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Til gang ur
Brunamálastofnunerþekkingar-,samræmingar-,eftirlits-og
stjórnsýsluaðilisemvinnurmeðogfyrirstjórnvöld,slökkvilið,
almenningogaðrahagsmunaaðilaaðráðgjöf,eftirlitiogumbótum
ásviðibrunavarna.þáerstofnuninífyrirsvarifyrirÍslandshöndí
erlendusamstarfiásviðibrunavarna.

Brunavarnirlútaaðlífi,heilsu,umhverfiogeignumogeru
þannigmikilvæguröryggisþáttursemáþáttímótunbúsetuskil-
yrðaoghefurmeðalannarsáhrifájafnvægibyggðarílandinu.

Brunamálastofnunleitastviðaðaukaogbeitatilfullnustu
þekkinguogreynslustarfsmannastofnunarinnaríþágubruna-
varnaáÍslandi.

Brunamálastofnunerhlekkurívelferðarkerfiíslenskssamfélags
ognýtirstofnuninþáfjármunisemhennierfaliðaðráðstafatil
forvarnaoghagsbótafyrirhagsmunaaðila.

Hlut verk
Líf – Brunamálastofnungegnirlykilhlutverkiviðumbæturásviði

brunavarnaoggegniraðlögumfrumkvæðishlutverkivið
samræminguþeirrakraftasemaðbrunavörnumstarfa.

Heilsa – Stofnuningegnirforvarnahlutverkigagnvartalmenningi.
Húnstundaröflugtforvarnastarfmeðþaðaðleiðarljósiað
dragaúrtíðnibruna,tjónatíðniogalvarleikatjónaogdraga
þannigúrlíkumáheilsutjóni.

Um hverfi – Brunamálastofnungegnirstjórnsýsluhlutverkiviðöflun
ogmiðlunþekkingarásviðiviðbragðaviðmengunaróhöpp-
umálandi.Íþvífelstaðhafayfirumsjónmeðsetningu
reglna,leiðbeiningaogsamræminguvinnubragðaþannigað
slökkviliðbregðistávirkanháttviðmengunaróhöppum.

Eign ir – VerðmætieignaísamfélaginueykstárlegaogBrunamála-
stofnungegnirstóruhlutverkiíþeirrikeðjusemvereignir
landsmannafyrirtjóni.Verðmætioggæðiíbúðarhúsnæðis
hafaaukistenmikilverðmætaaukningfelstísífelltflóknara
atvinnuhúsnæðiþarsemmikilvægframleiðslutækiog
atvinnamannaeruíhúfi.

Leið ar ljós
Aðsinnaþekkingar-,samræmingar-,eftirlits-ogstjórnsýsluhlut-
verkisínugagnvartstjórnvöldum,slökkviliðum,byggingar-
iðnaði,almenningiogöðrumhagsmunaaðilumþannigaðlíf,
heilsa,umhverfiogeignirséuvarin.

Aðstyðjaaðraaðilaísamfélaginuviðframkvæmdlagaog
reglugerðasemlútaaðbrunavörnum.

Aðsjátilþessaðáhverjumtímasétilþekkingogreynslahjá
stofnuninnisemnýtisttilráðgjafarásviðibrunavarnaogtil
kennsluogþjálfunarslökkviliðsmanna.

Aðmætameðfullnægjandihættiöllumeðlilegumkröfumum
góðastjórnsýsluogréttaframkvæmdverkefnastofnunarinnará
sviðibrunavarna.

Brunamálastofnunhefurmargþættuhlutverkiaðgegnasamkvæmt
lögumumbrunavarnirnr.75/2000.Helstuverkefnistofnunarinn-
arsamkvæmt5.greinlagannaeruað:

• hafaeftirlitmeðframkvæmdlagannaogreglugerðasemsett-
arerusamkvæmtþeim,

• hafayfirumsjónmeðeldvarnaeftirlitiogslökkvistarfisveitarfé-
lagatilaðtryggjasamræmteftirlitogvirktslökkvistarf,

• sjáumkynningar-ogfræðslustarffyriralmenningogslökkvilið
ogþásemvinnaviðbrunahönnunmannvirkja,

• verabyggingaryfirvöldumtilráðgjafarumeldvarnirmannvirkja
ogbrunaöryggivöru,

• samþykkjaþjónustu-ogeftirlitsaðilabrunavarnaogbruna-
varnaáætlanirsveitarfélaga,

• yfirfarabrunahönnunnýbygginga,viðbótaogbreytingaá
mannvirkjumsemslökkviliðsstjórieðabyggingarfulltrúivísatil
stofnunarinnar,

• fylgjastmeðogeftiratvikumstundasjálfstæðarrannsóknirá
sviðibrunavarnaogsemjaárlegaskýrsluumorsakirogafleið-
ingareldsvoða,

• fylgjastmeðframförumognýjungumásviðibrunavarnaog
geratillögurtilráðuneytisinsumbreytingaráreglumeftirþví
semtilefnigefsttil.

Brunamálastofnunberjafnframtaðvinnaaðsamræmingu
brunavarnaílandinuogstuðlaaðsamvinnuþeirrasemstarfaað
brunavörnum.Stofnuninskalmeðsjálfstæðumathugunumog
úttektumleiðbeinasveitarstjórnumumkröfursemgerðarerutil
eldvarnaeftirlitsogslökkviliða.

Bruna málastofnun
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Efnahagshruniðhaustið2008leidditilgríðarlegs
umróts í íslensku þjóðlífi og hafði mjög
afdrifaríkar afleiðingar fyrir einstaklinga,
atvinnulífiðogopinberanreksturogenneralls
ekki séð fyrir endann á þeim. Þó er ljóst að
áhrifanna mun gæta næstu árin í stjórnsýslu
brunamála,bæðihvaðvarðarstarfsemiávegum
ríkisinsogírekstrislökkviliðasveitarfélaganna.

