirkjum heldur ákveðnari en
á hinum Norðurlöndunum og að haldið er uppi opinberu eftirliti
með brunavörnum í atvinnufyrirtækjum.
Samkvæmt g. lið 5. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir skal
Brunamálastofnun semja árlega skýrslu um orsakir og afleiðingar
eldsvoða. Skýrslan skal byggja á upplýsingum tryggingarfélaga en í
2.mgr. 28.gr laganna segir: Vátryggingafélög skulu senda Bruna
málastofnun upplýsingar ár hvert um bætt tjón af völdum bruna og
mengunaróhappa á landi.

Helstu brunar ársins 2010
Allmargir brunar urðu í atvinnuhúsnæði á árinu 2010 þar sem tjón
varð umtalsvert. Tveir stórbrunar urðu í trésmíðaverkstæðum og
einn varð á dekkjaverkstæði, einn í veitingahúsi, matvælavinnslu,
fataiðnaði og stóru geymsluhúsnæði auk brunanna sem urðu í
álverksmiðjunum. Leiða má líkum að því að bruninn í Alcoa sem
varð 18. desember sé einhver dýrasti bruni sem hefur orðið hér á
landi frá upphafi vega en þar sem tjónið af honum lendir ekki á
íslensku tryggingarfélagi er hann ekki með í þeim tölum sem birtar
eru í þessari skýrslu.

Manntjón í brunum 2010
Á árinu 2010 lést einn maður í bruna í íbúðarhúsi og einn af
völdum bruna frá verksmiðjuofni en á árinu 2009 lést enginn í
bruna. Á árinu 2008 létust fjórir einstaklingar í jafnmörgum
brunum og er það mesti fjöldi sem farist hefur hér á landi í 20 ár.
Upptök eldsvoðans þar sem maðurinn fórst átti upptök sín í
rafbúnaði í íbúð á 1. hæð og breiddist út innan í veggjum hússins
og inn í íbúðina í risinu. Alls hafa 56 manns farist í brunum í
byggingum hér á landi frá árinu 1979 en 13 hafa farist annarsstaðar
þar af 5 í skipum og 2 í bifreiðum.
Við athugun á manntjónum í brunum er stuðst við upplýsingar frá
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu og þá viðmiðun Landlæknis að
viðkomandi látist innan 30 daga frá því bruninn varð og að
dánarorsökina megi rekja beint til brunans. Aðilar sem látast af
afleiddum orsökum eru ekki taldir með í hjálögðum tölum.
Skoðun á banaslysunum eftir aldri þeirra sem farast leiðir í ljós að
áhættan á því að farast í eldi tvöfaldast þegar fimmtugsaldrinum er
náð og að stæsti einstaki áhættuhópurinn eru karlar á aldrinum 50
– 59 ára. Tölurnar sýna einnig að þrefalt fleiri karlar farast en konur.
Banaslys í einbýlishúsum eru hlutfallslega fleiri en í fjölbýlishúsum
og kann það að nokkru að skýrast af því að nágrannar uppgötvi
bruna þar fyrr t.d. með því að finna reykjarlykt í sameign eða heyra
í reykskynjara. Við rannsóknir á brunum þar sem fólk ferst er alltaf
kannað hvort reykskynjari hafi verið í húsnæðinu og komið hefur í
ljós að í flestum tilfellum hefur verið reykskynjari í húsinu.
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Mynd 1. Fjöldi látinna í brunum á árunum 1979 – 2010. Á myndinni tákna bláu súlurnar þá sem farist
hafa vegna bruna í byggingum (sem heyra undir lög um brunavarnir) en einnig eru sýndir þeir sem
farist hafa annarsstaðar.
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Brunamálastofnun
Hinsvegar er sjaldgæft að hægt sé að staðfesta að skynjarinn hafi verið virkur en í
mörgum tilfellum hefur komið í ljós að rafhlaða skynjarans hefur verið fjarlægð eða
hún hefur verið ónýt.
Flestir farast í brunum í janúar eða 13 alls en fæstir í júní eða einn. Þá farast
flestir á laugardegi en fæstir á þriðjudegi.
Eldsupptök í þessum brunum eru margvísleg en opinn eldur og brunar út frá
rafmagni eru algengir og þá er meðtaldir brunar þar sem röng notkun raftækja er
orsök brunans. Með opnum eldi er átt við bruna út frá kertum og sígarettum.
Brunar út frá kertum í jólaskreytingum eru áberandi í janúar og aðrir kertabrunar
virðast einnig verða algengari á haustin en á öðrum tímum ársins.
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Mynd 2. Skipting látinna í brunum eftir kyni og aldri. Karlar (bláar súlur) eru þrefalt
fleiri en konur (rauðar súlur).
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Mynd 3. Hlutfallslegar dánarlíkur í brunum eftir aldri. Sjá má að líkur á því að farast í
eldi tvöfaldast eftir að fimmtugsaldrinum er náð.
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Mynd 4. Fjöldi látinna í brunum í byggingum flokkað eftir mánuði.
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Mynd 5. Heildarfjöldi látinna í öllum slysum.
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Mynd 6. Bætt brunatjón á Íslandi á árunum 1981 – 2010 á verðlagi 1. júlí 2010. Heila línan
sýnir tjónin á verðlagi hvers árs en stöplarnir uppreiknuð tjón miðað við
byggingarvísitöluna. Tjón erlendra tryggingarfélaga eru ekki meðtalin.

Eignatjón í brunum 2010
Eignatjón í brunum sem beint bætt tjón íslensku vátryggingar
félaganna nam á seinasta ári 1669 millj. kr. sem er mjög nálægt
meðalári en frávikið er einungis 9 millj. kr. Tvö stærstu tjón ársins
námu um 10% af heildarupphæðinni og fimm stærstu tjón ársins
stóðu fyrir um helmingi heildartjónanna og er það í samræmi við
tjónareynslu undanfarinna ára. Mikill munur er á tjónsupphæðum á
milli mánuða eða frá 15 millj. í september upp í um 400 milljónir
í mars eða nær 27 faldur munur. Á mynd 6 má sjá að bætt
brunatjón fara vaxandi en það sést betur þegar tekin eru saman
meðal brunatjón á fimm og 10 ára bili eins og sýnt er á mynd 7. Á
myndinni sést að 10 ára meðaltalið jafnar út árssveiflurnar og gefur
jafnan vöxt, um 1.8% á ári. Þegar hinsvegar er horft til fimm ára
meðaltalsins kemur lækkun brunatjónanna eftir 1990 vel fram en
leiða má líkum að því að athyglin sem bruninn í Réttarhálsi 2 í
Reykjavík hlaut í fjölmiðlum eigi sinn þátt í því. Á árunum eftir
þann bruna var gert mikið átak í lagfæringum á brunavörnum
bygginga og eldvarnareftirlit slökkviliðanna var bætt. Séu bætt
brunatjón borin saman við upphæðir fasteigna- og brunabótamats

sést að tjónin fara minnkandi. Hæst var þetta hlutfall árið 2000
þegar það var 0.0974% af brunabótamati en var lægst á árinu
2006 þegar það var 0.026%. Á árinu 2000 varð stórbruni í
Vestmannaeyjum og þá varð mesta tjón sem orðið hefur í einum
bruna hér á landi á þessu tímabili.
Upplýsingar um útköll slökkviliða eru skráðar í svokallaðan útkalls
gagnagrunn. Nákvæmur fjöldi brunaútkalla hér á landi liggur þó
ekki fyrir þar sem öll brunaútköll eru ekki skráð í útkallsskýrslu
grunninn. Leiða má líkum að því að fjöldi brunaútkalla í byggingar
sem slökkviliðin fara í á ári séu liðlega 350. Hinsvegar má sjá á
tölum tryggingarfélaganna að fjöldi tjóna er talsvert meiri og má
skýra mismuninn á fjölda smábruna sem fólk slekkur án atbeina
slökkviliðs. Það tilkynnir síðan tjónið til tryggingarfélagsins en ekki
til slökkviliðs. Vegna þess að algengt er að fleiri en eitt tryggingarfélag
komi að hverju tjóni er fjöldi tjónstilvika (samanlagður fjöldi tjóna
sem tryggingarfélögin tilkynna til Brunamálastofnunar) mun hærri
eða tæp 1500 á hverju ári. Þessi fjöldi sveiflast mikið, frá um 1000
og upp í 2000 eins og sést á mynd 9.
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Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur aðila
sem hafa það sameiginlega markmið að auka
eldvarnir á íslenskum heimilum og draga þannig
úr líkum á tjóni á lífi, heilsu og eignum vegna
elds og reyks. Aðild að bandalaginu eiga Mann
virkjastofnun, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
Landsamband slökkviliðs- og sjúkraflutninga
manna, Félag slökkviliðsstjóra á Íslandi, Slysa
varnafélagið Landsbjörg og eignarhaldsfélagið
Brunabótafélag Íslands og vátryggingarfélögin
fjögur, Sjóvá, TM, VÍS og Vörður.

