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Betur má ef duga skal
Sú sorglega staðreynd að fjórar manneskjur létu lífið í eldsvoðum hérlendis á síðasta ári minnir okkur
óþyrmilega á hve berskjölduð við getum verið ef eldur kemur upp í mannvirkjum og fær óáreittur að
sýna eyðingarmátt sinn. Þrátt fyrir allan okkar ágæta viðbúnað, fræðslu og forvarnir, tækniframfarir
og auknar kröfur um eldvarnir tekur eldurinn sinn toll hvenær sem færi gefst. Til allrar hamingju er
manntjón í eldsvoðum að jafnaði miklu minna en hér varð á síðasta ári og sannarlega með því minnsta
sem þekkist á byggðu bóli. Og þess ber að geta, eins og ítarlega er gerð grein fyrir hér í ársskýrslu
Mannvirkjastofnunar, að okkur hefur orðið verulega ágengt í þeirri sífelldu viðleitni að draga úr
eignatjóni vegna eldsvoða. En betur má ef duga skal.
Rannsókn sem
gerð var á síðasta
ári fyrir Eldvarnabandalagið, sem
Mannvirkjastofnun
á aðild að, og
Landssamband
slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna
leiddi í ljós að eldvarnir
á íslenskum heimilum eru almennt nokkuð góðar. Víða er þó
pottur brotinn. Í ljós kom til dæmis að ungt fólk og leigjendur
eru berskjaldaðri en aðrir gagnvart eldsvoðum. Við það má ekki
una og hefur Eldvarnabandalagið gripið til ýmissa ráðstafana
til að bæta úr. Meðal annars hefur velferðarráðuneytinu verið
bent á nauðsyn þess að setja ákvæði um eldvarnir í húsaleigulög
og staðlaða leigusamninga en endurskoðun laganna fer einmitt
fram um þessar mundir.
Vönduð og framsækin byggingarreglugerð er lykill að því að
auka gæði, öryggi og hagkvæmni í mannvirkjagerð og þar
með lífsgæði almennings. Umhverfisráðherra staðfesti nýja
reglugerð í ársbyrjun 2012 en setti þó bráðabirgðaákvæði þess
efnis að tímabundið væri heimilt að fara eftir ákvæðum eldri
reglugerðar, með vissum skilyrðum. Byggingarreglugerð er án
nokkurs vafa ein flóknasta og umfangsmesta reglugerð sem við
Íslendingar smíðum. Því er eðlilegt að gera þurfi lagfæringar í
ljósi reynslu af framkvæmd hennar. Við smíðina verður iðulega
að taka mið af mjög andstæðum hagsmunum ýmissa aðila og
því eðlilegt að byggingarreglugerð sé umdeild.
Byggingarreglugerð er ekki meitluð í stein og besta leiðin
til að betrumbæta hana er að eiga gott samstarf við helstu
hagsmunaaðila. Það var enda eitt helsta verkefni starfsmanna
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Mannvirkjastofnunar á síðasta ári að vinna að endurskoðun
reglugerðarinnar. Þess má geta að þegar þetta er skrifað hafa
um eitt hundrað atriði í henni tekið breytingum. Í ljósi þess
mikla og lærdómsríka samráðs sem fram fór á síðasta ári var
endurskoðuð reglugerð gefin út í desember 2012 og annarri
endurskoðun lauk í apríl 2013.
Meðal annars voru endurskoðuð ákvæði um aukna orkunýtingu
bygginga og var ákveðið, í samráði við ýmsa hagsmunaaðila,
að kröfur um einangrun byggingarhluta yrðu því sem næst
þær sömu og voru í gömlu byggingarreglugerðinni. Einnig var
ákvæðum um rýmisstærðir breytt og hönnuðum og arkitektum
þannig veittur meiri sveigjanleiki til að ná markmiðum um minni
íbúðir, um leið og hugað er að grundvallaratriðum um aðgengi
fyrir alla. Sá hluti reglugerðarinnar sem fjallar um varnir gegn
eldsvoða hefur verið endurskoðaður frá grunni.
Mannvirkjastofnun ber ábyrgð á eftirliti með rafmagnsöryggi
hér á landi og gerir kröfur til löggiltra rafverktaka og rafveitna
um skil á tilteknum upplýsingum sem lið í opinberu eftirliti
með rafmagnsöryggi. Stofnunin hefur undanfarið unnið að
markvissri uppbyggingu á rafrænum þjónustuleiðum og hefur
nú tekið í notkun nýtt upplýsingakerfi sem nefnist miðlæg
rafmagnsöryggisgátt. Gáttin er heildstætt upplýsingakerfi
sem inniheldur nokkrar sjálfstæðar kerfiseiningar sem
tengja löggilta rafverktaka, dreifiveitur (rafveitur) og
faggiltar skoðunarstofur saman við upplýsingakerfi
Mannvirkjastofnunar. Rafmagnsöryggisgáttinni er ætlað að
auðvelda rafræn skil á upplýsingum og á sama tíma auðvelda öll
samskipti rafverktaka við Mannvirkjastofnun, dreifiveitur og
skoðunarstofur.
Jafnframt hefur Mannvirkjastofnun lagt mikla vinnu og
umtalsverðan kostnað í gerð ýmissa gagnagrunna og kerfa

með það að markmiði að koma á rafrænni stjórnsýslu á sem
flestum sviðum. Þessari vinnu miðar vel og er mikilvægt að svo
verði áfram. Sem dæmi má nefna samvinnu við systurstofnanir
í Svíþjóð og Eistlandi um gerð rafræns gagnasafns fyrir
upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt.
Verkefnið vekur athygli víða um lönd og nýtur myndarlegs
stuðnings þróunarsjóðs Norrænu ráðherranefndarinnar. Án
hans væri verkefnið Mannvirkjastofnun fjárhagslega ofviða.
Gæðamál hafa verið ofarlega á baugi hjá stofnuninni undanfarin
misseri. Stofnunin hefur eftirlit með gæðastjórnunarkerfum
ýmissa aðila sem koma að mannvirkjagerð og brunavörnum en
auknar kröfur um innleiðingu slíkra kerfa er að finna í nýlegum
mannvirkjalögum. Þetta er liður í því að efla innra eftirlit í
byggingarstarfsemi og auka þar með gæði mannvirkja á Íslandi.
Samkvæmt lögunum er Mannvirkjastofnun einnig skylt að koma

sér upp gæðastjórnunarkerfi og er sjálfsagt að hún sýni gott
fordæmi í þessum efnum.
Helstu verkefni Mannvirkjastofnunar næstu misserin
verða án efa frekari þróun regluverks byggingariðnaðarins,
efling stjórnsýslu í mannvirkjamálum og innleiðing
gæðastjórnunarkerfa. Vonast er til þess að áframhaldandi
samstarf og samráð helstu hagsmunaaðila málaflokksins leiði
til aukins skilnings og samstöðu um helstu álitamál. Með því
tekst okkur að þróa áfram vandaða umgjörð um mannvirkjamál
sem skilar samfélaginu vönduðum, öruggum og hagkvæmum
byggingum.
Dr. Björn Karlsson
forstjóri Mannvirkjastofnunar
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Mannvirkjastofnun – hlutverk og skipulag
Mannvirkjastofnun tók til starfa 1. janúar 2011 samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku
gildi þann sama dag. Nýja stofnunin tók við því hlutverki á sviði brunavarna og rafmagnsöryggismála
sem Brunamálastofnun hafði áður, en fékk jafnframt það verkefni að hafa yfirumsjón með stjórnsýslu
mannvirkjamála.
Mannvirkjastofnun er umhverfisráðherra til aðstoðar hvað
varðar brunamál, rafmagnsöryggismál og byggingarmál.
Stofnunin er stjórnsýslustofnun sem stuðlar að samræmdu
byggingareftirliti um allt land, meðal annars með gerð
leiðbeininga, skoðunarhandbóka og með beinum íhlutunarrétti
ef byggingareftirlit sveitarfélaganna er ekki í samræmi við
ákvæði laganna. Ennfremur 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. Mannvirkjastofnun
hefur jafnframt eftirlit með því að slökkvilið séu skipulögð,
búin tækjabúnaði og skipuð mannskap sem hafi nægjanlega
menntun og þjálfun til að sinna hlutverki sínu.
Meginþungi byggingareftirlits í landinu er í höndum
sveitarfélaganna sem ráða byggingarfulltrúa til að sinna útgáfu
byggingarleyfa og framkvæmd byggingareftirlits. Gert er
ráð fyrir að árið 2018 verði allt byggingareftirlit framkvæmt
af faggiltum aðila í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka
sem Mannvirkjastofnun býr til. Þetta þýðir að annaðhvort er
byggingareftirlit, og þá aðallega yfirferð hönnunargagna og
framkvæmd úttekta, framkvæmt af faggiltum skoðunarstofum
eða af byggingarfulltrúum sem þá þurfa að hafa fengið
faggildingu til að annast slíkt eftirlit.