Hagræðing
Brunamálastofnun verður því að leita

hagræðingar á ýmsumsviðum.Undanfarinárhefur stofnunin séð til
þessaðfariðséíárleganámsferðtilbrunamálaskólanágrannaþjóðanna,
en þar eru kjöraðstæður og viðeigandi tækjabúnaður til að sinna
framhaldsmenntunstjórnendaslökkviliða.Vegnastöðugjaldeyrismála
er ljóstaðánæstuárumverðuraðsinnaþessari framhaldsmenntun
hérálandi,þóttannmarkarséuáumgjörðtilslíksnáms.Einnigerljóst
aðnýtaverðurfjarkennsluímjögauknummæliviðBrunamálaskólann,
enslíktkennsluformmun,til lengri tímalitið, leiðatilhagræðingar í
rekstri bæði fyrir ríki og sveitarfélög. Árlega sækja um 300
slökkviliðsmenngrunnnámískólanumogermjögmikilvægtaðtryggja
gæðinámsinsþráttfyrirætlaðarbreytingaríkennslutilhögun.

Hjá sveitarfélögum gæti hagræðing og sparnaður meðal annars
falist í aukinni samvinnu slökkviliða. Á árinu 2001 störfuðu 63
slökkviliðáÍslandienframtilársins2008hefurþeimfækkaðí44.
Fækkunslökkviliðahefurorðiðvegnasameiningarsveitarfélagaenekki
síðurvegnaaukinnarsamvinnuþeirraásviðibrunavarnaogstofnunar
brunavarnasamlagavíðaumland.Meðstærrieiningumaukastlíkurá
hagræðinguumleiðogeldvarnaeftirlitogútkallsstarfverðuröflugraog
skilvirkara.Þóskalhafaíhugaaðhagræðingmáaldreiverðaákostnað
þesslágmarksöryggissemkveðiðeráumílögumogreglugerðum.

Breytingar á starfsemi
Þann1.apríl2009samþykktiAlþingilögnr.29/2009umbreytingu
á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja,
neysluveitna og raffanga frá Neytendastofu til Brunamálastofnunar.
Þann1. júní2009komþessibreyting til framkvæmdarþegar fimm
starfsmenn á sviði rafmagnsöryggis fluttust til Brunamálastofnunar.

Þar með hefur Brunamálastofnun yfirumsjón með rafmagns-
öryggismálum á Íslandi, skoðunum á raforkuvirkjum, neysluveitum,
öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka og sinnir hluta af
markaðseftirliti raffanga. Auk þess löggildir rafmagnsöryggissvið
Brunamálastofnunar rafverktaka, annast skráningu og rannsóknir á
slysum og tjóni af völdum rafmagns og gefur út kynningar- og
fræðsluefniumrafmagnsöryggi.

Samlegðaráhrif vegna flutnings þessara verkefna eru mikil og
jákvæð fyrir báða aðila. Má þar nefna að rafmagnsöryggissviðið
rannsakaroggefurárlegaútskýrsluumeldsvoðasemeigaupptöksín
að rekja til rafmagns og raffanga, en ætla má að um helmingur
eldsvoða á Íslandi eigi slík upptök.Rafmagnsöryggissviðið hefur um
langt skeið haft yfirumsjón með eftirliti með raforkuveitum og
neysluveitumsembyggteráskoðunarhandbókumogframkvæmteraf
faggiltumskoðunarstofum.Æskilegteraðmikillhlutiopinberseftirlits
Brunamálastofnunarfariframásvipaðanhátt.Einnigergertráðfyrir
slíkufyrirkomulagibyggingareftirlits,enætlunUmhverfisráðuneytisins
hefurlengiveriðsúaðfelaBrunamálastofnunyfirumsjónstjórnsýsluá
sviðibyggingarmála.

Íríkisstjórnarsáttmálasemsamþykkturvarímaí2009kemurfram
aðleggjaeigiframnýskipulags-ogmannvirkjalögáAlþingiaðhöfðu
samráði við sveitarfélögin.Þar er lagt til aðBrunamálastofnun verði
falin veigamikil og nauðsynleg verkefni sem snerta breytingar á
stjórnsýslubyggingarmála.StarfsemiBrunamálastofnunar hefur eflst
mikiðviðflutningrafmagnsöryggismálaogefofangreintfrumvarpnær
framaðgangamunstarfseminstyrkjastennfrekar.Þóverðuraðhafa
í huga að endurreisn efnahagslífsins er og verður fremsta verkefni
stjórnvaldaumnokkuðlangtskeiðogóvísterhvenærráðrúmgefsttil
þessaðráðastínauðsynlegarbreytingarástjórnsýslubyggingarmála.

Tímabundnarefnahagsþrengingarbreytaenguumþaumeginmarkmið
brunavarna að verja líf, heilsu, umhverfi og eignir almennings og
atvinnulífs. Ljóst er að víða verður að hagræða í rekstri ríkis og
sveitarfélagaenöllumsemstarfaaðbrunavörnumberaðstandavörð
umþessimeginmarkmið.StarfsmennBrunamálastofnunarlítaáþetta
verkefnisemverðugaáskorun.

Júlí2009
Dr.BjörnKarlsson

brunamálastjóri

3

Skipulag og stjórnun 
Brunamálastofnun starfar samkvæmt lögum um brunavarnir nr.
75/2000 sem tóku gildi 1. janúar 2001. Samkvæmt þeim fer
umhverfisráðherrameðyfirstjórnbrunamálaenBrunamálastofnun
er ráðherra til aðstoðar og hefur margþættu hlutverki að gegna
samkvæmtlögunum.