Mynd 7 sýnir fimm og 10 ára meðaltöl brunatjóna. Vöxtur tjónanna samkvæmt 10 ára
meðaltalinu er nokkuð stöðugur eða um 1.8% á ári. Á fimm ára meðaltalinu sést vel
lækkunin sem varð í byrjun 10. áratugarins.
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Mynd 8 sýnir hvað bætt brunatjón eru sem hlutfall af marsupphæðum fasteigna- og
brunabótamats. Inni í tjónsupphæðum eru tjón á fasteignum, lausafé og rekstri en í
fasteigna- og brunabótamati eru eingöngu húseignirnar sjálfar.

Árið 2010 gaf Eldvarnabandalagið út ítarlegt
fræðsluefni um eldvarnir heimilisins. Fræðslu
efnið er hægt að skoða á vefsíðu Mannvirkja
stofnunar en því hefur jafnframt verið dreift
mjög víða, meðal annars til allra skólabarna í 9
ára bekk.

Menntun og rannsóknir
Brunamálastofnun tekur þátt í ýmsum rann
sóknum á sviði byggingarverkfræði auk þess að
annast kennslu og ráðgjöf við ýmsar stofnanir.
Starfsmenn stofnunarinnar hafa unnið að
kennslu í brunavörnum við Verkfræðideild
Háskólans í Reykjavík og Umhverfis- og bygg
ingarverkfræðideild Háskóla Íslands, ásamt því
að taka þátt í að efla rannsóknir á sviði bruna
varna í samvinnu við menntastofnanir. Auk þess
hafa starfsmenn stofnunarinnar haldið fyrirlestra
á námskeiðum hjá Rafiðnaðarskólanum og
Iðunni vegna endurmenntunar iðnaðarmanna.
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Mynd 9. Fjöldi tjónstilvika sem vátryggingarfélögin greiða út.
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EFTIRLIT með OG LEIÐBEININGAR fyrir
SLÖKKVILIÐ

BRUNAÚTKÖLL 2010

Eftirlit með búnaði slökkviliðanna hefur verið á því formi að
slökkviliðsstjórar eru beðnir að uppfæra upplýsingar um búnað
slökkviliðsins og senda stofnuninni.
Árið 2010 hefur verið unnið að ýmsu leiðbeiningaefni fyrir
slökkviliðin. Gefnar voru út leiðbeiningar um hlífðarfatnað fyrir
slökkviliðsmenn, um hæfniskröfur við ráðningu slökkviliðsstjóra, um
læknisskoðun og heilbrigðisvottorð. Einnig var lokið við leiðbeiningar
um slökkvifroðu og slökkvistarf með froðu sem settar voru á vefinn
í byrjun árs 2011. Unnið var að leiðbeiningum um þrýstiloft sem
öndunarvörn, rekstur loftpressu, áfylling lofts á loftkúta reyk
köfunartækja, þrýstiprófun loftkúta og eftirlit með loftgæðum sem
einnig voru settar á vefinn árið 2011.

Heildarfjöldi útkalla árið 2010 sem skráð er í útkallsgagnagrunn
Brunamálastofnunar var 2111 útköll þar af 350 vegna elds í
byggingum. Einungis hluti slökkviliða á Íslandi skráir upplýsingar í
útkallsgagnagrunninn. Gagnagrunnurinn gefur því aðeins mynd af
stöðu mála en ekki heildaryfirsýn yfir starfssemi slökkviliða í
landinu.
Á mynd 10 er fjöldi eldútkalla á hverja 1000 íbúa borinn saman við
tölur fyrir hin Norðurlöndin [http://nordstat.net].
Eldútköll eru u.þ.b. 40% af útköllum slökkviliða og útköll í leka af
hættulegum efnum eru rúmlega 10% allra útkalla. Útköll í önnur
verkefni skiptast þannig að útköll í umferðarslys eru tæplega 10%,
útköll í vatnstjón og viðvörunarkerfi u.þ.b. 20% af öllum útköllum
sem skráð eru í útkallsgrunninn en tæplega 25% af útköllum er í
annað.
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Mynd 10. Eldútköll á hverja 1000 íbúa þjónustusvæðis slökkviliðs fyrir fimm stærstu slökkviliðin skv.
útkallsgagnagrunni Brunamálastofnunar.
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Mynd 11. Heildarfjöldi útkalla eftir tegund.
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Ef skoðað er hvernig útköllin dreifast eftir mánuðum sést að
sinubrunar setja sitt mark á útköllin sem flokkuð eru sem eldur,
ekki í byggingu í janúar, apríl, maí, júní og júlí. Önnur útköll eru
tiltölulega jafndreifð yfir árið.

24 slökkvilið hafa lokið gerð brunavarnaáætlunar fyrir sitt starfssvæði
og fengið þær samþykktar hjá Brunamálastofnun. Fimm þessara
brunavarnaáætlana eru eldri en fimm ára og sveitarfélögin ættu því
að hafa endurskoðað áætlanirnar og uppfært upplýsingar sem þar
eru. Auk þess þarf að endurskoða þær brunavarnaáætlanir þar sem
orðið hafa verulegar breytingar á starfssvæði eða starfssemi. Tvö
slökkvilið hafa skilað inn endurskoðaðri brunavarnaáætlun vegna
sameiningar sveitarfélaga á gildistíma brunavarnaáætlunar.

Ef skoðað er hvernig útköllin dreifast yfir sólarhringinn sést vel
munur á degi og nóttu hvað varðar umferðarslys með lægri tíðni frá
miðnætti til 7 á morgnana og flokkinn eldur, ekki í byggingu frá
miðnætti til kl. 14 en tímabilið þar sem er lægri tíðni fyrir flokkinn
eldur í byggingum er ekki eins sýnileg þó greina megi lægri tíðni
snemma morguns.

16 slökkvilið eru að vinna að gerð brunavarnaáætlunar. Mörg eru
komin vel á veg með áætlunina og hefur verið unnið að gerð hennar
með löngum hléum og án þess að vinnunni hafi verið lokið.

BRUNAVARNAÁÆTLANIR

Eitt sveitarfélag hefur ekki hafið vinnu við gerð brunavarna
áætlunar.

