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Starf eldvarnaeftirlitsmannsStarf eldvarnaeftirlitsmanns

• Er umfangsmikiðEr umfangsmikið
– öryggi
– eignir
– umhverfi

• Hann hefur eftirlit með því að 
öryggismál bygginga séu í 
samræmi við gildandi lög og 
reglugerðir (eftir lokaúttekt).g g ( )

• Meginstarf 
eldvarnareftirlitsmannsins er
– forvarnarstarf sem byggir á 

beinu eftirliti í byggingumbeinu eftirliti í byggingum, 
– fræðslu til almennings
– ráðgjöf til hönnuða og eigenda 

fyrirtækja.
• Eigandi og forráðamaður er alltaf 

ábyrgir fyrir sínum 
brunavörnum.



BrunahanarBrunahanar



Aðkoma slökkviliðsAðkoma slökkviliðs





Falin brunaslangaFalin brunaslanga

1990 1998





FrauðFrauð



Akureyri 25. marsAkureyri 25. mars



Í dag ERPUR 9.04
13 slökkvilið komin með



Hver er tilgangur gagnagrunnsins 
f i ld fti litfyrir eldvarnaeftirlit 
• GagnasafnGagnasafn
• Heldur utan um byggingalýsingar á 

byggingum í sveitarfélaginubyggingum í sveitarfélaginu
– galla hennar og kosti

i d– eigendur
• Reiknar slökkvivatn
• Upplýsingar um slökkvivatn
• Upplýsingar um slökkvi- ogUpplýsingar um slökkvi og 

brunaviðvörunarkerfi



Hver er tilgangur gagnagrunnsinsHver er tilgangur gagnagrunnsins

• Listi yfir skoðunarskilda staðiListi yfir skoðunarskilda staði
– Upplýsingar fyrir brunavarnaáætlun

Tíðni skoðana kemur fram• Tíðni skoðana kemur fram
• Ástand bygginga í sveitarfélaginu
• Heldur utan um kröfugerð
• Heldur utan um leyfisveitingare du uta u ey s e t ga
• Upplýsingagjöf til sveitarstjórnar



Hver er tilgangur gagnagrunnsinsHver er tilgangur gagnagrunnsins

• Erpur einfaldar okkur lífiðErpur einfaldar okkur lífið
• Höfum allar upplýsingar

Vit á t d b i• Vitum ástand bygginga
• Getum gert áætlanir
• Gott eldvarnaeftirlit kemur í veg fyrir 

bruna (eld)( )
– þarf starfsmann
– fjármagn frá sveitarfélagifjármagn frá sveitarfélagi
– er mikilvægur hluti slökkviliðs



ERPUR hjá hverjumERPUR hjá hverjum
• Akranes
• Borgarnes

• Brunavarnir á Austurlandi
Seyðisfjörður• Borgarnes

• Vesturbyggð
– Tálknafjöður

• Ísafjörður
• Bolungarvík

– Seyðisfjörður
• Fjarðabyggð
• Hornafjörður
• FlúðirBolungarvík

• Súðavík
• Hólmavík
• Húnaþing vestra
• Blönduós

• Selfoss
• Hveragerði
• Þorlákahöfn
• VestmanneyjarBlönduós

• Skagafjörður
• Fjallabyggð
• Dalvíkurbyggð
• Akureyri

• Vestmanneyjar
• Grindavík
• Reykjanesbær
• KeflavíkurflugvöllurAkureyri

• Grýtubakkahreppur
• Norðurþing (Húsavík)
• Langanesbyggða

• Eldstoðir
– Snæfellsnes (allt)
– Dalabyggð
– Reykhólahrepp



Hvað má eldvarnaeftirlitsmaðurHvað má eldvarnaeftirlitsmaður



Lög um brunavarnir 75/2000Lög um brunavarnir 75/2000

• 10 gr Ábyrgð sveitarstjórna10. gr. Ábyrgð sveitarstjórna.
Sveitarstjórn hver í sínu umdæmi ber 
ábyrgð á starfsemi slökkviliðs ogábyrgð á starfsemi slökkviliðs og 
framkvæmd eldvarnaeftirlits. 
Sveitarfélag ber kostnað af þessariSveitarfélag ber kostnað af þessari 
starfsemi.