Helstu verkefni
Meðal helstu verkefna Mannvirkjastofnunar er að:
• Annast gerð leiðbeininga, verklagsreglna og 			
skoðunarhandbóka á fagsviði stofnunarinnar í samráði við 		
Samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila.
• Bera ábyrgð á markaðseftirliti með byggingarvörum.
• Annast aðgengismál.
• Hafa eftirlit með vörnum gegn hættu og tjóni af
raforkuvirkjum, neysluveitum og rafföngum og truflunum af
þeirra völdum.
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• Annast skoðanir á raforkuvirkjum og neysluveitum,
háspenntum og lágspenntum.
• Annast skoðanir á öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og
rafverktaka.
• Löggilda rafverktaka með tilliti til krafna vegna
rafmagnsöryggis.
• Gefa út starfsleyfi til handa skoðunarstofum á rafmagnssviði
og hafa eftirlit með starfsemi þeirra.
• Annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjóni af völdum
rafmagns.
• Starfrækja rafrænt gagnasafn um mannvirki og
mannvirkjagerð um land allt.
• Annast kynningu og fræðslu fyrir almenning og
hagsmunaaðila.
• Gefa út byggingarleyfi og annast eftirlit með þeim framkvæmdum sem falla undir 3. mgr. 9. gr. laga um mannvirki
• Standa fyrir námskeiðum til réttinda fyrir hönnuði og
byggingarstjóra og veita hönnuðum, iðnmeisturum og
slökkviliðsmönnum löggildingu.
• Bera ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskóla fyrir
slökkviliðsmenn, slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmenn.
• Gefa út starfsleyfi til handa byggingarstjórum og
skoðunarstofum sem starfa samkvæmt lögunum og hafa
eftirlit með starfsemi þeirra.
• Gefa út starfsleyfi til handa þjónustu- og eftirlitsaðilum
brunavarna og samþykkja brunavarnaáætlanir sveitarfélaga
samkvæmt ákvæðum laga um brunavarnir.
• Annast og stuðla að rannsóknum á sviði brunavarna,
mannvirkjamála og manngerðs umhverfis í samvinnu við
hagsmunaaðila og annast og stuðla að útgáfu upplýsinga um
þau mál.
• Annast eldvarnaeftirlit vegna mannvirkja innan
efnahagslögsögu og landgrunnsmarka sem eru fyrirhuguð
eða tilkomin vegna rannsókna og vinnslu vetniskola.
• Taka þátt í starfi Staðlaráðs Íslands um gerð íslenskra og
evrópskra staðla á sviði mannvirkjamála og rafmagnsöryggis
og tilnefna aðila til þátttöku í starfi Evrópusamtaka um
tæknisamþykki (EOTA).

• Eiga samstarf við hliðstæðar stofnanir í nágrannalöndunum
og á alþjóðavettvangi.
• Vera umhverfisráðuneytinu og öðrum stjórnvöldum til
ráðgjafar um mannvirkja- og rafmagnsöryggismál og veita
umsögn um álitamál á því sviði.

Framtíðarsýn
Framtíðarsýn er sú kjölfesta sem styður við verkefni
stofnunarinnar. Markmið, verkefni, einstaka aðgerðir og nýtt
stjórnskipulag eru þau tæki sem beitt verður við að raungera
eftirfarandi framtíðarsýn:
• Mannvirkjastofnun er stjórnsýslustofnun sem sinnir á
skilvirkan hátt eftirliti með framkvæmd laga um mannvirki
og brunavarnir og framkvæmd laga um öryggi raforkuvirkja,
neysluveitna og raffanga í því skyni að auka gæði mannvirkja
og öryggi.
• Innan ramma þeirrar löggjafar sem stofnunin starfar eftir
leitast hún við að vera aðgengileg og nútímaleg og búa yfir
sterkri faglegri þekkingu á þeim sviðum sem hún starfar á.
• Gagnvart hagsmunaaðilum leggur Mannvirkjastofnun áherslu
á markviss, heiðarleg og leiðbeinandi vinnubrögð. Starfsfólk
stofnunarinnar er jákvætt og leiðbeinandi gagnvart öllum
sem til hennar leita og stuðlar þannig að góðu samstarfi til
framtíðar.

• Mannvirkjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður þar
sem stöðugt er leitast við að efla starfsemina, einstaklingar
starfa saman sem ein liðsheild og verkaskipting og úthlutun
verkefna er skýr.

Skipulag
Forstjóri veitir Mannvirkjastofnun forstöðu og er hann skipaður
af umhverfisráðherra til fimm ára í senn. Skrifstofustjóri,
gæðastjóri og lögfræðingur leiða þrjár stoðdeildir en fagstjórar
eru leiðtogar á málefnasviðum slökkviliða, eldvarna, bygginga
og rafmagnsöryggis.
Skipulag Mannvirkjastofnunar felur í sér áherslu á valddreifingu
og áherslu á verkefnastjórnun þvert á starfsemina.
Meginhlutverk fagstjóra málefnasviða er að veita faglega
forystu og leiðsögn á sínu sviði, leiða stefnumörkun og
framkvæmd á sínu sérsviði og leiða þannig starf sérfræðinga.
Í lok árs 2012 voru starfsmenn Mannvirkjastofnunar 23 í
22,6 stöðugildum. Starfsmönnum fjölgaði um þrjá á árinu en
stöðugildum um 2,6.

Forstjóri Mannvirkjastofnunar

Fagstjóri
eldvarna

Fagstjóri
rafmagnsöryggis

Fagstjóri
bygginga

Skrifstofustjóri
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Endurskoðun byggingarreglugerðar
Umhverfisráðherra gaf út nýja byggingarreglugerð í janúar 2012.
Vinna við endurskoðun eldri reglugerðar hófst árið 2010 og unnu
tugir einstaklinga að því verkefni. Samráð var haft við mikinn
fjölda fólks með ólíka þekkingu og hagsmuni. Markmiðið var
að leggja áherslu á sjálfbæra þróun, opna stjórnsýslu, gagnsæi
og lýðræðisumbætur. Jafnframt var áhersla lögð á aukna
notkun markmiðsákvæða og byggingarstaðla í reglugerðinni.
Auk þess var sérstaklega hugað að sjónarmiðum sem lúta að
neytendavernd, vistvænni byggð með markmið sjálfbærrar
þróunar að leiðarljósi, hljóðvist í skólum og byggingum ætluðum
börnum og aðgengismálum.
Við setningu reglugerðarinnar var sett bráðabirgðaákvæði
um að heimilt væri að fara eftir ákvæðum eldri reglugerðar,
að uppfylltum vissum skilyrðum, fram til 1. janúar 2013.
Umhverfisráðherra lýsti því yfir að þessi tími til ársloka 2012
yrði notaður til umræðu og samráðs við hagsmunaaðila með
það að markmiði að breytingar yrðu gerðar á nýju reglugerðinni
í árslok. Í ljósi þess mikla og lærdómsríka samráðs sem fram fór
á árinu var ákveðið að endurskoða viss ákvæði reglugerðarinnar

og var endurskoðuð reglugerð gefin út í desember 2012.
Meðal annars voru endurskoðuð ákvæði um aukna orkunýtingu
bygginga og var ákveðið, í samráði við ýmsa hagsmunaaðila, að
kröfur um einangrun byggingarhluta yrðu sem næst þær sömu
og voru í gömlu byggingarreglugerðinni. Einnig var ákvæði um
rýmisstærðir breytt og hönnuðum og arkitektum þannig veittur
meiri sveigjanleiki til að ná markmiðum um minni íbúðir, um leið
og hugað er að grundvallaratriðum um aðgengi fyrir alla. Loks
má nefna að áðurnefnt bráðabirgðaákvæði var framlengt til
15. apríl 2013.
Endurskoðun reglugerðarinnar hefur síðan verið fram haldið og
var áhersla lögð á endurskoðun 6. og 7. hluta reglugerðarinnar,
sem fjalla um aðkomu, umferðarleiðir, innri rými og útisvæði.
Þeirri vinnu lauk í apríl síðastliðnum og hafa nú alls um 100
greinar tekið breytingum frá setningu hennar í febrúar 2012.
Auk þess var lokið við endurskoðun 9. hluta reglugerðarinnar
sem fjallar um varnir gegn eldsvoða sem staðið hafði yfir allt frá
setningu reglugerðarinnar í febrúar 2012.

Gæðamál
Gæðastjórnunarkerfi sem
Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með
Síðastliðin rúm fimmtán ár hefur rafverktökum og
rafveitum verið skylt að koma sér upp virku öryggiskerfi
sem tryggir öryggi og gæði við vinnu og notkun rafmagns.
Löggiltum rafverktaka ber að koma sér upp skilgreindu
öryggisstjórnunarkerfi svo tryggt sé að öll hans starfsemi
sé samkvæmt reglum. Á sama hátt eru rafveitur skyldaðar
til þess að tryggja öryggi raforkuvirkja og reksturs þeirra
með því að ábyrgðarmenn raforkuvirkja rafveitna komi upp
öryggisstjórnunarkerfi með virkjum. Skoðunarstofur hafa séð
um úttektir á öryggisstjórnunarkerfum og hefur reynslan af
þessari tilhögun verið góð.
Mannvirkjastofnun hefur nú verið falið að hafa einnig
eftirlit með gæðastjórnunarkerfum aðila sem koma að
byggingarframkvæmdum og gæðastjórnunarkerfum
þjónustuaðila brunavarna. Byggt verður á þeirri góðu reynslu
sem hefur myndast á sviði rafmagnsöryggismála síðastliðin ár.
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Þjónustuaðilar brunavarna hafa frest til 31. desember 2014 til
að uppfylla þau skilyrði um gæðastjórnunarkerfi sem koma
fram í reglugerð um þjónustuaðila brunavarna og samþykkt
var 8. nóvember 2011. Gæðastjórnunarkerfin verða vottuð af
starfsmönnum Mannvirkjastofnunar í tengslum við útgáfu
starfsleyfa þjónustuaðila. Mannvirkjastofnun hefur gefið út drög
að leiðbeiningum fyrir þjónustuaðila um gæðastjórnunarkerfin og
er hægt að nálgast þær á heimasíðu stofnunarinnar.
Í lögum um mannvirki sem samþykkt voru á Alþingi í desember
árið 2010 er kveðið á um að þeir aðilar sem koma að
mannvirkjagerð á Íslandi skuli hafa vottað gæðastjórnunarkerfi.
Þetta er liður í því að efla innra eftirlit í byggingarstarfsemi og
auka þar með gæði mannvirkja á Íslandi.
Þeir aðilar sem samkvæmt mannvirkjalögum þurfa að koma
sér upp gæðastjórnunarkerfi eru hönnuðir, hönnunarstjórar,
byggingarstjórar og iðnmeistarar. Mannvirkjastofnun og
byggingarfulltrúar þurfa einnig að koma sér upp vottuðu
gæðastjórnunarkerfi og faggildingu að auki ef þeir ætla ekki að
nota skoðunarstofur til þess að framkvæma skoðanir og eftirlit
með hönnun og byggingarframkvæmdum.