Samkvæmt lögum um brunavarnir skulu sveitarfélögin gera
brunavarnaáætlun sem á að tryggja að slökkvilið hvers svæðis sé
þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að
það ráði við þau verkefni sem því eru falin.
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Mynd 12. Dreifing fjölda útkalla í eld í byggingu yfir sólarhringinn.
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Mynd 13. Dreifing fjölda útkalla í eld sem er ekki í byggingu yfir sólarhringinn.
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Slökkviliðin í landinu
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8

9

24

19
20
18

23

17

25

27

29

7
4

5

6

30
31

3

37
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38

1
41
42

43

40

32

39

33

1
36
34
35

Slökkvilið

(Útkallsnúmer)

Slökkviliðsstjóri

1. Slökkvlið höfuðborgarsvæðisins
(10201)
Jón Viðar Matthíasson
2. Slökkvilið Akraness
(20201)
Þráinn Ólafsson
3. Slökkvilið Borgarbyggðar
(30205)
Bjarni K. Þorsteinsson
4. Slökkvilið Snæfellsbæjar
(40203)
Svanur Tómasson
5. Slökkvilið Grundarfjarðar
(40202)
Valgeir Magnússon
6. Slökkvilið Stykkishólms
(40201)
Þorbergur Bæringsson
7. Slökkvilið Dalabyggðar
(50201)
Jóhannes Hauksson
8. Slökkvilið Reykhólahrepps
(60202)
Guðmundur Ólafsson
9. Brunavarnir Vesturbyggðar
(60201)
Davíð R. Gunnarsson
10. Slökkvilið Tálknafjarðar
(60203)
Davíð R. Gunnarsson
11. Slökkvilið Bolungarvíkur
(70201)
Ólafur Þ. Benediktsson
12. Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
(80201)
Þorbjörn Sveinsson
13. Slökkvilið Súðavíkurhrepps
(80205)
Hlynur B. Karlsson
14. Slökkvilið Strandabyggðar
(90201)
Einar Indriðason
15. Árneshreppur 			
16. Slökkvilið Kaldrananeshrepps
(90203)
Tryggvi Ólafsson
17. Slökkvilið Vestur-Húnavatnssýslu
(100202)
Pétur R. Arnarsson
18. Brunavarnir Austur-Húnavatnssýslu (100201)
Jóhann K. Jóhannsson
19. Slökkvilið Skagastrandar
(100203)
Hafsteinn Pálsson
20. Brunavarnir Skagafjarðar
(110201)
Vernharð Guðnason
21. Slökkvilið Fjallabyggðar
(120201)
Ámundi Gunnarsson
22. Slökkvilið Dalvíkur
(140202)
Sigurður Jónsson

Slökkvilið

(Útkallsnúmer)

Slökkviliðsstjóri

23. Slökkvilið Akureyrar
24. Slökkvlið Grenivíkur
25. Slökkvilið Þingeyjarsveitar
26. Slökkvilið Norðurþings
27. Slökkvilið Skútustaðahrepps
28. Slökkvilið Langanesbyggðar
29. Brunavarnir á Austurlandi
30. Slökkvilið Fjarðarbyggðar
31. Slökkvilið Breiðdalsvíkur
32. Brunavarnir A-Skaftafellssýslu
33. Slökkvilið Skaftárhrepps
34. Slökkvilið Mýrdalshrepps
35. Slökkvilið Vestmannaeyja
36. Brunavarnir Rangárvallasýslu
37. Slökkviliðið Flúðum
38. Brunavarnir Árnessýslu
39. Slökkvilið Hveragerðis
40. Slökkvilið Grindavíkur
41. Slökkvilið Sandgerðis
42. Slökkvilið Keflavíkurflugvallar
43. Brunavarnir Suðurnesja

(140201)
(140204)
(150208)
(150201)
(150206)
(160203)
(160202)
(170201)
(180205)
(190201)
(200202)
(200201)
(220201)
(210201)
(230204)
(230208)
(230202)
(240202)
(240203)
(250201)
(240201)

Þorbjörn Haraldsson
Guðni Sigþórsson
Bjarni Höskuldsson
Jón Ásberg Salómonsson
Bjarni Höskuldsson
Axel Gunnarsson
Baldur Pálsson
Guðmundur H. Sigfússon
Sigurður Elísson
Steinþór Hafsteinsson
Guðmundur V. Steinsson
Ívar Páll Bjartmarsson
Ragnar Þ. Baldvinsson
Böðvar Bjarnason
Jóhann Marelsson
Kristján Einarsson
Snorri Baldursson
Ásmundur Jónsson
Sveinn Einarsson
Ólafur Ásmundsson
Jón Guðlaugsson
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Brunamálastofnun
Fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn voru haldin 16 helgarnámskeið,
með 212 þátttakendur sem skiptist þannig milli námskeiðshluta:
3%

23%

67%

30%

44%

Brunavarnaáætlun, vinna hafin, ólokið
Brunavarnaáætlun, ekki hafin vinna
Gerð brunavarnaáætlunar lokið,
áætlunin fallin úr gildi og/eða
sameinuð annarri brunavarnaáætlun

Mynd 14. Staða brunavarnaáætlana.
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6

94

Námskeið f. hlutastarfandi
sl.menn 4

0

0

EFTIRLIT BRUNAMÁLASTOFNUNAR MEÐ
STARFSEMI SLÖKKVILIÐA

BRUNAMÁLASKÓLINN
Fræðsla fyrir slökkviliðsmenn árið
2010

Sent var spurningahefti til slökkviliðsstjóra vorið 2010 þar sem
spurt var um starfssemi slökkviliðsins árið 2009.

Haldin voru þrjú námskeið fyrir eldvarnaeftirlitsmenn námskeið 1,
2 og 3, með alls 53 þátttakendur.
Haldið var eitt námskeið fyrir þjálfunarstjóra slökkviliða með alls 12
þátttakendur og fimm námskeið fyrir stjórnendur með alls 72
þátttakendur.
Á öllum námskeiðum eru þáttakendur beðnir að meta námskeiðið á
þar til gerðum eyðublöðum. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd er
almenn ánægja með þá þætti sem metnir eru.

Ánægja með
Brunamálaskóla

Heildarfjöldi
þátttakenda

Skipting námskeiða milli stjórnenda, eldvarnaeftirlits og slökkviliðs
manna á árinu er þannig að haldið var eitt námskeið fyrir eldvarnar
eftirlitsmenn, eitt námskeið fyrir þjónustuaðila handslökkvitækja
og 11 námskeið fyrir slökkviliðsmenn. Heildarfjöldi nemenda við
skólann á árinu voru 232.

Brunavarnaáætlun í gildi

Ánægja með kennslu
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Heildarfjöldi
námskeiða af
sömu gerð

Eftir ítrekun í júní 2010 höfðu borist 19 svör en alls var spurninga
heftið sent til 44 slökkviliðsstjóra.
Spurt var um fjölda starfsmanna í fullu starfi og í hlutastarfi. Tvö
slökkvilið með atvinnumönnum skera sig úr í yfirlitinu yfir fjölda
starfsmanna í fullu starfi, annað með 45 starfsmenn í fullu starfi og
hitt með 14, en það slökkvilið er einnig með næstflesta hlutastarfandi
slökkviliðsmenn í starfi eða 55. Þriðja atvinnuslökkviliðið sem
svaraði könnuninni gaf ekki upp fjölda hvorki atvinnumanna né
hlutastarfandi manna.

jan. 04
ág. 04
jan. 05
ág. 05
Ánægja með skipulag

jan. 06
ág. 06
ág. 08
des. 09
des. 10
Viðmið

Ánægja með námsefni

Mynd 15. Ánægja með Brunamálaskóla jánúar 2004 - desember 2010.
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349

Heildarfjöldi námskeiða 2010

Heildarfjöldi þátttakenda 2010

212

72
53
5
Stjórnendur

16

Slökkviliðsmenn

3
Eldvarnareftirlitsmenn

0

0

Byggingafulltrúar

0

Þjónustuaðilar
handslökkvitækja

25

12

1

0

Þjálfunarstjóri

Alls

Mynd 16. Fjöldi þátttakenda á námskeiðum Brunamálaskólans.

Spurt var um fyrirkomulag starfseminnar, varðandi vaktir og
bakvaktir. Almennt ganga stjórnendur og slökkviliðsmenn utan
atvinnuliða ekki vaktir, en algengt er að stjórnendur séu á bakvakt.