Ráðherra skipar brunamálastjóra til fimm ára í senn. Hann fer
með daglega stjórn og rekstur stofnunarinnar og ræður starfsfólk
hennar. Hann er ábyrgur fyrir rekstrinum gagnvart ráðherra. Dr.
Björn Karlsson hefur verið brunamálastjóri frá 1. janúar 2001.
Fastráðnir starfsmenn Brunamálastofnunar voru 11 talsins 31.
desember2008enaukþesskaupirstofnuninþjónustusérfræðinga
vegnaeinstakraverkefna.

Umhverfisráðherra skipar brunamálaráð til fjögurra ára í senn.
Brunamálaráð er Brunamálastofnun til faglegrar ráðgjafar og skal
ráðherra leita álits ráðsins um lagabreytingar og stefnumarkandi
reglugerðirsamkvæmtlögunum.Brunamálastjórisiturfundiráðsins.
Ráðiðernúþannigskipað:
• KolbrúnReinholdsdóttirformaður,skipuðafráðherra
• GunnarH.Kristjánsson,BrunatæknifélagiÍslands
• FriðrikBragason,Samtökumfjármálafyrirtækja
• GesturPétursson,Samtökumatvinnulífsins
• DagurB.Eggertsson,Sambandiíslenskrasveitarfélaga

• KristjánEinarsson,FélagislökkviliðsstjóraáÍslandi
• Sverrir Björn Björnsson, Landssambandi slökkviliðs- og

sjúkraflutningamanna(LSS)
Til þess að ná markmiðum sínum hefur Brunamálastofnun náið
samstarfviðfjöldaaðilasemfjallaumbrunavarnirogbyggingamál
áNorðurlöndunumogýmsafagaðilaíBandaríkjunum,Bretlandiog
víðar.Helstusamstarfsaðilarinnanlandseru:
•Byggingarfulltrúar
•EignarhaldsfélagiðBrunabótafélagÍslands
•Félagbyggingafulltrúa
•Félagslökkviliðsstjóra
•Flugmálastjórn
•HáskóliÍslands
•HáskólinníReykjavík
•LSS
•Ríkislögreglustjórin
•Sambandíslenskrasveitarfélaga
•Slökkviliðin
•Tryggingafélögin
•Umhverfisráðuneytið
•Umhverfisstofnun
•Verkfræðingar,arkítektaroghönnuðir
•Vinnueftirlitið

Stöndum vörð um meginmarkmið brunavarna
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Brunamálastofnun hefur einnig samstarf við fjölmarga aðila á
Norðurlöndum,íBandaríkjunumogávettvangiEvrópusambandsins.
Umeraðræðasysturstofnanirogbyggingastofnanir,brunamálaskóla,
rannsóknastofnanirogfagfélög.

Brunamálastofnun tekur þátt í samstarfsvettvangi Norðurland-
annaumtæknilegarprófanirog rannsóknirásviðibyggingarmála.
Guðmundur Gunnarsson er fulltrúi Brunamálastofnunar í sam-
starfsvettvangiNorðurlandannaumsprengihættuefniogforvarniraf
ýmsu tagi,Nordex.Dr.BjörnKarlssonbrunamálastjóri situr síðan
2002 í stjórn Alþjóðlega brunavísindafélagsins (International
Association for Fire Safety Science) og er formaður menntunar-
nefndar félagsins. Hann er einnig dósent við umhverfis- og
byggingarverkfræðideildHáskólaÍslands.

Menntun og rannsóknir
Brunamálastofnun tekur þátt í ýmsum rannsóknum á sviði
byggingaverkfræði auk þess að annast kennslu og ráðgjöf við
ýmsarstofnanir.Starfsmennstofnunarinnarhafaunniðaðkennsluí
brunavörnumviðverkfræðideildHáskólansíReykjavíkogUmhverfis-
og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands, ásamt því að taka
þátt í að efla rannsóknir á sviði brunavarna. Meðal verkefna á
þessu sviði er að stuðla að stofnun sérstaks rannsóknasviðs í
brunavörnumviðVerkfræðistofnunHáskólaÍslandsenþarvarðiDr.
GeorgesGuigayeinmittdoktorsritgerðsínaásviðibrunavarnaþann
5. september 2008. Rannsókn Dr. Guigay var unnin í samvinnu
Brunamálastofnunar, umhverfis- og byggingarverkfræðideildar
HáskólaÍslandsogháskólaísexöðrumEvrópulöndumogvarkostuð
af Evrópusambandinu. Doktorsritgerðin ber heitið “A CFD and
ExperimentalInvestigationofUnder-VentilatedFires”(Tölvuhermun
ogtilraunirmeðsúrefnislítinneld)ogvoruandmælendurDr.Patrick
vanHees,prófessorviðHáskólanníLundi,SvíþjóðogDr.Halldór
PálssondósentviðVerkfræðideildHáskóla Íslands.Leiðbeinendur
voru Björn Karlsson brunamálastjóri og Jónas Elíasson prófessor
viðVerkfræðideildHáskóla Íslands.Nefnamáaðþettaer í fyrsta
sinn sem umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands
útskrifardoktoríverkfræði.

Breytingar á löggjöf
Ílokársins2008vorusamþykktlögnr.166/2008umbreytingará
ýmsum lögum vegna kolvetnisstarfsemi, en þau lög voru einkum
sett vegna væntanlegrar olíuleitar og olíuvinnslu á Drekasvæðinu,
austurafÍslandi.ÞarerBrunamálastofnunfaliðaðsinnaeldvarnar-
eftirlitiogsetjareglurumöryggismatoghlutverkslökkviliðavegna
eld-eðasprengihættu.