Mannvirkjastofnun er heimilt að fela faggiltri vottunarstofu
að annast úttekt á gæðastjórnunarkerfum. Þessar úttektir
þurfa að vera gerðar á grundvelli skoðunarhandbóka
og skoðunarskýrslna sem Mannvirkjastofnun gefur
út. Nánari kröfur um gæðastjórnunarkerfi hönnuða,
hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara koma fram
í byggingarreglugerð. Mannvirkjastofnun skal samkvæmt
reglugerðinni gefa út leiðbeiningar um gæðastjórnunarkerfin,
þær kröfur sem gerðar eru til þeirra og virkni gæðastjórnunarkerfanna. Á heimasíðu Mannvirkjastofnunar má nálgast
drög að leiðbeiningum um gæðastjórnunarkerfin en samráð
hefur verið haft við helstu hagsmunaaðila við gerð þeirra.
Skoðunarhandbók sem lýsir því hvað og hvernig skoðunarstofur
munu taka út gæðastjórnunarkerfin hefur einnig verið gefin út í
drögum á heimasíðu stofnunarinnar ásamt eyðublaði sem notað
verður við skoðanir.
Vonast er til þess að með því að skylda alla þessa aðila til þess að
taka upp gæðastjórnunarkerfi muni innra eftirlit með hönnun og
framkvæmd mannvirkja ásamt þjónustu brunavarna eflast og að
draga muni úr tjóni vegna elds og mistaka í byggingariðnaði. Við
það munu miklar fjárhæðir sparast í þjóðfélaginu og verðmæti
mannvirkja aukast samfara auknum gæðum.

Stefna Mannvirkjastofnunar í gæðamálum:
• Að hafa ávallt viðskiptavini stofnunarinnar í forgrunni í þjónustu
sinni og leggja sig fram um að uppfylla væntingar þeirra.
• Að leggja áherslu á ábyrga og vandaða ákvarðanatöku og
gæta að jafnræði og hlutleysi í afgreiðslu allra mála.
• Að koma upp virku gæðakerfi samkvæmt ISO 9001
staðlinum um gæðastjórnun og fá vottun um að unnið sé
samkvæmt staðlinum fyrir 1. janúar 2015.
• Að koma upp gæðahandbók um helstu ferla stofnunarinnar
sem starfsmenn vinna eftir og vinna að stöðugum umbótum í
starfsemi stofnunarinnar.
• Að hafa hæft starfsfólk með tilskilda menntun, reynslu
og þjálfun á sínu fagsviði og að starfsmenn fái þjálfun og
fræðslu í gæðamálum.
• Að starfsmenn hafi það vinnuumhverfi og búnað sem gerir
þeim kleift að standast væntingar viðskiptavina.
• Að setja fram árleg gæðamarkmið fyrir hvert svið og deild
stofnunarinnar.
• Að allir starfsmenn vinni að gæðamarkmiðum
Mannvirkjastofnunar.
Gæðastefnan er endurskoðuð annað hvert ár og samþykkt á
fundi gæðaráðs og af forstjóra. Hún er birt í heild sinni á mvs.is.

Gæðastjórnunarkerfi Mannvirkjastofnunar
Mannvirkjastofnun er skylt að koma sér upp vottuðu
gæðastjórnunarkerfi samkvæmt mannvirkjalögum. Það
er einnig mikilvægt að stofnunin sýni gott fordæmi í verki
þar sem eitt af lögbundnum verkefnum hennar er að hafa
eftirlit með gæðastjórnunarkerfum þeirra aðila sem koma að
byggingarframkvæmdum, brunavörnum og rafmagnsöryggi.
Að auki þarf stofnunin að afla sér faggildingar ef hún tekur
þá ákvörðun að framkvæma skoðanir og eftirlit með hönnun
og byggingarframkvæmdum á þeim svæðum sem hún hefur
eftirlitsskyldu með. Innleiðing gæðastjórnunarkerfis er hafin
og starfar rafmagnsöryggissvið nú þegar eftir skilgreindum
verkferlum. Vinna við skráningu ferla á byggingarsviði er byrjuð
og ýmsir sameiginlegir ferlar stofnunarinnar einnig. Fresturinn
fyrir stofnunina til þess að koma á vottuðu gæðastjórnunarkerfi
er til 1. janúar 2015 en fresturinn til þess að koma sér upp
faggildingu er til 1. janúar 2018.
Stofnunin hefur nú sett sér stefnu í gæðamálum sem var
undirrituð af forstjóra í nóvember 2012. Gæðastefnan nær til
allrar starfsemi og allra starfsmanna Mannvirkjastofnunar.
Starfsmenn fylgja gæðastefnu stofnunarinnar í störfum sínum
og bera sameiginlega ábyrgð á því að hún sé framkvæmd.
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Gerð gagnagrunna – rafræn stjórnsýsla
Gerð gagnagrunna og innleiðing rafrænnar stjórnsýslu
er eitt mikilvægasta verkefni Mannvirkjastofnunar þessi
misserin og á næstu árum. Samkvæmt lögum um mannvirki
ber Mannvirkjastofnun að starfrækja rafrænt gagnasafn
fyrir upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð um allt
land. Gagnasafnið skal vera innan gagna- og upplýsingakerfis
fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands eða samtengjanlegt því.
Samkvæmt lögunum skulu byggingarfulltrúar og slökkvilið hafa,
án endurgjalds, aðgang að þeim hluta gagnasafnsins sem varðar
mannvirki og mannvirkjagerð í umdæmi þeira.
Mannvirkjastofnun hefur unnið að undirbúningi gagnasafnsins
undanfarin ár í samvinnu við Þjóðskrá, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Félag byggingarfulltrúa og byggingaryfirvöld í
Svíþjóð og Eistlandi en norrænar mannvirkjastofnanir eru mjög
áhugasamar um verkefnið. Þarfagreiningu er lokið og frumgerð
gagnagrunnsins liggur fyrir. Verkefnið er mjög umfangsmikið
og kostnaðarsamt en Mannvirkjastofnun hefur, í samvinnu við
systurstofnanir í Svíþjóð og Eistlandi, fengið myndarlegan styrk
frá þróunarsjóði Norrænu ráðherranefndarinnar til verksins.
Verkefninu á að ljúka 2018 en gagnasafnið verður tekið í
notkun í áföngum fram að þeim tíma. Markmiðið er að gera
stjórnsýsluna skilvirkari og tryggja að gæða- og eftirlitskerfið
virki.
Í gagnagrunninum verða vistuð öll útgefin byggingarleyfi,
öll gögn sem leyfin byggjast á, hönnunargögn, teikningar og
skoðunarskýrslur sem varða öll mannvirki. Þar verða listar
yfir löggilta hönnuði og iðnmeistara og byggingarstjóra

með starfsleyfi ásamt reglum um gæðastjórnunarkerfi
byggingarstjóra, hönnuða og iðnmeistara. Þar verða jafnframt
skoðunarhandbækur og verklagsreglur faggiltra skoðunarstofa.
Mikil vinna hefur jafnframt verið lögð í gerð og þróun miðlægrar
rafmagnsöryggisgáttar sem tekin hefur verið í notkun.
Um er að ræða heildstætt upplýsingakerfi með nokkrum
sjálfstæðum kerfiseiningum sem tengja rafverktaka, rafveitur,
byggingarfulltrúa og skoðunarstofur saman við upplýsingakerfi
Mannvirkjastofnunar í ferlum sem varða rafmagnsöryggi.
Rafmagnsöryggisgáttinni er ætlað að auðvelda rafræn skil á
upplýsingum og á sama tíma auðvelda öll samskipti rafverktaka
við Mannvirkjastofnun, dreifiveitur og skoðunarstofur. Gáttin
hefur verið unnin í samstarfi við Samorku og SART, Samtök
rafverktaka.
Ennfremur vinnur Mannvirkjastofnun að því í samvinnu við
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Eignarhagsfélagið
Brunabótafélag Íslands að þróa miðlægt kerfi fyrir slökkvilið
landsins og þjónustuaðila brunavarna. Kerfið heldur utan um
eldvarnaeftirlit, vatnsúðakerfi, viðvörunarkerfi og fleira. Þar
verða vistaðar úttektir slökkviliða og þjónustuaðila og gögn
sem tengjast þeim, svo sem bréf, tölvupóstur, símtöl og fleira.
Áðurnefndir aðilar þróa kerfið og fjármagna samkvæmt
samningi á árunum 2012-2014.
Kerfin eiga það sameiginlegt að vera miðuð að Androidhugbúnaði fyrir spjaldtölvur og Microsoft Windows-hugbúnaði
fyrir PC-tölvur.

Fræðsla og forvarnir
Mannvirkjastofnun er virk í forvörnum og fræðslu á sviði eld- og
slysavarna, bæði á eigin vegum og í samstarfi við aðra. Stofnunin
er einn helsti stuðningsaðili Eldvarnaátaksins sem Landssamband
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) stendur fyrir í nóvember
ár hvert. Slökkviliðsmenn heimsækja þá átta ára börn í grunnskólum
landsins og fræða þau og fjölskyldur þeirra um eldvarnir heima fyrir.
Meðal efnis sem börnin fá afhent er handbók Eldvarnabandalagsins
um eldvarnir heimilisins, en Mannvirkjastofnun er aðili að
bandalaginu ásamt níu öðrum stofnunum, félagasamtökum og
fyrirtækjum. Einnig fá börnin að gjöf frá Mannvirkjastofnun segul
með upplýsingum um eldvarnir í eldhúsinu. Í tengslum við átakið 2012
létu Eldvarnabandalagið og LSS gera rannsókn á ástandi eldvarna
á heimilum. Meðal helstu niðurstaðna er að eldvarnir eru lakastar
hjá ungu fólki og leigjendum og hefur Eldvarnabandalagið gripið til
ráðstafana til að bregðast við því.