4%
12%

20%

Spurt var um starfshlutfall slökkviliðsstjóra. Innan við helmingur
(47%) þeirra slökkviliðsstjóra sem svara spurningaheftinu eru í
fullu starfi, 16% til viðbótar eru í 50% eða meira starfshlutfalli og
26% eru í 25%-50% starfi. Af þeim sem svara eru tveir
slökkviliðsstjórar sem telja engan af valkostunum eiga við um
ráðningarhlutfall sitt.
Spurt var um liðsstyrk slökkviliðsins við útkall. Um helmingur
slökkviliðanna (53%) er með fyrsta bíl út af slökkvistöð mannaðan
fimm mönnum. 26% slökkviliðanna telja sig geta mannað útkall
með 16 slökkviliðsmönnum, fjórum stjórnendum og slökkviliðsstjóra
innan 30 mín frá fyrsta útkalli. 75% slökkviliðanna fá meira en
50% af tiltækum mannskap í útkall.
Spurt var um fjölda reykkafara og hvort þeir hefðu farið í læknis
skoðun árið 2009. Árið 2006 gerði Brunamálastofnun könnun á
stöðu reykkafara, þá var eins og nú spurt um læknisskoðun reyk
kafara. 31% þeirra sem svöruðu höfðu sent einhverja reykkafara í
læknisskoðun. Í þessari könnun höfðu 31% slökkviliða sent alla
sína reykkafara í læknisskoðun.

Stjórnendur
Slökkviðliðsmenn
Eldvarnareftirlitsmenn
Þjálfunarstjóri

64%

Mynd 17. Skipting námskeiða milli stjórnenda, slökkviliðsmanna og
eldvarnaeftirlitsmanna.

3%
21%

15%

Stjórnendur

Spurt var um menntun og þjálfun slökkviliðsmanna og um
löggildingu þeirra. Einungis 11% slökkviliðanna svara því að meira
en 75% af mannskapnum í liðinu sé með löggildingu slökkvi
liðsmanns.
Spurt var um boðun og fjarskipti. Öll liðin boða útköll með SMS.
55% slökkviliðsmanna eru með síma frá slökkviliðinu til að taka á
móti slíkum boðum.
72% slökkviliðanna nota Tetrastöðvar til fjarskipta. 66% slökkvi
liðanna eru með fjarskiptasamband við reykkafara.

Slökkviliðsmenn
Eldvarnareftirlitsmenn
Þjálfunarstjóri

61%

Mynd 18. Skipting fjölda þátttakenda milli stjórnenda, slökkviliðsmanna og eldvarnaeftirlitsmanna.

Spurt var um stöðu brunavarnaáætlunar og helstu áhættur á
starfssvæði slökkviliðsins 74% slökkviliðanna segjast eiga til
brunavarnaáætlun en einungis 47% eru í gildi, sem er sambærilegt
við meðaltal gildra brunavarnaáætlana fyrir öll slökkvilið í landinu.
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Brunamálastofnun
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Heildarfjöldi námskeiða 2005
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Heildarfjöldi námskeiða 2010
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Þjálfunarstjóri

Þjónustuaðilar
handslökkvitækja

Byggingafulltrúar

Stjórnendur

Slökkviliðsmenn

Eldvarnareftirlitsmenn

0

Mynd 19. Fjöldi námskeiða fyrir stjórnendur, slökkviliðsmenn, eldvarnaeftirlitsmenn og aðra á árunum
2003 – 2010.
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Mynd 20. Fjöldi þátttakenda á námskeiðum Brunamálaskólans á árunum 2003-2009 eldvarnaeftirlitsmanna.
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42% slökkviliða telja sig ekki hafa yfir að ráða búnaði til að bregðast
við þeirri mengunaráhættu sem er í sveitarfélgainu.

Spurt var um æfingar slökkviliðsins. Mikil framför hefur orðið frá
þeirri könnun sem var gerð árið 2006 á stöðu reykkafara en þá
svöruðu 38% þeirra sem svöruðu að einhver þjálfun hefði verið fyrir
reykkafara en nú er hlutfallið 84% sem veita einhverja þjálfun og
37% sem eru með fulla þjálfun í samræmi við kröfur reglugerðarinnar
um reykköfun og reykköfunarbúnað.

Spurt var um umfang, stjórnun, mönnun og skipulag eldvarnaeftirlits.
Einungis 30% slökkviliðanna skoða alla skoðunarskylda staði. 80%
skoða alla skóla, gistiheimili og samkomuhús og tæp 70% skoða
allar sjúkrastofnanir en einungis þeri sem skoða alla skoðunarskylda
staði skoða allt iðnaðarhúsnæði á starfssvæði slökkviliðsins.

Spurt var um vinnuaðstöðu á slökkvistöðinni. Aðstaða fyrir
slökkviliðsmenn til að geyma fatnað, baðaðstaða og aðstaða til að
þrífa hlíðfarfatnað er í 30-40% tilvika ekki til staðar á slökkvi
stöðinni.

Spurt var um fjölda starfsmanna sem sinna eldvarnaeftirliti í fullu
starfi. Tæplega helmingur starfssvæðanna er með starfsmann í
hlutastarfi, oft sem hluta af starfsskyldum slökkviliðsstjóra.

Spurt var um viðhald bíla og búnaðar. Umhirðu hlífðarfatnaðar er
víða ábótavant, þannig vantar þrýstiprófun og skráningu á notkun
hlífðarbúnaðar og þeim efnum sem þeir eru notaðir við viðbrögð í
vegna mengunarslysa hjá um 50-70% slökkviliðanna. 67%
slökkviliðanna halda skráningu á aldri hlífðarfatnaðar og hjálma
slökkviliðsmanna. Þannig gefa önnur svör varðandi umhirðu
hlífðarfatnaðar þá mynd að þessum þætti sé ábótavant þrátt fyrir að
aðeins 10% svari þeirri spurning þannig að svo sé.

15

14

Spurt var um menntun eldvarnaeftirlitsmanna samkvæmt núgildandi
reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðs
manna. Í flestum slökkviliðum er eldvarnaeftirliti sinnt af til þess
menntuðum eldvarnaeftirlitsmönnum.
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Mynd 21. Fyrirkomulag starfseminnar.
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Mynd 22. Upplýsingar um reykkafara.
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Mynd 25. Vinnuaðstaða á slökkvistöðinni.
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Mynd 23. Brunavarnaáætlun og skoðun á helstu áhættum á starfssvæði slökkviliðsins.
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Mynd 24. Þjálfun slökkviliðsmanna og uppsetning æfinga hjá slökkviliðinu.
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Mynd 26. Hversu mörg % af skoðunarskyldu atvinnuhúsnæði er skoðað af eldvarnareftirliti slökkviliðsins.
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Mynd 27. Forgangsröðun í eldvarnaeftirliti.
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Mynd 28. Hlífðarbúnaður og öryggismál.
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Mynd 29. Skoðanir rafveitna,Mynd
iðjuvera
og smávirkjana 2005 – 2010.
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Mynd 30. Fjöldi tilkynninga árin 1999 – 2010.
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Brunamálastofnun fylgist með árlegum viðhaldsskoðunum öryggis
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stjórnunarkerfa rafveitna, ásamt skoðunum á raforkuvirkjum. Því er
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mynd 4
fylgt eftir að fullnægjandi úrbætur séu gerðar á frávikum sem
fram
fjöldi sko ana á n jum neysluveitum
koma við skoðun. Þá er farið yfir umfang úrtaksskoðana rafveitna
Mynd 31. Hlutfall rafrænna tilkynninga árin 2002 – 2010.
með ástandi virkja og því fylgt eftir að fullnægjandi úrbætur séu
gerðar. Ennfremur er Brunamálastofnun fyrirtækjunum innan
handar varðandi túlkun og útskýringar á reglum, ásamt því að skera
%
úr um vafaatriði. Starfandi rafveitur eru 23 talsins og eru 22 þeirra
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með viðurkennt innra öryggisstjórnunarkerfi.
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Brunamálastofnun hefur um árabil þrýst mjög á að iðjuver kæmu
sér upp skilgreindu öryggisstjórnunarkerfi á sama hátt og raforku
fyrirtækin. Síðustu árin hefur orðið mikil aukning í skráningu og
innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa iðjuvera, m.a. vegna fram
kvæmda við stóriðju, virkjanir og jarðgangnagerð. Í árslok 2010
voru starfandi 39 iðjuver, þar af 37 með viðurkennd öryggis
stjórnunarkerfi.
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Mynd 32. Fjöldi skoðana á nýjum neysluveitum árin 1999 – 2010.
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Smávirkjanir
Á undanförnum árum hefur markvisst verið unnið að innleiðingu
öryggisstjórnunarkerfa fyrir smávirkjanir. Samtals eru skráðar 9
smávirkjanir og eru 8 þeirra með viðurkennt öryggisstjórnunarkerfi
en ein er í innleiðingarferli.