Þann 1. apríl 2009 samþykkti Alþingi lög nr. 29/2009, um
breytinguá ýmsum lögumvegna færsluhluta eftirlitsmeðöryggi
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga frá Neytendastofu til
Brunamálastofnunar. Lögin byggja á samkomulagi Umhverfis-
ráðuneytisogViðskiptaráðuneytisumaðfærarafmagnsöryggissvið
Neytendastofu til Brunamálastofnunar og þar með yfirstjórn
málaflokksins frá Viðskiptaráðuneyti til Umhverfisráðuneytis.
Flutningurinn hefur engin áhrif á framkvæmd málaflokksins eða
rafmagnseftirlit af nokkru tagi nema hvað hluta markaðseftirlits
meðrafföngum,þ.e.eftirlitmeðþeimrafföngumsemflokkastgætu
sem „neytendarafföng“, verður áfram sinnt af Neytendastofu.
Flutningurþeirra starfsmannasemsinnthafaþessummálaflokki,
frá Neytendastofu til Brunamálastofnunar átti sér stað 1. júní
2009.

Brunavarnaáætlanir
Áhverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun
sem  Brunamálastofnun og sveitarstjórnir á starfssvæðinu hafa
samþykkt.Árið2008bættustviðsexnýjarbrunavarnaáætlanir.Ílok
árs 2008 höfðu 30 brunavarnaáætlanir verið samþykktar af
Brunamálastofnun og viðkomandi sveitarfélögum. Enn eiga 18
slökkvilið eftir að fá brunavarnaáætlun samþykkta en verið er að
vinnaaðgerðþeirrahjá flestumþessara18 slökkviliða.Markmið
brunavarnaáætlunareraðtryggjaaðslökkviliðséþannigmannað,
skipulagt,útbúiðtækjum,menntaðogþjálfaðaðþaðráðiviðþau
verkefnisemþvíerfaliðskv.þeimlögumogreglugerðumsemgilda.
Komiðeraðendurskoðunþeirraáætlanasemfyrstvorusamþykktar
enslíkendurskoðunskalfaraframá5árafresti.
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Eldvarnaeftirlit
Áárinuvarunniðaðendurgerðgagnagrunnsvegnaeldvarnaeftirlits
sem nefnist ERPUR. Af 44 slökkviliðum sveitarfélaga hafa 34
slökkviliðtekiðforritiðínotkunogeruflestþeirrafarinaðskráallar
eldvarnaskoðanir í þetta forrit. Brunamálastofnun skoðaði 15
byggingaráárinuogveittislökkviliðumaðstoðeftirþörfum.

Ný vopn gegn gróðureldum
Breytt veðurfar, breytt gróðurfar, breytingar í landbúnaði og
loftslagsbreytingarundanfarnaáratugihafaorðið tilþessaðbúast
máviðaukinnitíðnistórragróðureldaáÍslandi.Vorið2006urðutil
dæmisgríðarlegaumfangsmiklirgróðureldaráMýrumíBorgarbyggð,
en alls brunnu um 67 km2 lands í þeim gróðureldum. Því er
mikilvægt að byggja upp þekkingu á gróðureldum og slökkvistarfi
vegnaþeirra.AfþvítilefniákvaðBrunamálastofnun,ísamvinnuvið
Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, að vinna kennslu- og
fræðsluefniumgróðureldafyrirviðbragðsaðilaogýmsahagsmunaaðila.
Bókin,semerrúmlega100síðuroghefurhlotiðnafnið“Gróðureldar”,
komútímaí2009.Einnighafaveriðhaldnarsameiginlegaræfingar
þyrlusveitarLandhelgisgæslunnarogslökkviliðaþarsemæfðhefur
veriðnotkun2.000lítrafötusemkeyptvartilnotaviðgróðurelda.
Þar með hefur viðbúnaður vegna gróðurelda aukist nokkuð hér á
landi,þóýmislegtvantiennhvaðvarðarforvarnirogskipulagsvinnu
vegnasvæðasemviðkvæmeruvegnagróðurelda.

Fræðslusjóður
Úthlutaðvar3,4milljónumúrfræðslusjóðiárið2008íeftirfarandi
verkefni:
• Námskeiðfyrirstjórnendurslökkviliðaíaðgerðumviðeldsvoða

ígöngum3.000.000kr.
• NámskeiðáNFPAWorldSafetyConferenceandexposition

100.000kr.
• Þróunkennsluefnisumnotkunkörfubifreiðaslökkviliða

300.000kr.
Allsfóru27þátttakendurmeðfararstjóratilIFSikkerhetssenterí

Noregi þar sem haldið var námskeið í aðgerðum við eldsvoða í
jarðgöngum. Einstök aðstaða er hjá IF Sikkerhetssenter fyrir slík
námskeiðenþarerujarðgöngsemeldurerkveikturíviðkennsluna.

Eldsvoðar í landbúnaðarbyggingum
Eldsvoðarílandbúnaðarbyggingumhafaveriðárberandiundanfarin
ár. Árið 2007 varð eldsvoði á Stærri Árskógi þar fórust 200
nautgripirog120ábænumVestraFíflholtiárið2008.Tilviðbótar
þessu fórust um 4000 alifuglar í eldi á Ásmundarstöðum árið
2008.Eignatjónhefuraukistnokkuðvegnaeldsvoðaílandbúnaði,
enaukbyggingaerumikilverðmætibundinímjaltavélumogöðrum
tækjabúnaði.

Aukning eldsvoða í landbúnaðarbyggingum virðist að einhverju
leiti vera hægt að rekja til mikilla breytinga í atvinnuháttum.
Byggingarerunýttaráannanháttenáðursemstundumhefuríför
meðsérmeirihættuáeldsvoðum,sérstaklegaþarsemopiðermilli
hlöðuoggripahúss,enþareigaaðveraeldtraustskil.
Eins er efnisval á klæðningum innanhúss ábótavant í einhverjum
tilfellum.Flestastóraeldsvoðaílandbúnaðarbyggingummárekjatil
rafmagnsogerástæðatilaðhvetjabændurtilmikillarvarkárnihvað
þaðvarðar.