10

Ársskýrsla
2012

Eldvarnabandalagið var stofnað 2010 og gaf sama ár út
handbók um eldvarnir heimilisins. Snemma árs 2012 gaf
Eldvarnabandalagið út fræðslu- og kynningarefni um
eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja og stofnana. Efni sem
Eldvarnabandalagið hefur gefið út er aðgengilegt á sérstöku
svæði á mvs.is en þar er einnig að finna margvíslegar
upplýsingar um eldvarnir. Þannig birtir stofnunin ítarlegar
upplýsingar um eldvarnir vegna jóla og áramóta á vef sínum.
Mannvirkjastofnun hefur jafnframt gefið út og dreift til
heimila landsins upplýsingum um eld- og slysahættu af völdum
rafmagns og er þær einnig að finna á mvs.is.
Aðild að Eldvarnabandalaginu eiga, auk Mannvirkjastofnunar,
Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, Félag
slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og

sjúkraflutningamanna, Sjóvá-Almennar tryggingar hf.,
Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Tryggingamiðstöðin hf., Vátryggingafélag Íslands hf.
og Vörður tryggingar hf.
Mannvirkjastofnun heldur árlega, í samvinnu við slökkviliðin,
ráðstefnu fyrir slökkviliðsstjóra um margvísleg efni sem lúta að
rekstri slökkviliða. Árið 2012 var ráðstefnan haldin í Reykjavík
og var að þessu sinni fjallað um fjárreiður og rekstur slökkviliða
og helstu breytingar á lögum og reglum auk þess sem rætt
var um undirbúning að gerð nýrrar reglugerðar um starfsemi
slökkviliða.

Fræðsla um rafmagnsöryggi
Daglega berast Mannvirkjastofnun margar fyrirspurnir um
rafmagnsöryggismál, ýmist munnlega eða bréflega, og fer
mikill tími starfsmanna í að sinna þeim. Vegna nýrra reglna
á rafmagnsöryggissviði, sem teknar hafa verið í notkun á
undanförnum árum, hafa fyrirspurnir aukist til mikilla muna. Þá
hafa tilkynningar um þá sem starfa án þess að hafa löggildingu
aukist töluvert.
Á haustmánuðum héldu starfsmenn 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 brenna á þeim.

Menntun og rannsóknir
Mannvirkjastofnun hefur á undanförnum árum lagt vaxandi
áherslu á þátttöku í ýmsum rannsóknum á sviði umhverfis- og
byggingarverkfræði og á sviði björgunarmála. Að frumkvæði
Mannvirkjastofnunar hefur doktorsnemi verið ráðinn til
umhverfis- og byggingarverkfræðideildar Háskóla Íslands til
að vinna að verkefni sem varðar viðbragð við neyðarástandi
á norðurhöfum og er verkefnið meðal annars tilkomið vegna
samþykktar á lögum nr. 166/2008 er varða væntanlega olíuleit
austur af Íslandi. Þar er Mannvirkjastofnun falið að sinna eldvarnaeftirliti og setja reglur um öryggismat og hlutverk
slökkviliða vegna eld- og sprengihættu. Doktorsverkefnið
er fjármagnað af rannsóknarsjóðum Evrópubandalagsins og
unnið í samvinnu við ýmsa evrópska aðila, meðal annars norska
brunamálaskólann (Norges Brannskole) og sænska systurstofnun Mannvirkjastofnunar (Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap).
Mannvirkjastofnun hefur áður haft frumkvæði að slíkum
styrkumsóknum og á árinu 2008 varði doktorsnemi við Háskóla
Íslands verkefni sem varðar rannsóknir á þeim hættum sem
slökkviliðsmönnum stafar af eldi í lokuðu rými. Rannsóknin var
unnin í samvinnu við háskóla í sex öðrum Evrópulöndum og var
fjármögnuð af evrópskum rannsóknarsjóðum.

Jafnframt sótti Mannvirkjastofnun um og fékk styrk í tvígang frá rannsóknarsjóði Norrænu ráðherranefndarinnar
vegna verkefnis um gerð gagnagrunna á sviði byggingarmála.
Verkefnið er unnið í samvinnu við sænsk og eistnesk byggingaryfirvöld en meginhluti vinnunnar við það fer fram á Íslandi.
Ætlunin er að verkefninu ljúki á árinu 2014 með því að tekin
verði í notkun rafræn gátt fyrir umsóknir um byggingarleyfi
á Íslandi.
Mannvirkjastofnun annast auk þess kennslu og ráðgjöf við
ýmsar stofnanir. Starfsmenn stofnunarinnar hafa unnið að
kennslu á ýmsum sviðum við verkfræðideild Háskólans í
Reykjavík og umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla
Íslands, ásamt því að taka þátt í að efla rannsóknir á sviði
byggingarverkfræði í samvinnu við menntastofnanir.
Auk þess hafa starfsmenn stofnunarinnar haldið fyrirlestra á
námskeiðum hjá Rafiðnaðarskólanum og Iðunni vegna endurmenntunar iðnaðarmanna. Brunamálaskólinn annast menntun
slökkviliðsmanna, slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmanna í
landinu. Alls sóttu 250 manns námskeið skólans á síðasta ári
(sjá umfjöllun á bls. 22 ).
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Innlent og erlent samstarf
Mannvirkjastofnun sinnir hlutverki sínu í samvinnu og samráði við fjölda hagsmuna- og samstarfsaðila
innan lands og utan. Stofnunin er einnig beinn aðili að margvíslegum samtökum og samráðsvettvangi
sem tengist verkefnum hennar. Í mörgum tilvikum skiptir samstarf af þessu tagi miklu um hvernig til
tekst í verkefnum stofnunarinnar. Hér á eftir er fjallað stuttlega um nokkur samstarfsverkefni sem
Mannvirkjastofnun tekur þátt í.

Innlendir samstarfsaðilar
Mannvirkjastofnun er aðili að Staðlaráði Íslands og tekur þátt í
fundum og verkefnum á tveimur fagsviðum þess; Rafstaðlaráði,
sem er vettvangur þeirra sem vilja efla stöðlun á rafmagnssviði,
og Byggingarstaðlaráði, sem er vettvangur stöðlunar á sviði
bygginga og mannvirkjagerðar.
Mannvirkjastofnun er aðili að Samorku (Samtök raforku-, hitaog vatnsveitna) og tók á síðasta ári þátt í mörgum fundum sem
haldnir voru á vegum samtakanna. Almennt var fjallað um rafmagnsöryggismál og samskipti Mannvirkjastofnunar og rafveitna.
Á síðasta ári voru haldnir nokkrir fundir með fagnefnd Samtaka
rafverktaka, SART, þar sem fjallað var um rafmagnsöryggismál
og samskipti Mannvirkjastofnunar og SART.
Af innlendu samstarfi um eldvarnir má nefna að Mannvirkjastofnun er aðili að Eldvarnabandalaginu sem sinnir forvarna- og
fræðslustarfi gagnvart heimilum, fyrirtækjum og stofnunum
á þeim vettvangi (sjá umfjöllun um forvarnir og fræðslu).
Þá taka starfsmenn Mannvirkjastofnunar þátt í starfsemi
Brunatæknifélags Íslands og Ljóstæknifélags Íslands og sitja
fundi þess og eiga í samstarfi við Félag slökkviliðsstjóra á Íslandi.
Af innlendu samstarfi á byggingasviði má nefna samstarf við
Félag byggingarfulltrúa og SATS, (Samband tæknimanna
sveitarfélaga). Einnig er stofnunin í samstarfi við Samtök
iðnaðarins, Arkitektafélag Íslands, vátryggingafélögin og félög
tæknifræðinga, verkfræðinga og byggingafræðinga um málþing
og námskeið á sviði byggingarmála og varnir gegn vatnsskaða.

Erlendir samstarfsaðilar
Mannvirkjastofnun sinnir erlendu samstarfi um markaðseftirlit
og öryggi raffanga af fremsta megni. Í þessu sambandi má
nefna hina ýmsu samstarfshópa markaðseftirlitsstjórnvalda
á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), svokallaða „AdCo“ hópa.
Aðilar að EES, það er Evrópusambandið (ESB) og EFTA, leggja
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gríðarlega áherslu á að þessu samstarfi sé sinnt, enda sé það
ein af forsendum þess að innri markaðurinn virki sem skyldi.
Stofnunin hefur mikla hagsmuni af samstarfinu, ekki síst vegna
aðgengis að þekkingu og sérfræðingum sem það veitir. Auk
þess er eitt af markmiðum slíks samstarfs að vera hvetjandi
fyrir aðildarlönd sem stunda lítið eða ekkert markaðseftirlit.
Færa má fyrir því rök að fátt auki rafmagnsöryggi á Íslandi eins
mikið og að bæta markaðseftirlit í mörgum af stærri löndum
Evrópu þar sem mikil framleiðsla raffanga fer fram.
Samtök rafmagnsöryggisstofnana á Norðurlöndum (NSS)
halda tvo fundi á ári þar sem fjallað er um sameiginleg
rafmagnsöryggismál svo sem reglugerða- og staðlamál,
rafmagnseftirlit, löggildingu rafverktaka, markaðseftirlit
raffanga og fleira. Þá starfa á vegum NSS nokkrir vinnuhópar um
einstök málefni sem koma saman einu sinni til tvisvar á hverju ári.
Þessir hópar eru:
• Samstarfshópur um markaðseftirlit raffanga
• Samstarfshópur um samræmingu raflagnareglna
• Samstarfshópur um samræmda skráningu slysa og tjóna
• Samstarfshópur um upplýsingamiðlun
Mannvirkjastofnun fylgist með nokkrum tækninefndum
á vegum alþjóða raftæknisambandsins IEC og evrópska
rafstaðlasambandsins CENELEC. Má þar helst nefna tvær
tækninefndir sem fjalla um raflagnir í byggingum en fulltrúi
Mannvirkjastofnunar situr fundi þessara nefnda.
Fulltrúi af eldvarnasviði Mannvirkjastofnunar sinnir samstarfi
við systurstofnanir á Norðurlöndum um eldvarnir. Þar má nefna:
• Nordex, samstarf vegna eldfimra vökva og sprenginga.
• Nordstat, samstarf vegna tölfræði brunavarna í byggingum
og útkallsgrunna.
• Samstarf vegna stjórnsýslu og fleira um eldvarnir í
byggingum, byggingarreglugerðir og fleira.
Brunamálaskólinn er í samstarfi um menntamál við alla
brunamálaskóla á Norðurlöndunum í gegnum samstarf sem