Öryggi neysluveitna
Eftirlit með nýjum neysluveitum
Fjöldi tilkynntra neysluveitna frá löggiltum rafverktökum hefur verið
svipaður síðustu árin. Árið 2010 voru alls 4247 neysluveitur
tilkynntar. Af þessum neysluveitum valdi Brunamálastofnun 1442
veitur til skoðunar. Er það svipaður fjöldi og árin áður. Fjöldi
tilkynninga frá rafverktökum á rafrænu formi jókst um rúmlega 15
prósentustig frá árinu áður.

Eftirlit með neysluveitum í rekstri
Í upphafi hvers árs velur Brunamálastofnun neysluveitur í rekstri til
skoðunar. Árið 2010 voru 309 neysluveitur í rekstri valdar til
skoðunar og er það svipað og árin á undan. Árin 2005 og 2006 voru
á sjöunda hundrað neysluveitur valdar til skoðunar en hefur fækkað
síðustu árin. Rétt er að hafa í huga að síðustu árin stendur sá fjöldi
skoðana sem Brunamálastofnun lætur árlega framkvæma á
neysluveitum í rekstri ekki undir því markmiði stofnunarinnar að
hafa sem besta yfirsýn yfir ástand raflagna og rafbúnaðar í landinu.
Fjöldi neysluveitna í rekstri í landinu er áætlaður um 140.000 –
160.000.

mynd 5
sko anir neysluveitna í rekstri
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Löggilding rafverktaka
Árið 2010 voru 25 nýir rafverktakar löggiltir til rafvirkjunarstarfa.
Brunamálastofnun lét skoða öryggisstjórnun hjá 17 starfandi
rafverktökum á árinu.

Markaðseftirlit raffanga
Eftirlit með rafföngum á markaði.
Rafföng má því aðeins setja á markað hér á landi að hönnun þeirra,
gerð og frágangur stofni ekki öryggi manna, húsdýra eða eigna í
hættu þegar þau eru rétt upp sett, þeim við haldið og þau notuð
með þeim hætti sem til er ætlast. Ábyrgðaraðilar og aðrir seljendur
raffanga mega aðeins setja á markað rafföng sem uppfylla ákvæði
um öryggi og formleg skilyrði til markaðssetningar.
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Mynd 34. Flokkun skoðaðra neysluveitna í rekstri árið 2010.
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Við áramótin 2009/2010 voru í gildi 565 löggildingar Bruna
málastofnunar til rafvirkjunarstarfa. Löggildingar skiptast í fjóra
flokka, A-löggilding er löggilding til rafvirkjunarstarfa á háspennusviði
og B-löggilding er löggilding til rafvirkjunarstarfa á lágspennusviði.
CA- og CB-löggilding eru löggildingar til takmarkaðra rafvirkjunarstarfa
á há- og lágspennusviðum.

Faggiltar skoðunarstofur annast í umboði Brunamálastofnunar
framkvæmd skoðana í samræmi við gildandi samning hverju sinni,
verklagsreglur og skoðunarhandbók stofnunarinnar.
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Öryggisstjórnun rafverktaka

Brunamálastofnun hefur yfireftirlit með öllum rafföngum og annast
markaðseftirlit raffanga sem við notkun eru varanlega tengd
mannvirkjum, þ.e. skrúfuð eða boltuð föst eða tengd fastri raflögn
í mannvirkjum, auk raffanga til nota í iðnaði og annarri
atvinnustarfsemi. Það fylgist með rafföngum á markaði, aflar á
skipulegan hátt upplýsinga um þau og tekur við ábendingum frá
neytendum og öðrum aðilum.

Fjöldi
700

Á mynd 6 má sjá tegundarflokkun þeirra neysluveitna í rekstri sem
voru skoðaðar á árinu. Að þessu sinni var aðaláherslan lögð á
skoðun veitingastaða og mötuneyta, heimila, kirkna og tjaldstæða.

Fyrirkomulag skoðana hefur frá árinu 2007 verið að mestu óbreytt,
þ.a. áfram var haft að markmiði að ná árangri, þ.e. finna rafföng
sem ekki uppfylltu skilyrði og stuðla að fræðslu til söluaðila í
heimsóknum.
A-skoðun stendur því fyrir heimsókn á sölustað og

„skimun“
þeirra
raffanga sem þar eru til sölu ásamt fræðslu til

söluaðila um þær kröfur sem gerðar eru vegna markaðssetningar
raffanga.
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Mynd 34. Flokkun skoðaðra neysluveitna í rekstri árið 2010.

Mynd 35. Heimsóknir 2010, fjöldi eftir eðli starfsemi - Rafföng.
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Brunamálastofnun
Þann 1. júní 2009 voru rafmagnsöryggismál í heild sinni, þ.e.
öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, flutt frá Neytendastofu
til Brunamálastofnunar. Óhætt er að segja að þessi ráðstöfun hafi
mynd 8 vel enda allir sem að málaflokknum koma, bæði þeir
um flest tekist
markaðseftirlit
raﬀanga
2010og hagsmunaaðilar á rafmagnssviði,
starfsmenn
sem honum
sinna
hlynntir breytingunum. Framkvæmd markaðseftirlits raffanga
breyttist þó á þann hátt að frá þessum tíma sinnir Brunamálastofnun
markaðseftirliti með rafföngum sem við notkun eru varanlega tengd
mannvirkjum, þ.e. skrúfuð eða boltuð föst eða tengd fastri raflögn
í mannvirkjum, auk raffanga til nota í iðnaði og annarri atvinnu
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notkun (gömlum rafföngum). Aðskilnaður einstakra verkþátta út úr
þessari heild hefur því slitið samofna þætti rafmagnsöryggis í
sundur, gerir starfið ómarkvissara á allan hátt og rýrir þar með
rafmagnsöryggi í landinu. Við rafmagnseftirlit eru oft óljós skil á
milli raffanga, neysluveitna og raforkuvirkja og ljóst að eftirlit með
rafföngum í notkun verður varla stundað nema samhliða eftirliti
með neysluveitum og raforkuvirkjum. Þess ber að geta að á hverju
ári hafa starfsmenn á rafmagnsöryggissviði sinnt fjölda skoðana og
rannsókna á rafföngum í notkun, t.d. vegna bruna sem orðið hafa
af þeirra völdum. Dæmi eru um að rannsóknir Brunamálastofnun á
brunum, m.a. í skóla, leikskóla og á Þjóðskjalasafninu, hafi leitt til
víðtækra innkallana á rafföngum þó skoðun á markaðssetningu
þeirra hafi ekki leitt neitt óeðlilegt í ljós. Ljóst er að í mörgum
tilfellum hefði hefðbundið eftirlit með markaðssetningu ekki skilað
slíkum árangri, með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Þetta er ein
aðalástæða þess að á öllum Norðurlöndunum hafa þessi mál verið
á sömu hendi svo áratugum skiptir, einnig á Íslandi þar til fyrrgreind
skipting átti sér stað árið 2009.
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Mynd 8. Heimsóknir 2010, fjöldi eftir eðli starfsemi.