TilaðstemmastiguviðþessariþróunhefurBrunamálastofnun
haldið fundi um málið með Félagi byggingarfulltrúa og Félagi
slökkviliðsstjóraá Íslandi, jafnframtsemráðstefnaum lagnamál í
landbúnaðivarhaldináHvanneyriísamvinnuviðBændasamtökin.
Einnig hefur Bændablaðið birt umfjallanir um brunavarnir í
landbúnaðarbyggingumundanfarinmisseri.Ljósteraðleggjaverður
meiriáhersluáfyrirbyggjandibrunavarnirílandbúnaðarbyggingum.
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Slökkvi lið (Útkalsnúmer)	 Slökkviliðsstjóri Slökkvi lið (Útkalsnúmer)	 Slökkviliðsstjóri

1.	Slökkvlið	höfuðborgarsvæðisins	 (10201)	 Jón	Viðar	Matthíasson	 23.	Slökkvilið	Akureyrar		 (140201)	 Þorbjörn	Haraldsson
2.	Slökkvilið	Akraness	 (20201)	 Þráinn	Ólafsson	 24.	Slökkvlið	Grenivíkur		 (140204)	 Guðni	Sigþórsson
3.	Slökkvilið	Borgarbyggðar	 (30205)	 Bjarni	K.	Þorsteinsson	 25.	Slökkvilið	Þingeyjarsveitar		 (150208)	 Kristján	Snæbjörnsson
4.	Slökkvilið	Snæfellsbæjar	 (40203)	 Svanur	Tómasson	 26.	Slökkvilið	Norðurþings		 (150201)	 Jón	Á.	Salómonsson
5.	Slökkvilið	Grundarfjarðar	 (40202)	 Valgeir	Magnússon	 27.	Slökkvilið	Skútustaðahrepps		 (150206)	 Stefán	Gunnarsson
6.	Slökkvilið	Stykkishólms	 (40201)	 Þorbergur	Bæringsson	 28.	Slökkvilið	Langanesbyggðar		 (160203)	 Axel	Gunnarsson
7.	Slökkvilið	Dalabyggðar	 (50201)	 Jóhannes	Hauksson	 29.	Brunavarnir	á	Austurlandi		 (160202)	 Baldur	Pálsson
8.	Slökkvilið	Reykhólahrepps	 (60202)	 Guðmundur	Ólafsson	 30.	Slökkvilið	Fjarðarbyggðar	 (170201)	 Guðmundur	H.	Sigfússon
9.	Brunavarnir	Vesturbyggðar	 (60201)	 Davíð	R.	Gunnarsson	 31.	Slökkvilið	Breiðdalsvíkur		 (180205)	 Sigurður	Elísson
10.	Slökkvilið	Tálknafjarðar	 (60203)	 Davíð	R.	Gunnarsson	 32.	Brunavarnir	A-Skaftafellssýslu		 (190201)	 Steinþór	Hafsteinsson
11.	Slökkvilið	Bolungarvíkur		 (70201)	 Ólafur	Þ.	Benediktsson	 33.	Slökkvilið	Skaftárhrepps		 (200202)	 Hilmar	Gunnarsson
12.	Slökkvilið	Ísafjarðarbæjar		 (80201)	 Þorbjörn	Sveinsson	 34.	Slökkvilið	Mýrdalshrepps		 (200201)	 Ívar	Páll	Bjartmarsson
13.	Slökkvilið	Súðavíkurhrepps		 (80205)	 Hlynur	B.	Karlsson	 35.	Slökkvilið	Vestmannaeyja		 (220201)	 Ragnar	Baldvinsson
14.	Slökkvilið	Strandabyggðar		 (90201)	 Einar	Indriðason	 36.	Slökkvilið	Rangárvallasýslu		 (210201)	 Böðvar	Bjarnason
15.	Slökkvilið	Kaldrananeshrepps		 (90203)	 Tryggvi	Ólafsson	 37.	Slökkviliðið	Flúðum		 (230204)	 Jóhann	Marelsson
16.	Slökkvilið	Bæjarhrepps		 (90202)	 Heiðar	Þór	Gunnarsson	 38.	Brunavarnir	Árnessýslu		 (230208)	 Kristján	Einarsson
17.	Slökkvilið	Vestur-Húnavatnssýslu		 (100202)	 Pétur	R.	Arnarsson	 39.	Slökkvilið	sveitarfélagsins	Ölfus		 (230209)	 Guðni	Þór	Ágústsson
18.	Brunavarnir	Austur-Húnavatnssýslu		 (100201)	 Andrés	Leifsson	 40.	Slökkvilið	Hveragerðis		 (230202)	 Snorri	Baldursson
19.	Slökkvilið	Skagastrandar		 (100203)	 Hafsteinn	Pálsson	 41.	Slökkvilið	Grindavíkur		 (240202)	 Ásmundur	Jónsson
20.	Brunavarnir	Skagafjarðar		 (110201)	 Vernharð	Guðnason	 42.	Slökkvilið	Sandgerðis		 (240203)	 Sveinn	Einarsson
21.	Slökkvilið	Fjallabyggðar		 (120201)	 Ámundi	Gunnarsson	 43.	Slökkvilið	Keflavíkurflugvallar		 (250201)	 Ólafur	Ásmundsson
22.	Slökkvilið	Dalvíkur		 (140202)	 Sigurður	Jónsson	 44.	Brunavarnir	Suðurnesja		 (240201)	 Jón	Guðlaugsson
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Útkallsskýrslugrunnurinn
Brunamálastofnunrekurútkallsskýrslugrunnentilgangurhanserað
safnasamanupplýsingumumútköllslökkviliðannaásamræmdan
hátt.Meðþvíerhægtaðvinnatölfræðilegarupplýsingarumstörf
slökkviliðannasemslökkviliðingetasíðannýttsértilaðskipuleggja
störfsínogþannigbættþjónustusínaviðalmenning.