kennt er við HAGA–yfirlýsinguna. Í gegnum þetta samstarf
geta þeir sem vinna að almannavörnum á einhvern hátt, til
dæmis leiðbeinendur innan slökkviliða, sótt um og fengið að
sitja nám í öðru Norðurlandi sem áheyrnarfulltrúar án greiðslu
námskeiðsgjalda. Markmiðið með þessu samstarfi er að
Norðurlöndin geti lært af þekkingu og reynslu hvers annars.
Með því að fá að sitja sem áheyrnarfulltrúi er hægt að fylgjast
með náminu í viðkomandi landi. Með eigin reynslu sem bakgrunn
er síðan hægt að nýta þekkinguna til að hvetja til þróunar í þágu
almannavarna í sínu heimalandi.
Auk þessa stendur menntahópurinn innan HAGA- samstarfsins
fyrir árlegri ráðstefnu fyrir kennara og leiðbeinendur við norrænu
almannavarna- og brunamálaskólana. Árið 2012 var ráðstefnan
haldin í Noregi og var sjónum beint að fjarnámi með áherslu á
það umhverfi sem notað er fyrir nemendur og þau tækifæri sem
felast í notkun fjarnáms auk möguleika á samstarfi sem skólarnir
hafi í fjarnámi. Næsta ráðstefna verður á Íslandi 2013 þar sem
áhersla verður lögð á kennslufræði í fjarnámi.
Brunamálaskólinn varð aðili að EFSCA (European Fire
Service College’s Association) árið 2011, en hafði áður setið
fundi samtakanna sem gestur. Markmið samtakanna er að

skapa vettvang fyrir samstarf milli brunamálaskóla, að vera
upplýsingaveita innan Evrópusambandsins til þess að tryggja að
ákvarðanir um menntun og þjálfun slökkviliðsmanna taki mið af
þörfum þeirra sem starfa að brunavörnum og að efla rannsóknir
á fagsviðinu. Árlega er haldinn fundur þar sem forsvarsmenn
skólanna, sem eru frá 31 landi, hittast. Á þeim fundi eru helstu
nýjungar í skólastarfi og rannsóknir á fagsviðinu kynntar, auk
þess sem mikil áhersla er lögð á samstarf og samvinnu. Fundur
ársins 2012 var haldinn í Lettlandi, þar sem meðal annars var
kynnt endurskipulagning náms slökkviliðsmanna í Belgíu,
fjarnám í Þýskalandi og fjallað um hvernig hægt sé að deila
niðurstöðum rannsókna á fagsviðinu (www.efsca.org).
Byggingarsvið annast samstarf við samsvarandi stofnanir
á Norðurlöndum og sækir árlegan samráðsfund norrænna
byggingarstofnanna. Sviðið sækir einnig fundi Consortium
of European Building Control í samstarfi við Félag byggingarfulltrúa og byggingarfulltrúann í Reykjavík. Jafnframt
tekur Mannvirkjastofnun þátt í evrópsku og norrænu samstarfi
vegna eftirlits með byggingarvörum á markaði.
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Byggingarsvið
Meðal helstu verkefna byggingarsviðs á síðasta ári voru endurskoðun byggingarreglugerðar, löggilding
iðnmeistara og mannvirkjahönnuða, útgáfa starfsleyfa byggingarstjóra og gerð leiðbeiningablaða og
skoðunarhandbóka.

Löggilding mannvirkjahönnuða

Löggilding iðnmeistara

Mannvirkjastofnun annast útgáfu löggildingar
mannvirkjahönnuða. Alls fengu 34 hönnuðir löggildingu á
síðasta ári eftir að hafa sótt námskeið Mannvirkjastofnunar.
Arkitektar voru fjölmennastir í þeim hópi. Iðan
fræðslusetur annast framkvæmd námskeiðanna fyrir hönd
Mannvirkjastofnunar.

Alls fékk 101 iðnmeistari löggildingu Mannvirkjastofnunar
á síðasta ári en iðnmeistarar þurfa löggildingu samkvæmt
mannvirkjalögum. Alls fengu 187 iðnmeistarar löggildingu á
árunum 2011 og 2012 og er skipting þeirra eftir iðngreinum sem
hér segir:
				
2011
2012

Á námskeiðunum er farið yfir helstu lög og reglugerðir, svo
sem mannvirkjalög og byggingarreglugerð, skipulagslög og
skipulagsreglugerð, fjöleignarhúsalög og reglugerðir sem varða
hollustuhætti og öryggi. Einnig er farið yfir helstu staðla sem
tengjast mannvirkjagerð og ferli byggingarleyfisumsókna.
Menningarstefna við mannvirkjagerð er kynnt ásamt helstu
sjónarmiðum og reglum um húsaverndun. Námskeiðinu lýkur
með prófi.

Blikksmíðameistarar
Húsasmíðameistarar
Málarameistarar
Múrarameistarar
Pípulagningameistarar
Rafvirkjameistarar
Veggfóðrarameistarar

2
57
5
9
11
2
2

Alls

86

75
9
5
10

101

Starfsleyfi byggingarstjóra
Alls fengu 438 byggingarstjórar starfsleyfi á síðasta ári. Þar af
voru 121 nýir byggingarstjórar sem fengu starfsleyfi að afloknu
námskeiði fyrir byggingarstjóra sem Iðan heldur í umboði
Mannvirkjastofnunar. Samkvæmt mannvirkjalögum þurfa nýir
byggingarstjórar að sækja slíkt námskeið.
Haldin voru sjö námskeið fyrir byggingarstjóra á árinu, fimm
í Reykjavík og tvö á Akureyri. Markmið námskeiðanna er
að upplýsa verðandi byggingarstjóra um ábyrgð þeirra og
skyldur. Fjallað er um byggingarleyfi og önnur samskipti sem
byggingarstjóri þarf að eiga við byggingaryfirvöld. Farið
er yfir hlutverk byggingarstjóra við verkframkvæmdir og
meðhöndlun uppdrátta, lög, reglugerðir, ábyrgðartryggingar
og vátryggingaslit. Fjallað er um gildi og framkvæmd
úttekta, svo sem áfanga-, fokheldis-, stöðu- og lokaúttekta. Í
mannvirkjalögum er gert ráð fyrir því að byggingarstjórar hafi
komið sér upp gæðastjórnunarkerfi fyrir 1. janúar 2015.
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Skoðunarhandbækur og leiðbeiningablöð
Vinna við gerð skoðunarhandbóka er á byrjunarstigi
en á síðasta ári var lokið við gerð 39 leiðbeiningablaða
vegna nýrrar byggingarreglugerðar. Þau fjalla einkum um
aðkomu að byggingum, innra rými þeirra og aðgengismál.
Byggingarsvið er ábyrgt fyrir alls 48 leiðbeiningablöðum vegna
byggingarreglugerðar og er gert ráð fyrir að gerð þeirra ljúki á
yfirstandandi ári.

Eldvarnasvið
Mann- og eignatjón í eldsvoðum
Eignatjón í eldsvoðum árið 2012 var það minnsta hér á landi frá
árinu 1993 en manntjón var talsvert yfir meðaltali undanfarinna
ára. Eignatjón nam um 1.370 milljónum króna sem er 671 milljón
undir meðaltali áranna 1981– 2012. Alls létust fjórir einstaklingar
í eldsvoðum á árinu. Það eru meira en tvöfalt fleiri en meðaltalið
frá árinu 1979, sem er 1,79.

slysin í júní, júlí og nóvember eða 3,2%, það er tvö í hverjum
mánuði. Flest verða slysin á laugardögum eða 13 talsins en fæst
á þriðjudögum þegar þau eru þrjú. Sé tíðni banaslysa skoðuð
eftir mánaðardögum kemur í ljós að 39 prósent allra banaslysa
verða í fyrstu viku mánaðar en einungis 18 prósent á síðustu
níu dögum mánaðarins. Flest slysin eiga sér stað fjórða dag
mánaðar (sjö) og þann fjórtánda (sex) en sex mánaðardaga hafa
engin banaslys orðið frá 1979.

Tjón af völdum eldsvoða á Íslandi, hvort sem það er mælt í
mannslífum eða eignum, er í meðalári með því minnsta sem
gerist miðað við nálæg lönd. Þetta skýrist meðal annars af því
að hús eru hér almennt lítil og gerð úr steinsteypu auk þess sem
gömul hús eru fá. Stórir eldsvoðar sem vekja mikla athygli og
umtal hafa einnig áhrif á það að húseigendur bæta eldvarnir
hjá sér. Hvað varðar manntjón má ætla að skýrar kröfur um
eldvarnir á heimilum og í fyrirtækjum hafi mikið að segja. Þá
má ekki gleyma að hér á landi er haldið uppi talsverðu opinberu
eftirliti með fyrirtækjum og slökkviliðin vinna mikið starf við
ráðgjöf til þeirra og almennings.
Tölur um eignatjón eru byggðar á upplýsingum frá
vátryggingafélögunum en við athugun á manntjóni er einkum
stuðst við upplýsingar frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu.
Miðað er við að viðkomandi látist innan 30 daga frá því að
eldsvoðinn varð. Við samanburð við hin Norðurlöndin er stuðst
við tölur frá Nordstat á vefnum ida.msb.se/nordstat en tölur frá
Íslandi á þeim vef eru teknar saman af Mannvirkjastofnun.