III. kafli. Eftirlit og skyldur sveitarfélaga.
11 St f i lökk ilið 75/200011. gr. Starfsemi slökkviliðs. 75/2000

• Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs
f ll i k öf k t lö þfullnægi kröfum samkvæmt lögum þessum og
reglugerðum settum á grundvelli þeirra.
Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og
vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til slökkvistarfs og fyrirþ ý g y g y
sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er krafist, t.d. 
úðakerfi í meiri háttar byggingum. Í sveitarfélagi þar
sem vatnsöflun er erfið skal leita annarra lausna til að
tryggja nauðsynlegar brunavarnirtryggja nauðsynlegar brunavarnir.
Í reglugerð skal kveða á um lágmarkskröfur varðandi
tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða, svo og
vatnsöflun til slökkvistarfa. Jafnframt skal í reglugerð
k ð á bú ð þjálf lökk iliðkveða á um búnað og þjálfun slökkviliðsmanna vegna
mengunaróhappa á landi að fengnum tillögum
Brunamálastofnunar í samráði við [Umhverfisstofnun].1)

1)L. 164/2002, 1. gr.6 / 00 , g



12. gr. Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga. 
75/2000

• Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga er sú starfsemi slökkviliðs sem hefur eftirlit með því að framfylgt 
sé ákvæðum laga og reglna um brunavarnir. Hlutverk eldvarnaeftirlits sveitarfélaga er að:

– a. hafa í samvinnu við byggingarfulltrúa eftirlit með því að nýbyggingar fullnægi 
kröfum samkvæmt lögum og reglugerðum um brunavarnir áður en notkun þeirra 
er heimiluð,

– b. [gera úttekt á mannvirkjum í notkun og starfsemi í þeim, með tilliti til brunavarna, og 
á lóðum og öðrum svæðum utan dyra þar sem eldhætta getur skapast t d vegnaá lóðum og öðrum svæðum utan dyra þar sem eldhætta getur skapast, t.d. vegna 
starfsemi á svæðinu, söfnunar úrgangs eða geymslu eldfimra efna, og gera kröfur um 
nauðsynlegar úrbætur á brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir],1

– [c. hafa, í samvinnu við byggingarfulltrúa, eftirlit með því hvort fólk tekur sér búsetu í 
atvinnuhúsnæði án þess að leyfi sveitarfélagsins samkvæmt skipulags- og þ y g p g g
byggingarlögum hafi verið veitt fyrir breyttri notkun þess og grípa til viðeigandi 
þvingunarúrræða skv. VIII. kafla laga þessara og VI. kafla skipulags- og byggingarlaga 
ef þörf krefur. Ef ljóst þykir að hætta skapist af slíkri búsetu skal enn fremur kæra málið 
til lögreglu],1)

[d ]1) l iðb i f i t kj t f fti t ik h ð i ð– [d. ]1) leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina er varðar 
brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi,

– [e. ]1) hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn atvinnuhúsnæðis sinni skyldum 
sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar 
sem Brunamálastofnun gefur útsem Brunamálastofnun gefur út,

– [f. ]1) halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri 
hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.
Heimilt er að fela skoðunarstofum eftirlit skv. 1. mgr., eftir því sem við á.



IV. kafli. Slökkvilið og slökkvistarf.
15 Slökk ilið tjó i 75/200015. gr. Slökkviliðsstjóri. 75/2000
• Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra og

lökk ilið jó Slökk ilið jó ivaraslökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri er
yfirmaður slökkviliðs en í forföllum hans
varaslökkviliðsstjóri.
Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu semSlökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu sem
slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr., og starfað að
lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur
slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntunslökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun
með sérmenntun í brunamálum. Fáist ekki
slökkviliðsstjóri til starfa sem uppfyllir
framangreind hæfisskilyrði er sveitarstjórnframangreind hæfisskilyrði er sveitarstjórn
heimilt að höfðu samráði við Brunamálastofnun
að ráða slökkviliðsstjóra tímabundið til starfa, 
þó ekki lengur en til tveggja ára í senn.þ g ggj