Árið2008voruskráð1.797útköllsemersvipaðogáriðáður.
SHS var skráð með 1.445 útköll samkvæmt gögnum Bruna-
málastofnunarsemeraukningumrúmlega11%fráárinu2007.

Brunamálaskólinn
Hlutverk Brunamálaskólans er að veita slökkviliðsmönnum og
eldvarnaeftirlitsmönnum um allt land þá menntun, starfsþjálfun
ogendurmenntunsemnauðsynlegervegnastarfaþeirra.Skólaráð
erBrunamálastofnun til ráðgjafar ummálefni og rekstur skólans.
Ráðiðberábyrgðástarfsemiskólansgagnvartbrunamálastjóraen
skólastjóriannastdagleganrekstur.Skólaráðerþannigskipað:
•TraustiÞorsteinsson,formaður
• JónmundurGuðmarsson,Sambandiíslenskrasveitarfélaga
• Sverrir Björn Björnsson, Landssambandi slökkviliðs-

ogsjúkraflutningamanna

Brunamálaskólinnfékkfastaðseturárið2007oghefurgengiðmjög
velaðbyggjauppaðstöðunaoghafaöllnámskeiðávegumskólans,
sem ekki eru haldin heima í héraði, verið haldin þar síðustu
misserin.

Haldin voru 15 námskeið á árinu fyrir 171 hlutastarfandi
slökkviliðsmennensjámáskiptinguþeirraogfjöldaþátttakendaí
eftirfaranditöfluhéraðneðan:

Níu slökkviliðsmenn sátu fyrri hluta námskeið fyrir
atvinnuslökkviliðsmenn hjá Brunamálaskólanum og 25 sátu
námskeið sem haldið var á vegum SHS og Slökkviliðs
Fjarðarbyggðar.

Haldinvoru3námskeiðfyrirstjórnendurslökkviliðaenallsvoru
þátttakendur63auknámskeiðsfyrireldvarnareftirlitsmennsem22
tókuþáttí.Brunamálaskólinnhélteinnignámskeiðfyrirþjónustuaðila
handslökkvitækjaogsátu13aðilarþaðnámskeið.

Þátttakendur á námskeiðum eru beðnir aðmeta námskeiðið á
þar til gerðum eyðublöðum. Niðurstöður sýna að almenn ánægja
ríkirmeðþáþættisemmetnireru.

Fjöldi þátttakenda á námskeiðum Brunamálaskólans
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Slökkviliðin endurnýja bílaflotann

• BrunavarnirÁrnessýslukeyptuslökkvibifreiðafgerðinniRenault
Kerax450.194x4.4.500mmogermeð4.000l.vatnstank,
200l.froðutankog4000l/minhá-oglágþrýstriRuberg
brunadælu.BifreiðinvarfluttinnafÓlafiGíslasyniogCohf.

• BrunavarnirSuðurnesjakeyptuScania113H,320árgerð1996
semerkörfubifreiðmeð32mlyftihæðenhúnvaráðurstaðsettí
Svíþjóð.

• SlökkviliðAkraneskeyptiFordF450árgerð2007meðOne-
sevenslökkvikerfi,1.000lítravatnstanki,60lítraog40lítra
froðutönkumog600l/mínDarleybrunadælu.Bifreiðinvarkeypt
afSUTáSelfossi.

• SlökkviliðDalabyggðarkeyptiFordF450árgerð2007meðOne-
sevenslökkvikerfi,1.000lítravatnstanki,60lítraog40lítra
froðutönkumog600l/mínDarleybrunadælu.Bifreiðinvarkeypt
afSUTáSelfossi.

• SlökkviliðÍsafjarðarbæjarkeyptiVolvoF6,árgerð1983semer
körfubifreiðmeð22mlyftihæð.BifreiðinvaráðurhjáBrunavörnumSuðurnesja.

• SlökkviliðLanganesbyggðarkeyptislökkvibifreiðafgerðinniRenaultMidlum280.144x4.ARRF/TLF3000/200ogermeð
3.000l.vatnstank,200l.froðutankog3000l/minhá-oglágþrýstriRubergbrunadælu.BifreiðinvarfluttinnafÓlafiGíslasyniog
Cohf.

• SlökkviliðMýrdalshreppskeyptiMAN19.403FAKgerðmeð400hestaflavél,árgerð1999með6.000lvatnstanki.Bifreiðinvar
áðurhjáSHS.

• SlökkviliðSnæfellsbæjarkeyptislökkvibifreiðafgerðinniScaniaP3804x44000/200,með4.000l.vatnstank,200l.froðutank
og4000l/minhá-oglágþrýstriRubergbrunadælu.BifreiðinvarfluttinnafÓlafiGíslasyniogCohf.

Bætt brunatjón 1981-2008 á verðlagi í júlí 2008
Milljónir króna – meðaltal 1.488 milljónir

8

Eignatjón undir meðallagi
Brunamálastofnun hefur um árabil tekið saman upplýsingar um
mann- og eignatjón vegna eldsvoða hérlendis, borið þessar
upplýsingar saman milli ára og yfir lengri tímabil og sett þær í
þjóðhagslegtsamhengi.Jafnframthefurstofnuninfylgstnáiðmeð
stöðu Íslands í samanburði við önnur lönd. Öflugar brunavarnir
stuðla að auknum lífsgæðum. Það er flestum þjóðum því mikið
keppikefliaðhaldatjónivegnaeldsvoðaílágmarki.