Manntjón í eldsvoðum
Á árinu létust fjórir í eldsvoðum sem er meira en tvöfalt fleiri en
hafa farist í eldsvoðum að meðaltali á ári undanfarna áratugi.
Af þeim voru tveir í Reykjavík en tveir á Vesturlandi.
Alls hefur 61 farist í eldsvoðum í mannvirkjum frá árinu 1979
eða að meðaltali 1,79 á ári. Þetta samsvarar 0,67 banaslysum
á ári á hverja 100 þúsund íbúa sem er um helmingur af því
sem verið hefur undanfarin ár á hinum Norðurlöndunum. Á
höfuðborgarsvæðinu hafa 32 farist á þessu tímabili eða 52,5
prósent þeirra sem hafa farist. Það er nokkru lægra hlutfall en
sem nemur hlutfalli af íbúafjölda en á höfuðborgarsvæðinu hafa
á þessu tímabili búið um 62 prósent landsmanna.
Þegar tölurnar um manntjón eru skoðaðar nánar sést að 21
prósent slysanna verða í janúar eða alls 13. Það er meira en
tvöfaldur sá fjöldi sem er í næsta mánuði á eftir en fæst eru

Fjöldi

jan.

feb.

mars apríl

maí

júní

júlí

ágúst sept. okt.

nóv.

des.

Mynd 1. Banaslys eftir mánuðum.

Langalgengast er að fólk farist inni á heimilum, oftast sínu eigin,
og verða 88,5 prósent allra slysa þar eins og mynd 2 sýnir, en
samkvæmt byggingarreglugerð eru heimili í notkunarflokki 3.
Næststærsti flokkurinn er notkunarflokkur 5 þar sem meðal
annars eru sjúkrastofnanir og þjónustustofnanir aldraðra ásamt
yngstu bekkjum grunnskólans en þar eru slysin fimm prósent af
heildinni.

NFL1

NFL2

NFL3

NFL4

NFL5

NFL6

Mynd 2. Banaslys eftir notkun húsnæðis.
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Banaslysum hefur þegar á heildina er litið fækkað jafnt og
þétt frá 1979 enda þótt nokkur fjölgun hafi orðið á árinu 2012
en þá fórust 23. Alls hafa 1.655 manns farist í slysum á þessu
tímabili eða tæplega 49 manns að meðaltali á ári. Banaslys í
eldsvoðum voru 17,4 prósent af öllum slysum á árinu og er það
hæsta hlutfall sem sést hefur frá 1979. Að meðaltali eru þau 3,4
prósent af öllum slysum. Þessi fækkun slysa, úr 38,1 á hverja
100 þúsund íbúa niður í 7,2 svarar til þess að 99 færri hafi farist í
slysum hér á landi árið 2012 en árið 1979. Þegar þessar tölur eru
skoðaðar verður þó alltaf að hafa í huga að hér er verið að vinna
með lágar tölur þannig að frávikin verða mikil milli ára.

Milljónir króna
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Enginn stórbruni varð á árinu en sú skilgreining miðast við að
tjónið nái um 15 prósentum af meðaltjóni áranna á undan, það er
um 250-300 milljónum króna. Allmargir meðalstórir eldsvoðar
urðu á árinu, aðallega í iðnaði.
Bætt brunatjón íslensku vátryggingafélaganna á árinu varð alls
1.370 milljónir króna sem er 671 milljón undir meðaltali áranna
1981–2012, sem er 2.041 milljón, og einungis tæpur þriðjungur
þess sem mest var árið 2000 en þá nam tjónið alls tæpum 4,8
milljörðum. Munar þar mest um eldsvoðann hjá Ísfélaginu í
Vestmannaeyjum sem er kostnaðarsamasti eldsvoðinn á því
tímabili sem samantekt þessi nær til. Bætt brunatjón allra
vátryggingafélaganna á þessu tímabili nemur alls um 63,2
milljörðum króna. Sé kostnaður vátryggingafélaganna vegna
eldsvoða í mannvirkjum reiknaður með tilliti til fólksfjölda er
meðaltjón tímabilsins 7.200 krónur á mann en um 4.300 krónur
árið 2012. Minnst var tjónið 3.600 krónur á mann árið 1993 en
mest árið 2000 þegar stórbruninn varð í Vestmannaeyjum, eða
16.900 krónur á mann.
Þegar línuritið yfir þróun bætts brunatjóns er skoðað vekja lágar
tjónatölur í byrjun síðasta áratugar liðinnar aldar athygli. Árið 1989
urðu tveir stórbrunar. Á gamlársdag brann Krossanesverksmiðjan
á Akureyri sem var dýrasti eldsvoðinn það ár en 4. janúar sama ár
brann við Réttarháls í Reykjavík. Vakti sá eldsvoði mikla athygli og
var mikið fjallað um hann í fjölmiðlum mánuðina á eftir. Þetta ár og
næstu árin á eftir var mikið unnið í að bæta eldvarnir í byggingum,
meðal annars vegna aukins eftirlits slökkviliðanna. Má ætla að þær
endurbætur hafi skilað sér í minna tjóni næstu árin á eftir. Þannig
má leiða líkum að því að þessi mikla umfjöllun fjölmiðla hafi haft
jákvæð áhrif á þróunina árin á eftir.

Mynd 3. Þróun allra banaslysa á Íslandi.

Mynd 4. Þróun brunatjóns
á Íslandi 1979-2012.

Eignatjón í eldsvoðum

Verðlag í júlí 2012

Þegar tjón vegna eldsvoða er borið saman við heildarmat
fasteigna, sem sjá má á www.skra.is, kemur í ljós að tjónið fer
hlutfallslega minnkandi hvort sem miðað er við fasteigna- eða
brunabótamat. Þegar mynd 5 er skoðuð þarf að hafa í huga
að hún miðast eingöngu við tjón sem hlutfall af matsverði
fasteigna en inni í tölunum á mynd 4 er tjón á lausafé og ýmiss
konar rekstrartryggingar sem innifela brunatryggingu.

% af
matsupphæð
Mynd 6. Fjöldi tjónstilvika sem tilkynnt voru til vátryggingafélaganna.

Annar mælikvarði sem nota má þegar skoðaðir eru eldsvoðar
ársins er fjöldi tilvika þar sem vátryggingafélögin bæta
brunatjón. Á árunum 1999-2012 hafa tilvikin verið 1.375 að
meðaltali á ári. Flest voru þau árið 2000 eða 2.035 talsins
en fæst voru þau 866 árið 1999. Árið 2012 voru alls 906
tilvik. Hér þarf að hafa í huga að algengt er að fleiri en eitt
vátryggingafélag komi að hverjum eldsvoða þannig að í reynd
eru eldsvoðarnir mun færri. Sést það meðal annars á því að
slökkviliðin eru kölluð út í um 350 eldsvoða í byggingum á hverju
ári. Þessi munur stafar einnig af miklum fjölda smábruna sem
koma fram í tölum vátryggingafélaganna og má ætla að fólk
slökkvi sjálft án þess að kalla til slökkvilið.

Mynd 5. Þróun brunatjóns á Íslandi sem hlutfall af
fasteigna- og brunabótamati eigna.
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Meðaltjónsupphæðin í hverju tilviki er um 1,4 milljónir króna
en í um fjórðungi tilvika er tjónið undir 100 þúsund krónum.
Athyglisvert er að um 60 prósent allra útkalla slökkviliðanna
vegna elds í byggingum eru vegna elds í íbúðum og þar af eru
fjölbýlishús með nær þrjá af hverjum fjórum brunum en íbúðir í
fjölbýlishúsum eru um 60 prósent íbúða í landinu.

Samanburður við Norðurlönd 2006-2011
Banaslys í eldsvoðum á árunum 2006-2012 eru að meðaltali
mun færri á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. Í Finnlandi eru
slysin áberandi flest eins og sést í töflu 1. Þar er einnig sýndur
meðalfjöldi banaslysa á Íslandi 1979-2012. Versta árið hvað
þetta varðar hér á landi var árið 1979 þegar banaslysin voru
2,66 á hverja 100 þúsund íbúa en alls hafa sjö ár á þessu tímabili
verið án banaslysa, þar af fimm eftir aldamótin. Nánari skoðun á
þessum tölum sýnir einnig að tölfræðilega séð voru banaslysin í
lágmarki um aldamótin en þeim hefur fjölgað síðan.
Banaslys 2012
Danmörk
1,2
Noregur
0,78
Svíþjóð
1,18
Finnland
1,55
Ísland
1,26
		

Meðaltal 2006-2012
1.31
1.24
1.16
1.77
0.54
0.69 (1979-2012)

Tafla 1. Banaslys á Norðurlöndunum á hverja 100 þúsund íbúa 2012 og meðaltal áranna 2006-2012.

Banaslysum hefur fækkað í þremur þessara landa á umræddu
árabili. Í Danmörku hefur slysum fækkað lítillega en í Noregi
hefur fækkun slysa hins vegar verið umtalsverð frá árinu 2008
þegar þau náðu hámarki. Það á reyndar einnig við um Danmörku
og Ísland og í Finnlandi hefur slysum einnig fækkað umtalsvert.
Einungis í Svíþjóð hefur banaslysum á þessu tímabili fjölgað og
hefur aukningin frá 2006 verið um 30 prósent enda þótt þar verði
hlutfallslega fæst banaslys að jafnaði, ef frá er talið Ísland.
Árið 2012 urðu banaslysin hins vegar næstflest á Íslandi eða
1,26 á hverja 100 þúsund íbúa. Aðeins í Finnlandi urðu fleiri
banaslys en fæstir létust hlutfallslega í Noregi. Ýmsar
tölfræðilegar upplýsingar um brunatjón og útköll slökkviliða
er að finna á sameiginlegri heimasíðu hinna norrænu
systurstofnana Mannvirkjastofnunar, sjá ida.msb.se/nordstat.
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Rafmagnsöryggissvið
Innra öryggisstjórnunarkerfi rafveitna
Innleiðing innri öryggisstjórnunarkerfa starfandi rafveitna,
iðjuvera og smávirkjana hófst árið 1997 og hafa nú um 80
fyrirtæki virk öryggisstjórnunarkerfi. Rekstur kerfanna er á
ábyrgð tilnefndra ábyrgðarmanna og ber að skoða þau í heild
sinni á þriggja ára tímabili af faggildri skoðunarstofu.