starfsemi, en Neytendastofa markaðseftirliti með rafföngum
sérstaklega ætluðum neytendum undir yfireftirliti Brunamála
stofnunar. Af þessum sökum gefur samanburður við tölfræði fyrri
ára ekki allskostar rétta mynd.
Því miður hefur þessi skipting ekki orðið til þess að auka
rafmagnsöryggi í landinu og hefur í raun gert alla stjórnsýslu og
eftirlit með rafföngum óskilvirkara. Markaðseftirliti með tæknilega
sérhæfðum búnaði eins og rafföngum verður ekki sinnt án
sérþekkingar á rafmagni og rafmagnsöryggi, slík þekking er fyrir
hendi hjá Brunamálastofnun en ekki innan vébanda Neytendastofu.
Það er auðvitað hreinn óþarfi að auka umfang opinberrar stjórnsýslu
með því að hafa „sömu“ verkefni og þekkingu til staðar á fleiri en
einum stað, sérstaklega þar sem þekkingin ásamt áratuga reynslu á
þessu sviði eru til staðar hjá Brunamálastofnun.
Hafa ber í huga að allir þættir rafmagnsöryggis, þ.e. öryggi
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, eru nátengdir og samofnir í
mynd 9
eina kerfisheild,
s.s.skoðana
reglugerðaviðbrögð vegna
2010 og staðlavinna, gerð kynningar- og
fræðsluefnis, framkvæmd átaksverkefna, rannsóknir á brunum,
tjónum og slysum vegna rafmagns og eftirlit með rafföngum í
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Mynd 9. Markaðseftirlit raffanga árið 2010, fjöldi eftir tegund
skoðunar og ábendingum.
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Því miður hafa stjórnvöld enn sem komið er ekki tekið undir rök
Brunamálastofnunar og allra hagsmunaaðila á rafmagnssviði að
hafa allt eftirlit með rafmagnsöryggi í landinu á sömu hendi. Það
myndi leiða til einfaldari og jafnframt skilvirkari stjórnsýslu til
hagsbóta fyrir ríkið, neytendur og atvinnulífið.
Á árinu 2010 urðu heimsóknir til söluaðila raffanga alls 170 víðs
vegar um land, þeir voru ýmist voru valdir af handahófi, sem hluti
af sérstökum átaksverkefnum eða eftir ábendingar. Af þessum
heimsóknum voru 127 til smásala, 38 til raffangaheildsala og 5 til
framleiðenda raffanga.
Í þessum 170 heimsóknum voru „skimuð“ yfir 9000 rafföng og 33
skoðuð nánar (B-skoðun) vegna gruns um að þau uppfylltu ekki
kröfur. Brunamálastofnun afgreiddi 15 innlendar ábendingar frá
almenningi og fagfólki og er þá átt við vel skilgreindar ábendingar,
þ.e. ábendingar sem beinast að ákveðnum rafföngum eða flokki
raffanga og/eða ákveðnum söluaðilum. Auk þess bárust sviðinu 410
erlendar tilkynningar um rafföng en þessar tilkynningar berast frá
öðrum aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins eftir ákveðnu
kerfi sem nánar er kveðið á um í reglum sem í gildi eru á svæðinu.
Þá sinnti Brunamálastofnun fjölda, formlegra og óformlegra
fyrirspurna varðandi skilyrði til markaðssetningar raffanga og annað
er rafföngum tengist frá almenningi og fagfólki.
Athugasemdum sem gerðar eru við öryggi raffanga er skipt í þrjá
flokka, í flokki eitt eru minniháttar athugasemdir, í flokki tvö eru

Ársskýrsla 2010
athugasemdir
athugasemdir
athugasemdir
CE-merkingu
berast ekki.

sem talið er að gætu valdið hættu og í flokki þrjú eru
sem talið er að valdi beinni hættu. Einnig eru gerðar
við formkröfur þegar það á við, þ.e.a.s. þegar
vantar og/eða þegar gögn til stuðnings samræmi

Brunamálastofnun setur sölubönn á rafföng sem alvarlegar
athugasemdir eru gerðar við, ekkert slíkt var sett á árinu 2010 en
send voru 29 skrifleg tilmæli til söluaðila um úrbætur á rafföngum
sem minniháttar athugasemdir voru gerðar við. Að auki aðstoðaði
sviðið ábyrgðaraðila varðandi úrbætur.

Öryggi raffanga í notkun (gömul rafföng):
Á hverju ári sinnir Brunamálastofnun fjölda skoðana og rannsókna
á rafföngum í notkun, t.d. vegna bruna sem orðið hafa af þeirra
völdum. Brunamálastofnun aðstoðar ábyrgðaraðila reglulega við
innkallanir eftir að í ljós hafa komið gallar í rafföngum í rekstri.
Öryggi raffanga í notkun hefur oft verið vanmetinn þáttur í starfsemi
rafmagnsöryggissviðs en ljóst er að um er að ræða ákaflega mikil
vægan þátt rafmagnsöryggis.

Samstarfsverkefni Brunamálastofnunar og
Geislavarna ríkisins

Samvinnunefnd.
Öll formleg samskipti á milli Brunamálastofnunar og skoðunarstofu
fara fram í samvinnunefnd sem hittist einu sinni í mánuði. Á þeim
fundum er farið yfir skoðanir, reglur, skýrslur, skoðunaráætlanir og
önnur atriði sem máli skipta. Á milli funda í samvinnunefnd fara
samskipti fram á milli umsjónarmanna verkefnisins.

Fræðslumál
Fyrirspurnir um rafmagnsöryggismál
Daglega berast Brunamálastofnun margar fyrirspurnir um rafmagns
öryggismál ýmist munnlega eða bréflega og fer mikill tími
starfsmanna í að sinna þeim. Vegna nýrra reglna hjá Brunamála
stofnun sem tóku gildi í nóvember 2007 jukust fyrirspurnir til
mikilla muna. Þá hafa tilkynningar um þá sem starfa án þess að
hafa löggildingu aukist til muna.

Kynningarfundir með rafverktökum
Á haustmánuðum héldu starfsmenn rafmagnsöryggissviðs nokkra
kynningarfundi með löggiltum rafverktökum í samvinnu við SART,
Samtök rafverktaka. Fundirnir eru góður vettvangur til þess að ræða
við rafverktaka um þau mál sem helst á þeim brenna.

Á síðasta ári stóð Brunamálastofnun í samstarfi við Geislavarnir
ríkisins að umfangsmikilli könnun á því hversu hátt rafsegulsvið
væri almennt í húsum á Íslandi og ef það væri hátt hvort með
einföldum hætti mætti minnka það. Rannsóknin leiddi í ljós að
segulsvið á íslenskum heimilum er ekki útbreitt vandamál og ekki
þörf á að setja ítarlegri reglur um hönnun og setningu raflagna í
byggingum hér á landi með það að markmiði að takmarka segulsvið
enda þegar að finna í viðmiðunarreglum stofnunarinnar ákvæði þar
að lútandi.