Eignatjón varð 1.400 milljónir króna árið 2008 en árlegt
meðaltjón frá árinu 1981 hefur verið 1.488 milljónir króna á
verðlagiíjúlí2008.Umtalsverðlækkunábrunatjónierámilliára
enbrunatjónárið2007áverðlagi2008var1.858milljónirkróna.
Efeignatjónárið2008erboriðsamanviðverga landsframleiðslu
kemuríljósaðþaðer0,10%afVLFmeðanmeðaltaliðer0,15%á
árunum1981til2008.

Fjórir létust í eldsvoðum
Fjórirlétustíeldsvoðumárið2008semermestamanntjóní20ár
en árið 1988 létust einnig 4 í eldsvoðum. Borið saman við
dánartíðniáhinumnorðurlöndunum,semerábilinu1,25til2,06
fyrirhverja100þúsíbúaerÍslandmeðnæstlægstudánartíðnina,
1,28.EinungisSvíþjóðermeðlægridánartíðni,1,25,ásíðastaári.
Fráárinu1979hafalátist55mannseða0,71fyrirhverja100þús
íbúa á Íslandi. Tölur Brunamálastofnunar um manntjón frá árinu
1979sýnameðalannarseftirfarandi:
• Karlareruímiklummeirihlutaþeirrasemhafalátisteðaumþrír

afhverjumfjórum.
• Karlarásextugsaldrierustærstieinstakihópurlátinna
• Flestirhafalátistíjanúar(12)enfæstiríjúní(1).Nærfjórðungur

léstálaugardegi.
•Mikillmeirihluti(87%)léstafvöldumeldsvoðaííbúðarhúsnæði.
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Hérséstaðaðlíkuráþvíaðfólkyfirfimmtugtfaristíbruna
eru tvöfalt meiri og fólk yfir nírætt er meira en fimmfalt
líklegraaðfarastenþeirsemeruyngrienfimmtugir.

Myndinsýniraðtjónsemhlutfallafbrunabóta-ogfasteignamati
hefur farið lækkandi sl. áratug. Tjónaupphæðin innifelur
einniglausafé.

Brúnabótamat Fasteignamat VLF

Banaslys í eldsvoðum 1979-2008
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The Iceland Fire Authority
TheIcelandFireAuthorityisaninstituteofknowledge,coordination,
supervision and administration, working with and for the central
public authorities, the fire brigades, the general public andother
interestedparties,onconsultation,supervision,andreformsinthe
field of fire protection. The Authority represents Iceland in
internationalcollaborationinthefieldoffireprotection.

Diverse tasks in accordance with the law
The Iceland Fire Authority operates in accordance with the new
lawsonfireprotection,introducedatthebeginningof2001.The
principaltasksoftheAuthorityare:

• to supervise the implementation of the laws, and of the
regulationssetforththereby;

• to supervise fire protection inspections and fire fighting in
local communities, to ensure coordinated supervision and
effectivefirefighting;

• toattend to the introductionand instructionof thegeneral
public and of fire brigades and of those who work on
designingbuildingsforfiresafety;

• to offer advice to building authorities on fire protection in
buildingsandonthefiresafetyofmerchandise;

• toapproveserviceandinspectionpartiesforfireprotection,
andforthefireprotectionplansoflocalauthorities;

• tocheckthefiresafetydesignfornewbuildings,extensions
and alterations of structures, which the fire chief or local
buildingauthorityreferstotheinstitute,

• to monitor and, depending on circumstances, to conduct
independentresearchinthefieldoffireprotection,alongwith
writinganannualreportonthecausesandeffectsoffires,

• tomonitoradvancementsandinnovationsinthefieldoffire
protectionandmakeproposalstotheMinistryonchangesof
regulations,asoccasiondemands.

TheIcelandFireAuthorityisatthesametimeobligedtoworkon
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
inspectionsandfirebrigades.

Administration of the Authority
The Minister for the Environment is in charge of fire protection
affairs. The Minister appoints the Director of the Iceland Fire
Authoritywhohandlesthedailymanagementandoperationofthe
Authority.

Dr.BjörnKarlssonhasbeendirectorofIcelandicFireAuthority
since1.1.2001withastaffof11employees.

Anadvisorycouncil for IcelandicFireAuthority isappointedby
the Minister for a period of four years. In the council, major
stakeholdersinaffairspertainingtofireprotectionarerepresented
suchasAssociationsofFireFightersandFireChiefs,Association
ofLocalAuthorities,InsuranceCompaniesandtheConfederationof
Icelandic Employers. Kolbrún Reinholdsdóttir  was appointed
chairmanofthecouncilbytheMinisterin2007.

IcelandFireAuthorityisanauthorityresponsibleforworkrelated
topublicsafetyandemergencymanagement.Ourwork iscarried
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
CollegeisapartoftheAuthorityandoverseestheeducationofFire
Fighters,FireOfficersandFireInspectors.
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Áritun endurskoðenda

Til Brunamálastofnunar
ViðhöfumendurskoðaðmeðfylgjandiársreikningBrunamálastofnunar
fyrir árið2008.Ársreikningurinnhefur að geyma skýrslu stjórnenda,
rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar
ummikilvægarreikningsskilaaðferðirogaðrarskýringar.

Stjórnendureruábyrgirfyrirgerðogframsetninguársreikningsinsí
samræmiviðlögumársreikningaogfjárreiðurríkisins.Samkvæmtþví
berþeimaðskipuleggja,innleiðaogviðhaldainnraeftirlitisemvarðar
gerðogframsetninguársreikningsþannigaðhannséímeginatriðumán
verulegraannmarka.Ábyrgðstjórnendanæreinnigtilþessaðbeittsé
viðeigandireikningsskilaaðferðumogmatimiðaðviðaðstæður.