Rafveitur
Rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar fylgist með
árlegum viðhaldsskoðunum öryggisstjórnunarkerfa rafveitna,
ásamt skoðunum á raforkuvirkjum. Því er fylgt eftir að
fullnægjandi úrbætur séu gerðar á frávikum sem fram koma
við skoðun. Þá er farið yfir umfang úrtaksskoðana rafveitna
með ástandi virkja og því fylgt eftir að fullnægjandi úrbætur
séu gerðar. Ennfremur er rafmagnsöryggissvið fyrirtækjunum
innan handar vegna túlkunar og útskýringa á reglum og stöðlum,
ásamt því að skera úr um vafaatriði. Starfandi rafveitur með
viðurkennt innra öryggisstjórnunarkerfi eru 23 talsins.

Iðjuver, smávirkjanir og einkarafstöðvar
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Mynd 7. Skoðanir rafveitna, iðjuvera og smávirkjana 2006-2012.

Eftirlit með nýjum neysluveitum
Fjöldi tilkynntra neysluveitna frá löggiltum rafverktökum hefur
verið svipaður síðustu árin. Árið 2012 voru alls 3.123 neysluveitur
tilkynntar. Þetta er nokkur fækkun frá fyrra ári. Af þessum
neysluveitum voru 1.102 skoðaðar og eru það færri skoðanir en
2011. Það skýrist af færri tilkynntum veitum. Fjöldi tilkynninga
frá rafverktökum á rafrænu formi er svipaður og árið áður.

Árið 2002 hóf rafmagnsöryggissvið skipulega að þrýsta á um að
iðjuver kæmu sér upp skilgreindu öryggisstjórnunarkerfi á sama
hátt og rafveitur. Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning
í skráningu og innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa, meðal
annars vegna framkvæmda við stóriðju, virkjanir, gagnaver,
jarðgöng og smávirkjanir. Í árslok 2012 störfuðu 53 iðjuver með
viðurkennt öryggisstjórnunarkerfi.

Eftirlit með öryggisstjórnunarkerfum og
raforkuvirkjum
Í upphafi hvers árs ber ábyrgðarmönnum rafveitna og iðjuvera
að senda yfirlit og áætlun um skoðanir raforkuvirkja sinna til
Mannvirkjastofnunar. Árið 2012 voru 187 skoðanir gerðar á
veitum í rekstri og nýframkvæmdum. Nýframkvæmdum stærri
iðjuvera fer fjölgandi og einnig má nefna áhugaverða viðbót við
orkuvinnsluna en það eru vindmyllur Landsvirkjunar.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2012

Mynd 8. Fjöldi skoðana á nýjum neysluveitum árin 2003-2012.
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Eftirlit með neysluveitum í rekstri

Markaðseftirlit raffanga

Í upphafi hvers árs velur stofnunin neysluveitur í rekstri til
skoðunar. Árið 2012 var 851 slík veita valin til skoðunar og er það
mikil fjölgun frá fyrra ári. Aðaláhersla var lögð á skoðun heimila
um land allt með áherslu á stórar sameignir fjölbýlishúsa, ásamt
atvinnuhúsnæði, sundlaugum og íþróttahúsum.

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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Rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar hefur yfireftirlit
með öllum rafföngum og annast markaðseftirlit raffanga sem
við notkun eru varanlega tengd mannvirkjum, það er 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. Faggiltar skoðunarstofur annast í umboði
Mannvirkjastofnunar framkvæmd skoðana í samræmi
við gildandi samning hverju sinni, verklagsreglur og
skoðunarhandbók stofnunarinnar.

Mynd 9. Fjöldi skoðana á neysluveitum í rekstri árin 2003-2012.

Endurskoðun neysluveitna
Fái rafverktakar athugasemdir við neysluveitur eru þær
skoðaðar að nýju til að ganga úr skugga um að úrbætur séu
gerðar. Niðurstöður þessara skoðana sýna því miður að margir
rafverktakar trassa að lagfæra í samræmi við athugasemdir
sem gerðar eru við verk þeirra.

Öryggisstjórnun rafverktaka
Um áramótin 2011/2012 voru í gildi 586 löggildingar
Mannvirkjastofnunar til rafvirkjunarstarfa. Löggildingar
skiptast í fjóra flokka:
• A-löggilding er til rafvirkjunarstarfa á háspennusviði.
• B-löggilding er til rafvirkjunarstarfa á lágspennusviði.
• CA- og CB-löggildingar eru til takmarkaðra rafvirkjunarstarfa
á há- og lágspennusviðum.
Árið 2012 voru 25 nýir rafverktakar löggiltir til
rafvirkjunarstarfa.

Fyrirkomulag skoðana hefur frá árinu 2007 verið að mestu
óbreytt. Áfram var haft að markmiði að ná árangri, það er að
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 10. Markaðseftirlit raffanga árið 2012, fjöldi eftir
tegund skoðunar og ábendingum.
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Á árinu 2012 voru heimsóknir til söluaðila raffanga alls 244 víðs
vegar um land. Þeir voru ýmist valdir af handahófi, sem hluti af
sérstökum átaksverkefnum eða vegna ábendinga. Af þessum
heimsóknum voru 153 til smásala, 90 til raffangaheildsala og ein
til framleiðanda raffanga.

Á síðasta ári mátti rekja 68 prósent eldsvoða vegna rafmagns
til bilunar eða hrörnunar í búnaði en 23 prósent til rangrar
notkunar

23%
58%

1

Hrörnun/bilun

90

Röng notkun

8%

10%

153

Lausar tengingar

Smásali
Mynd 13. Orsök rafmagnsbruna 2012.

Mynd 11. Markaðseftirlit raffanga 2012, fjöldi eftir tegund
skoðunar og ábendingum.

Sem fyrr skera eldsvoðar vegna eldavéla sig verulega úr í fjölda
þótt dregið hafi úr þeim síðustu árin. Næst algengast er að eldsvoðar eigi upptök í rafmagnstöflum og dreifikerfum. Þá má segja
að eldsvoðar vegna sjónvarpstækja heyri nánast sögunni til .

Slys og tjón af völdum rafmagns
Árið 2012 skráði rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar
48 tilvik um eld þar sem grunur lék á að orsökin væri rafmagn
og þar af tók sviðið þátt í 19 rannsóknum. Athygli er vakin á því
að einvörðungu eru skráðir eldsvoðar sem stofnuninni berast
upplýsingar um en það er einungis lítill hluti allra eldsvoða sem
verða af völdum rafmagns. Mannvirkjastofnun skráði ekkert
slys af völdum rafmagns árið 2012.
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Eldavélar

Mynd 12. Fjöldi skráðra eldsvoða vegna rafmagns 2003-2013.
Sjónvörp

Mynd 14. Rafmagnsbrunar vegna eldavéla, töflu- og dreifikerfa,
þvottavéla og sjónvarpstækja 2003-2013.			
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Slökkviliðasvið
Útköll slökkviliða
Eftirlit Mannvirkjastofnunar með búnaði slökkviliðanna felst í
því að slökkviliðsstjórar eru beðnir um að uppfæra upplýsingar
um búnað slökkviliðsins og senda stofnuninni.
Alls voru 1.609 útköll skráð í útkallsgagnagrunn
Mannvirkjastofnunar á árinu. Einungis hluti slökkviliðanna
skráir upplýsingar í útkallsgagnagrunninn. Hann gefur því ekki
heildaryfirsýn yfir starfsemi slökkviliða í landinu. Heildarfjöldi
útkalla slökkviliðanna skiptist þannig samkvæmt gagnagrunni
Mannvirkjastofnunar:
•
•
•
•
•

Eldur: 34%
Leki hættulegra efna: 7%
Umferðarslys: 7%
Vatnstjón og viðvörunarkerfi: 25%
Annað: 27%

Þegar skoðað er hvernig útköllin dreifast eftir mánuðum sést
að sinubrunar, sem flokkaðir eru sem „eldur ekki í byggingu“,
setja sitt mark á útköllin í janúar, apríl, maí, júní og júlí. Önnur
útköll dreifast tiltölulega jafnt yfir árið.

Brunavarnaáætlanir
Ein brunavarnaáætlun var undirrituð 2012 en alls hafa 30
brunavarnaáætlanir verið undirritaðar. Fjórtán þessara
brunavarnaáætlana eru eldri en fimm ára og sveitarfélögin
ættu því að hafa endurskoðað þær og uppfært upplýsingar
sem þar eru. Auk þess þarf að endurskoða brunavarnaáætlun
þar sem orðið hafa verulegar breytingar á starfssvæði eða
starfsemi. Tvö slökkvilið hafa skilað inn endurskoðaðri
brunavarnaáætlun vegna sameiningar sveitarfélaga á
gildistíma brunavarnaáætlunar. Fjórtán slökkvilið vinna að
gerð brunavarnaáætlunar og eru mörg þeirra komin vel á veg. Í
sumum tilvikum hefur verið unnið að gerð brunavarnaáætlunar
með löngum hléum án þess að náðst hafi að ljúka
vinnunni. Eitt sveitarfélag hefur ekki hafið vinnu við gerð
brunavarnaáætlunar.