Rafræn miðlæg rafmagnsöryggisgátt
Á síðasta ári var að undangengnu útboði gerður samningur við
hugbúnaðarfyrirtækið Hugvit um smíði á rafrænu upplýsingakerfi
sem Brunamálastofnun mun nota á sviði rafmagnsöryggismála og
þjónustu við samskiptaaðila.
Upplýsingakerfið sem fengið hefur heitið miðlæg rafmagnöryggisgátt
er heildstætt upplýsingakerfi sem inniheldur nokkrar sjálfstæðar
kerfiseiningar sem tengja rafverktaka, rafveitur og skoðunarstofur
saman við upplýsingakerfi Brunamálastofnunar. Rafmagnsöryggis
gáttin hefur verið unnin í samstarfi við Samorku og SART en
fulltrúar þessara samtaka hafa setið í stýrihópi verkefnins um smíði
gáttarinnar. Einnig hefur verið haft samráð við rafverktaka utan
SART.
Brunamálastofnun ráðgerir að miðlæg rafmagnsöryggisgátt ásamt
rafverktakavef verði opnuð fyrir almenna notkun á haustmánuðum.
Samhliða opnun kerfisins mun stofnunin leggja af móttöku verk
lokatilkynninga frá form.is.
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Brunamálastofnun

Rannsóknir og skráning slysa og tjóna
af völdum rafmagns

Á síðasta ári mátti rekja 50% tilvika rafmagnsbruna til bilunar eða
hrörnunar búnaðar en röng notkun rafmagnsbúnaðar kom þar á eftir
í 36% tilvika.

Rannsóknir og skráning slysa og tjóna af völdum
rafmagns

Á mynd 11 má sjá helstu orsakir rafmagnsbruna árið 2010.
Mynd 12 sýnir samanburð á uppruna helstu rafmagnsbruna. Sem
fyrr skera brunar vegna eldavéla sig verulega úr í fjölda þó dregið
hafi úr þeim á síðasta ári miðað við árin áður. Þá varð aukning á á
síðasta ári á brunum vegna rafmagnstækja, s.s. ísskápa, kæla og
svo ýmissa rafhitunartæja.

Árið 2010 skráði Brunamálastofnun 22 tilvik um bruna þar sem
grunur lék á að orsakavaldurinn væri rafmagn og þar af tók sviðið
þátt í 20 rannsóknum. Athygli er vakin á því að Brunamálastofnun
skráir einungis þá bruna sem henni berast upplýsingar um en það
10 allra rafmagnsbruna sem árlega eiga sér
er einungis lítillmynd
hluti
fjöldi skráðra rafmagnsbruna 2000-2010
stað.

Innlent samstarf

Brunamálastofnun skráði eitt slys af völdum rafmagns árið 2010.

Samorka
Brunamálastofnun er aðili að Samorku (Samtök raforku-, hita- og
vatnsveitna). Á síðasta ári tók rafmagnsöryggissvið þátt í mörgum
fundum sem haldnir voru á vegum Samorku. Almennt var fjallað
um rafmagnsöryggismál og samskipti Brunamálastofnunar og
rafveitna.
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Brunamálastofnun er aðili að Rafstaðlaráði (RST). Rafstaðlaráð er
vettvangur þeirra sem vilja efla stöðlun á rafmagnssviði hér á landi
og hafa fulltrúar Brunamálastofnunar tekið þátt í fundum og
verkefnum á þess vegum. Einnig hefur Brunamálastofnun töluverð
samskipti Staðlaráð Íslands vegna ýmissa stöðlunarverkefna.

Ár

Mynd 10. Fjöldi rafmagnsbruna 2000 – 2010.

Ljóstæknifélag Íslands
Brunamálastofnun er meðlimur í Ljóstæknifélagi Íslands og hefur
sótt fundi og ráðstefnur félagsins, frá stofnun þess. Fulltrúi
Brunamálastofnunar sytur í stjórn félagsins.
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samanburður á uppruna rafmagnsbruna



Mynd 11. Orsök rafmagnsbruna 2010.

Önnur rafhitunartæki
2010

Ísskápar, kælar og frystar

2000-2009

Uppþvottavélar
Glóperulýsing, fasttengd
Glóperulýsing, færanleg
Töflur og dreifikerfi
Lausataugar
Raﬂagnir
Þurrkarar
Sjónvörp og myndbandstæki
Þvottavélar
Eldavélar
0%
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Mynd 12. Samanburður á uppruna rafmagnsbruna.
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Erlent samstarf
Evrópskt samstarf
Rafmagnsöryggissvið sinnir erlendu samstarfi er varðar markaðseftirlit
og öryggi raffanga af fremsta megni en því miður hefur, af ýmsum
ástæðum, s.s. vegna fjárskorts, ekki verið hægt að sinna því eins og
æskilegt væri. Í þessu sambandi má nefna hina ýmsu samstarfshópa
markaðseftirlitsstjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu (EES),
svokallaða „AdCo“ hópa. Aðilar EES, þ.e. Evrópusambandið (ES) og
EFTA leggja gríðarlega áherslu á að þessu samstarfi sé sinnt, enda
ein af forsendunum fyrir að innri markaðurinn virki eins og til er
ætlast.
Helstu samstarfshópar:

LVD-AdCo: Samstarfshópur markaðseftirlitsstjórnvalda á Evrópska
efnahagssvæðinu (EES) um framkvæmd markaðseftirlits vegna
„lágspennutilskipunarinnar“ (LVD), sem fjallar um öryggi raffanga
og markaðssetningu. Rafmagnsöryggissvið hefur lagt áherslu á að
sinna þessu samstarfi vel. Fundir eru að jafnaði tvisvar á ári.
LVD-WP: Vinnuhópur hagsmunaaðila, s.s. stjórnvalda, framleiðenda
neytenda og staðlasamtaka á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).
Hópnum er ætlað að fjalla um og koma með tillögur til fram
kvæmdastjórnar ES að breytingum, túlkunum og þróun „lágspennu
tilskipunarinnar“. Rafmagnsöryggissvið hefur reynt að sinna þessu
samstarfi eftir fremsta megni, þó ekki hafi alltaf verið hægt að taka
þátt. Fundir eru einu sinni til tvisvar á ári.

EMC-AdCo: Samstarfshópur samsvarandi LVD-AdCo um
framkvæmd markaðseftirlits vegna tilskipunarinnar um rafsegul
samhæfi, EMC. Rafmagnsöryggissvið hefur lagt áherslu á að sinna
þessu samstarfi vel, þó ekki hafi verið hægt að taka þátt í öllum
verkefnum hópsins. Fundir eru að jafnaði tvisvar á ári.
EMC-WP:

Vinnuhópur samsvarandi LVD-WP um tilskipun um
rafsegulsamhæfi. Rafmagnsöryggissvið hefur ekki getað sinnt þessu
samstarfi. Fundir eru að jafnaði einu sinni á ári.

ATEX-AdCo:

Samstarfshópur samsvarandi LVD-AdCo um
framkvæmd markaðseftirlits vegna tilskipunarinnar um rafföng til
nota á sprengihættustöðum. Rafmagnsöryggissvið hefur ekki getað
sinnt þessu samstarfi. Fundir eru að jafnaði tvisvar á ári.

ATEX-SC:

Vinnuhópur samsvarandi LVD-WP um tilskipun um
rafföng til nota á sprengihættustöðum. Rafmagnsöryggissvið hefur
ekki getað sinnt þessu samstarfi. Fundir eru að jafnaði einu sinni
til tvisvar á ári.
Ráðstefnur, námstefnur og vinnuhópar er tengjast ofangreindum
hópum og tilskipunum og markaðseftirliti almennt. Rafmagns
öryggissvið hefur lítið getað sinnt slíku.

Norrænt samstarf
NSS (Samtök rafmagnsöryggisstofnanna á Norðurlöndum)
Samtök rafmagnsöryggisstofnanna á Norðurlöndum halda tvo fundi
á ári þar sem fjallað er um sameiginleg rafmagnsöryggismál s.s.
reglugerðar- og staðlamál, rafmagnseftirlit, löggildingar rafverktaka,
markaðseftirlit raffanga ofl.
Þá eru starfandi á vegum NSS nokkrir vinnuhópar um einstök
málefni sem koma saman einu sinni til tvisvar á hverju ári. Þessir
hópar eru:
• Samstarfshópur stjórnvalda um markaðseftirlit raffanga
(NSS- MK)
• Samstarfshópur um samræmingu raflagnareglna (NSS-ANL)
• Samstarfshópur um samræmdar skráningar slysa og tjóna.
(NSS- Analyse)
• Samstarfshópur um upplýsingamiðlun (NSS-Information)

Alþjóðlegt samstarf
IEC-tækninefndir og CENELEC-tækninefndir. Rafmagnsöryggissvið
fylgist með nokkrum tækninefndum á vegum IEC og CENELEC. Má
þar helst nefna tvær tækninefndir á vegum IEC og CENELEC,
tækninefndir TC 64 sem fjalla um raflagnir í byggingum en fulltrúi
Brunamálastofnunar situr fundi þessara nefnda.