Ábyrgðokkarfelstíþvíálitisemviðlátumíljósáársreikningnum
ágrundvelliendurskoðunarinnar.Endurskoðaðvarísamræmiviðgóða
endurskoðunarvenjuogákvæðilagaumRíkisendurskoðun.Samkvæmt
þvíberokkuraðfaraeftirsettumsiðareglumogskipuleggjaoghaga
endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreiknin-
gurinn sé án verulegra annmarka.Endurskoðunin felur í sér aðgerðir
til að staðfesta fjárhæðirogaðrarupplýsingar í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerðabyggiráfaglegumatiendurskoðandans,meðal
annarsáþeirriáhættuaðverulegirannmarkarséuáársreikningnum.
Endurskoðuninfelureinnig ísérmatáþeimreikningsskila-ogmats-
aðferðumsemgildaumA-hlutastofnanirogstjórnendurnotaviðgerð
ársreikningsinsogframsetninguhansíheild.

Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og
viðeigandigagnatilaðbyggjaálitokkará.

Þaðer álit okkaraðársreikningurinngefi glöggamyndaf afkomu
Brunamálastofnunaráárinu2008,efnahagþess31.desember2008
og breytingu á handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við lög um
ársreikningaogfjárreiðurríkisins.

Ríkisendurskoðun, maí 2009

Rekstrarreikningur árið 2008
 2008 2007
Tekjur
Brunavarnargjald 264.788.793 236.485.260
Ýmsartekjur 16.647.201 11.295.325  
 281.435.994 247.780.585  
Gjöld
Launoglaunatengdgjöld 82.712.924 70.733.323
Skrifstofu-ogstjórnunarkostnaður 4.912.625 6.555.523
Funda-ogferðakostnaður 10.905.810 10.921.613
Aðkeyptsérfræðiþjónusta 12.601.159 22.650.125
Reksturtækjaogáhalda 2.577.760 3.563.346
Annarrekstrarkostnaður 3.306.700 3.876.980
Húsnæðiskostnaður 26.497.109 25.330.711
Bifreiðarekstur 2.332.770 2.613.296
Tilfærslur 3.991.654 70.566.843  
 149.838.511 216.811.760
Eignakaup 2.136.774 1.705.975  
 151.975.285 218.517.735  

Tekjuafgangur
fyrir hreinar fjármunatekjur 129.460.709 29.262.850

Fjármunatekjur(fjármagnsgjöld) 22.905 (24.468)  

Tekjuafgangur fyrir ríkisframlag  129.483.614 29.238.382  

Ríkisframlag 3.700.000 0

Tekjuafgangur ársins 133.183.614 29.238.382

Efnahagsreikningur 31. desember 2008
 2008  2007
Eignir

Veltufjármunir
Ríkissjóður 428.024.183 379.048.429
Viðskiptakröfur 74.812.247 39.515.038
Handbærtfé 57.509 4.485.719  
Eignir alls 552.893.939 423.049.186  

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Höfuðstóll:
Höfuðstóllíársbyrjun 463.423 87.610.301
Fluttáannaðeigiðfé (140.688.793) (116.385.260)
Tekjuafgangurársins 133.183.614 29.238.382  
 Höfuðstóll (7.041.756) 463.423  

Annað eigið fé:
Bundiðeigiðfé 556.121.842 415.433.049 
 Annað eigið fé 556.121.842 415.433.049  

 Eigið fé 549.080.086 415.896.472  
Skuldir

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir 3.813.853 7.152.714  
 Skuldir 3.813.853 7.152.714  
Eigið fé og skuldir 552.893.939 423.049.186  

Sjóðstreymi árið 2008

 2008 2007
Rekstrarhreyfingar
Veltufé frá rekstri:
Tekjuafgangurársins 133.183.614 29.238.382  
 Veltufé frá rekstri 133.183.614 29.238.382  

Breytingar á rekstrartengdum 
eignum og skuldum:
Skammtímakröfurlækkun/(hækkun) (35.297.209) (8.186.391)
Viðskiptaskuldir(lækkun)/hækkun (3.338.861) 2.233.989  
 (38.636.070) (5.952.402)  
 Handbært fé frá rekstri 94.547.544 23.285.980  

Fjármögnunarhreyfingar
Breyting á stöðu við ríkissjóð
Greittúrríkissjóði (95.275.754) (23.349.438)  
 Fjármögnunarhreyfingar (98.975.754) (23.349.438)  

Hækkun á handbæru fé (4.428.210) (63.458)

Handbært fé í ársbyrjun 4.485.719 4.549.177  

Handbært fé í lok ársins  57.509 4.485.719  

Ársreikningur 2008

Sveinn Arason
ríkisendurskoðandi



Brunamálastofnun er þekkingar-, samræmingar-, eftirlits- 
og stjórnsýsluaðili sem vinnur með og fyrir stjórnvöld, 
slökkvilið, almenning og aðra hagsmunaaðila að ráðgjöf, 
eftirliti og umbótum á sviði brunavarna. Þá er stofnunin 
í fyrirsvari fyrir Íslands hönd í erlendu samstarfi á sviði 
brunavarna.

Brunavarnir lúta að lífi, heilsu, umhverfi og eignum og 
eru þannig mikilvægur öryggisþáttur sem á þátt í mótun 
búsetuskilyrða og hafa meðal annars áhrif á jafnvægi 
byggðar í landinu.

Brunamálastofnun leitast við að auka og beita til fullnustu 
þekkingu og reynslu starfsmanna stofnunarinnar í þágu 
brunavarna á Íslandi.

Brunamálastofnun er hlekkur í velferðarkerfi íslensks sam- 
félags og nýtir stofnunin þá fjármuni sem henni er falið að 
ráðstafa til forvarna og hagsbóta fyrir hagsmunaaðila.

Líf, heilsa,
umhverfi og eignir