Brunamálaskólinn
Alls voru haldin 24 námskeið á starfsárinu og var heildarfjöldi
nemenda alls 250. Námskeiðin skiptust þannig að haldið
var eitt atvinnumannanámskeið, fyrri hluti, með níu
þátttakendur, eitt námskeið fyrir þjálfunarstjóra slökkviliða
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með fimm þátttakendur og eitt endurmenntunarnámskeið
fyrir eldvarnaeftirlitsmenn með sex þátttakendur. Fyrir
hlutastarfandi slökkviliðsmenn voru námskeiðin 1 og 2, fyrri
og seinni hluti, haldin í fjarnámi og námskeið 3 var haldið átta
sinnum. Verkleg próf vegna fjarnáms voru haldin tvisvar sinnum.
Eitt námskeið var haldið fyrir þjónustuaðila brunavarna og voru
þátttakendur 18 talsins.

Löggilding og starfsleyfi
Mannvirkjastofnun staðfesti löggildingu 18 slökkviliðsmanna á
árinu og eru nú 525 slökkviliðsmenn löggiltir samkvæmt 17. gr.
laga nr. 75/2000.
Í lok árs 2011 tók gildi ný reglugerð nr. 1067/2011 um
þjónustuaðila brunavarna sem felur í sér að öllum
þjónustuaðilum er skylt að hafa starfsleyfi sem gefið
er út af Mannvirkjastofnun. Sækja má um starfsleyfi á
umsóknareyðublöðum á heimasíðu stofnunarinnar. Umsóknir
hófu að berast á árinu 2012 og veitti Mannvirkjastofnun 22
starfsleyfi til þjónustuaðila brunavarna sem skiptast þannig
milli starfssviða:
•
•
•
•
•

3 starfsleyfi vegna reykköfunartækja
13 starfsleyfi vegna handslökkvitækja
1 starfsleyfi vegna slökkvikerfa
3 starfsleyfi vegna brunaviðvörunarkerfa
2 starfsleyfi vegna brunaþéttinga

Iceland Construction Authority
The Iceland Construction Authority was established 1 January 2011 and replaced the Iceland Fire
Authority. The new authority is responsible for the administration of laws and regulations regarding
construction, fire safety and electrical safety issues.

The authority serves the professionals who work within the
field of construction, fire safety and electrical safety. The
Iceland Construction Authority runs the Fire Service Technical
College, the purpose of which is to train and educate fire
fighters in Iceland. A total of 250 firemen, fire chiefs and fire
prevention inspectors attended courses at the Fire Service
Technical College in 2012.
The Minister for the Environment is responsible for issues
relating to construction, fire safety and electrical safety in
Iceland. The Minister has appointed Dr. Björn Karlsson as
Director of the Iceland Construction Authority. The work at
the Iceland Construction Authority is divided into a number of
sectors. The main sectors are:
•
•
•
•

Construction
Fire brigades and The Fire Service Technical College
Fire Prevention
Electrical safety

The office manager, quality manager and attorney lead three
support units, while sector managers are leaders in the fields of
fire brigades, fire prevention, construction and electrical safety.
The organisational chart of the Iceland Construction
Authority focuses on a flat management structure and project
management across the operation.

Main activities
The Iceland Construction Authority is responsible for the
administration and preparation of laws, regulations and
guidelines regarding construction. The authority also oversees
matters pertaining to access for the disabled, certification
of designers and master craftsmen, publication of working
permits for foremen at building sites and building inspectors.
The authority shall also oversee control of building materials
and participate in the making of Icelandic and European
standards on construction issues.

The Electrical Safety Department oversees electrical safety
issues in Iceland, market surveillance of electrical equipment
and inspection of electrical installations; covering all aspects
including generation, distribution and buildings, as well as
the internal safety control systems of electrical utilities and
electrical contractors. Furthermore, the department issues
authorization to electrical contractors, handles the recording
and investigation of accidents and damage from electrical
causes, and publishes information and training material on
electrical safety issues.
The authority oversees the activities of fire brigades to ensure
that they are working according to the required standards
and controls, and that they are organised, equipped, manned,
educated and trained so as to fulfil their role as required by law.
The authority also approves municipal fire safety plans and
runs The Fire Service Technical College.
One of the main tasks of the Iceland Construction Authority
during its second year of operation was the revision of the
building regulation that the Minister for the Environment
approved in early 2012. A revised regulation was approved in
december 2012.

Loss of life and property
Property damage in 2012 due to fire was considerably below
average. Property damage amounted to ISK 1,370 million, or ISK
671 million below the averages from 1981 to 2012. On the other
hand four people were killed in fires last year but on average 1.79
people die in fires each year in Iceland. Loss or damage due to fire
in Iceland, whether measured in human lives or property, is among
the lowest known when compared to neighbouring countries.
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Áritun ríkisendurskoðanda						
Til Mannvirkjastofnunar.								
									
Við höfum endurskoðað ársreikning Mannvirkjastofnunar fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnenda,
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Hann er lagður fram af stjórnendum stofnunarinnar og eru þeir ábyrgir fyrir gerð og framsetningu hans í samræmi við lög um
fjárreiður ríkisins. 								
– að sannreyna að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri og efnahag í samræmi við góða
reikningsskilavenju fyrir A-hluta ríkisstofnanir,								
– að kanna innra eftirlit og meta hvort það tryggir viðeigandi árangur,							
– að kanna hvort reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga,
lögmæt fyrirmæli, starfsvenjur og rekstrarverkefni þar sem við á og						
– að kanna og votta áreiðanleika kennitalna um umsvif og árangur af starfseminni ef þær eru
birtar í ársreikningi.									
Endurskoðunin byggir á skipulögðu ferli aðgerða og faglegu mati sem miðar að því að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar
í ársreikningnum. Hún felur meðal annars í sér áhættugreiningu, greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum
til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskila- og matsaðferðum sem gilda um A-hluta stofnanir. Við teljum að endurskoðunin hafi byggt upp nægjanlega traustan
grunn til að staðfesta réttmæti ársreikningsins. 									
		
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af embætti Mannvirkjastofnunar á árinu 2012, efnahag 31. desember 2012 og
breytingu á handbæru fé á árinu 2012 í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins.						
									
			
								
								
Ríkisendurskoðun, 4. júlí 2013						
		
								
Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi.						
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Rekstrarreikningur árið 2012						
2012

2011

Byggingaröryggisgjald ...........................................................................

409.133.281

428.953.239

Markaðar tekjur . ......................................................................................

270.455.957

254.778.695

Tekjur

Aðrar tekjur ................................................................................................

28.457.371

15.322.581

708.046.609

699.054.515  

Laun og launatengd gjöld ......................................................................

203.523.145

160.582.365

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .................................................

21.933.293

17.369.552

Funda- og ferðakostnaður ....................................................................

16.758.434

12.572.575

Aðkeypt sérfræðiþjónusta ...................................................................

117.795.045

100.816.336

Rekstur tækja og áhalda .......................................................................

3.360.085

3.624.754

Annar rekstrarkostnaður ......................................................................

6.043.999

4.183.697

Húsnæðiskostnaður . ..............................................................................

36.791.634

43.344.347

Bifreiðarekstur .........................................................................................

1.387.692

1.363.326

Tilfærslur ....................................................................................................

1.636.575

2.429.438

409.229.902

346.286.390

12.834.829

12.910.585

Gjöld

Eignakaup ...................................................................................................

Tekjuafgangur fyrir hreinar fjármunatekjur
Fjármunatekjur  .........................................................................................

Tekjuafgangur ársins

422.064.731

359.196.975  

285.981.878

339.857.540  

1.359.526

5.021.083

287.341.404

344.878.623
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Efnahagsreikningur 31. desember 2012					
2012

2011

Ríkissjóður . ................................................................................................

1.620.126.910

1.334.428.812

Viðskiptakröfur ........................................................................................

111.120.382

41.752.207

Aðrar skammtímakröfur . ......................................................................

0

58.373.556

Eignir
Veltufjármunir

Handbært fé . .............................................................................................

Eignir alls

27.883.757

29.087.187

1.759.131.049

1.463.641.762  

1.759.131.049

1.463.641.762  

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Höfuðstóll:
Höfuðstóll í ársbyrjun . ...........................................................................

132.944.704

68.019.320

Tekjuafgangur ársins ..............................................................................

287.341.404

344.878.623

Flutt á bundið eigið fé ............................................................................

(  179.933.281 )

(  279.953.239 )

Höfuðstóll í árslok ...................................................................................

240.352.827

132.944.704

1.461.309.730

1.281.376.449

1.461.309.730

1.281.376.449

Eigið fé

1.701.662.557

1.414.321.153  

Viðskiptaskuldir .......................................................................................

57.468.492

49.320.609  

Skuldir

57.468.492

49.320.609

Annað eigið fé:
Bundið eigið fé ..........................................................................................

Skuldir
Skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir
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1.759.131.049

1.463.641.762  

Sjóðstreymi árið 2012
2012

2011

Rekstrarhreyfingar
Veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangur ársins...............................................................................

287.341.404

344.878.623  

Veltufé frá rekstri

287.341.404

344.878.623  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur lækkun/(hækkun)................................................
Viðskiptaskuldir (lækkun)/hækkun....................................................

(      10.994.619 )
8.147.883
(         2.846.736 )

Handbært fé frá rekstri

284.494.668

9.645.302
13.209.835  
22.855.137   
367.733.760  

Fjármögnunarhreyfingar
Breyting á stöðu við ríkissjóð
Markaðar tekjur, innheimtar af ríkissjóði.........................................

(      45.514.062 ) (      43.625.774 )

Greitt úr ríkissjóði....................................................................................

(   240.184.036 ) (   307.564.520 )

Fjármögnunarhreyfingar

(   285.698.098 ) (   351.190.294 )

Hækkun á handbæru fé..........................................................................................

(  1.203.430 )

16.543.466

Handbært fé í ársbyrjun.........................................................................................

29.087.187  

12.543.721

Handbært fé í lok ársins

27.883.757  

29.087.187
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