25

Brunamálastofnun

The Iceland Fire Authority

The Iceland Fire Authority is an institute of knowledge, coordination,
supervision and administration, working with and for the central
public authorities, the fire brigades, electrical contractors, producers
of electricity, the general public and other interested parties, on
consultation, supervision, and reforms in the fields of fire protection
and electrical safety. The Authority represents Iceland in
international collaboration in these fields.

Diverse tasks in accordance with the law
The Iceland Fire Authority operates in accordance with the laws on
fire protection and electrical safety. The principal tasks of the
Authority are:
• to supervise the implementation of the laws, and of the
regulations set forth thereby;
• to supervise fire protection inspections and fire fighting in local
communities, to ensure coordinated supervision and effective
fire fighting;
• to monitor the safety of electrical power stations, utilities and
housing installation and market surveillance of electrical
equipment;
• to attend to the introduction and instruction of the general
public and of fire brigades and of those who work on designing
buildings for fire and electrical safety;
• to offer advice to building authorities on fire protection in
buildings and electrical safety;
• to approve service and inspection parties for fire protection and
electrical safety, and for the fire protection plans of local
authorities;
• to monitor and, depending on circumstances, to conduct
independent research in the field of fire protection and
electrical safety,
• to monitor advancements and innovations in the field of fire
protection and electrical safety and make proposals to the
Ministry on changes of regulations, as occasion demands.
The Iceland Fire Authority is at the same time obliged to work
on the coordination of fire protection in Iceland and to promote
co-operation between those who work on fire protection. The
Authority shall, with independent observations and appraisals,
instruct local authorities on the requirements for fire protection
inspections and fire brigades.
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The Iceland Fire Authority oversees electrical safety issues,
market surveillance of electrical equipment and inspection of
electrical installations, covering all aspects including generation,
distribution and housing installations as well as the internal safety
control systems of electrical utilities and electrical contractors.
Furthermore, Iceland Fire Authority issues authorization to electrical
contractors, handles recording and investigation of accidents and
damage from electrical causes, and publishes information and
training material on electrical safety issues.

Administration of the Authority
The Minister for the Environment is in charge of fire protection and
electrical safety. The Minister appoints the Director of the Iceland
Fire Authority who handles the daily management and operation of
the Authority, with a staff of 15 employees.
An advisory council for Icelandic Fire Authority is appointed by
the Minister for a period of four years. In the council, major
stakeholders in affairs pertaining to fire protection are represented
such as Associations of Fire Fighters and Fire Chiefs, Association
of Local Authorities, Insurance Companies and the Confederation of
Icelandic Employers. Kolbrún Reinholdsdóttir was appointed
chairman of the council by the Minister in 2007.
Iceland Fire Authority is an authority responsible for work related
to electrical safety, public safety and emergency management. The
work is carried out in close cooperation with the local authorities that
are responsible for Fire Services and Fire Inspection as well as
enforcing the building regulations. The Fire Service Technical College
is a part of the Authority and oversees the education of Fire Fighters,
Fire Officers and Fire Inspectors. The role of the Electrical Safety
Division of the Iceland Fire Authority is to monitor protection against
potential risk and damage from electricity in general, including
electrical power stations, electricity utilities, housing installations
and electrical equipment, and disruptions caused by them.
On the 1st January 2011 the Iceland Fire Authority was replaced
by a new government agency, the Iceland Construction Authority.
The new agency is in charge of matters to do with electrical safety,
fire safety and building laws and regulations. This annual report is
therefore the last report published by the Iceland Fire Authority.
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Ársreikningur 2010
Áritun endurskoðenda

Rekstrarreikningur árið 2010

Til Brunamálastofnunar

Tekjur
Brunavarnargjald
Rafmagnseftirlitsgjöld
Ýmsar tekjur
		

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Brunamálastofnunar fyrir árið 2010.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning,
yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga og fjárreiður ríkisins. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og
viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings þannig að hann sé í
meginatriðum án verulegra annmarka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé
viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og ákvæði laga um
Ríkisendurskoðun. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja
og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án
verulegra annmarka.
Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í
ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal
annars á þeirri áhættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum. Endurskoðunin felur
einnig í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem gilda um A-hluta stofnanir og
stjórnendur nota við gerð ársreikningsins og framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að
byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Brunamálastofnunar á árinu
2010, efnahag þess 31. desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010, í samræmi
við lög um ársreikninga og fjárreiður ríkisins. 		

		
Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Funda- og ferðakostnaður
Aðkeypt sérfræðiþjónusta
Rekstur tækja og áhalda
Annar rekstrarkostnaður
Húsnæðiskostnaður
Bifreiðarekstur
Tilfærslur
		
Eignakaup
		
		
Tekjuafgangur
fyrir hreinar fjármunatekjur

2010

2009

356.343.939
225.823.952
6.701.419

309.657.429
126.470.055
7.548.270

588.869.310

443.675.754

133.929.302
11.404.352
10.809.034
87.685.661
2.440.273
4.601.428
32.535.594
1.360.350
2.386.575

105.768.103
11.135.668
10.513.591
42.172.260
2.479.286
4.498.349
29.856.123
3.061.954
2.600.000

287.152.569
6.221.380

212.085.334
7.252.597

293.373.949

219.337.931

295.495.361

224.337.823

(Fjármagnsgjöld) fjármunatekjur
(54.303)
		
			
Tekjuafgangur ársins

583.563

295.441.058

224.921.386

2010

2009

295.441.058

224.921.386

295.441.058

224.921.386

		

Ríkisendurskoðun, júní 2010
Sveinn Arason
ríkisendurskoðandi

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

2010

2009

Sjóðstreymi árið 2010

Eignir
Veltufjármunir
Ríkissjóður
976.238.518
Viðskiptakröfur
59.452.465
Aðrar skammtímakröfur
50.318.600
Handbært fé
12.543.721
		
Eignir alls
1.098.553.304
			

686.290.720
43.839.250
65.330.586
4.284.148
799.744.704

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Höfuðstóll
Bundið eigið fé
Eigið fé
		
Skuldir
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir
		
	Skuldir
		
Eigið fé og skuldir
		

61.019.320
1.001.423.210

21.722.201
752.279.271

1.062.442.530

774.001.472

36.110.774

25.743.232

36.110.774

25.743.232

1.098.553.304

799.744.704

Rekstrarhreyfingar
Veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangur ársins
		
Veltufé frá rekstri
		
Breytingar á rekstrartengdum
eignum og skuldum:
Skammtímakröfur lækkun/(hækkun)
Viðskiptaskuldir (lækkun)/hækkun
		
		
Handbært fé frá rekstri
		

(601.229)
10.367.542

(34.357.589)
21.929.379

9.766.313

(12.428.210)

305.207.371

Fjármögnunarhreyfingar
Breyting á stöðu við ríkissjóð
Markaðar tekjur. innheimtar af ríkissjóði (33.954.116)
Greitt úr ríkissjóði
(262.993.682)
		
	Fjármögnunarhreyfingar
(296.947.798)
		

212.493.176

(12.763.566)
(195.502.971)
(208.266.537)

Hækkun á handbæru fé

8.259.573

4.226.639

Handbært fé í ársbyrjun
		

4.284.148

57.509

Handbært fé í lok ársins
		

12.543.721

4.284.148
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