33. gr. Íhlutun Brunamálastofnunar
áðh 75/2000og ráðherra 75/2000

• Telji Brunamálastofnun að brotin séu ákvæði laga
þ ð l ð tt k t þ iþessara eða reglugerða settra samkvæmt þeim og
slökkviliðsstjóri geri ekki fullnægjandi ráðstafanir til
úrbóta skal Brunamálastofnun benda slökkviliðsstjóra
á það sem bæta þarf úr. Brunamálastofnun hefur réttþ þ
til að beita sömu þvingunarúrræðum og
slökkviliðsstjóri ef ekki er úr bætt.
Telji Brunamálastofnun að sveitarstjórn sinni ekki
skyldu sinni samkvæmt lögum þessum eðaskyldu sinni samkvæmt lögum þessum eða
reglugerðum settum samkvæmt þeim ber stofnuninni
að undangenginni viðvörun til sveitarstjórnar að
tilkynna það umhverfisráðuneytinu. Telji ráðherra að

it tjó i i kki k ld i i t áð tiðsveitarstjórn sinni ekki skyldu sinni getur ráðuneytið
gripið til nauðsynlegra aðgerða á kostnað viðkomandi
sveitarfélags.



REGLUGERÐ 792/2001 um 
Brunamálaskólann og réttindi og skyldurg g y
slökkviliðsmanna. 12. gr.
• Allir þeir slökkviliðsmenn sem sinna eldvarnaeftirliti skulu hafa lokið 

á i ld fti lit ð I ð l kið b il á inámi sem eldvarnaeftirlitsmaður I eða lokið sambærilegu námi. 
Menntun starfsmanna eldvarnaeftirlits skal vera í samræmi við þá þjónustu 
sem slökkvilið skal veita samkvæmt brunavarnaráætlun viðkomandi 
sveitarfélags. 
Ná ið ki ti t í fti f di þ já hl tNámið skiptist í eftirfarandi þrjá hluta:

• 1. Eldvarnaeftirlitsmaður I: Grunnnám fyrir eldvarnaeftirlitsmenn þannig 
að þeir geti unnið við almennt eldvarnareftirlit. Námið er 70 
kennslustundir. 

• 2. Eldvarnaeftirlitsmaður II: Framhaldsnám fyrir eldvarnaeftirlitsmenn 
þannig að þeir geti starfað sjálfstætt að sérhæfðu eldvarnareftirliti svo 
sem að annast lokaúttektir. Námið er 30 kennslustundir. 

• 3. Eldvarnaeftirlitsmaður III: Framhaldsnám fyrir þá sem stjórna og bera3. Eldvarnaeftirlitsmaður III: Framhaldsnám fyrir þá sem stjórna og bera 
ábyrgð á eldvarnareftirliti sveitarfélaganna. Námið er 30 kennslustundir. 

• Eldvarnaeftirlitsmenn skulu sækja a.m.k. eitt viðurkennt 
endurmenntunarnámskeið á hverju fimm ára tímabili. Hafi slökkviliðsmaður 
sótt önnur námskeið getur hann sótt um til skólaráðs að fá það metið semsótt önnur námskeið getur hann sótt um til skólaráðs að fá það metið sem 
endurmenntun.



Hvað má slökkviliðsstjóri?Hvað má slökkviliðsstjóri?

• Hver er menntun hans
– Hann getur fengið undaþágu í tvö ár 

sem stjórnandi slökkviliðs.
Eld fti lit í it fél i• Eldvarnaeftirlit í sveitarfélagi

• Engin undanþága
– Skoðun húsa (almennt)– Skoðun húsa (almennt)
– Lokaúttektir
– Starfsleyfi / veitingaleyfiy g y
– Almenn fræðsla
– Annað ...



Skoðun húsa (almennt)Skoðun húsa (almennt)
• REGLUGERÐ 792/2001 umREGLUGERÐ 792/2001 um 

Brunamálaskólann og réttindi og
skyldur slökkviliðsmanna. 12. gr.
– Allir þeir slökkviliðsmenn sem sinna

eldvarnaeftirliti skulu hafa lokið námi sem
eldvarnaeftirlitsmaður I eða lokiðeldvarnaeftirlitsmaður I eða lokið
sambærilegu námi. Menntun starfsmanna
eldvarnaeftirlits skal vera í samræmi við þá
þjónustu sem slökkvilið skal veitaþjónustu sem slökkvilið skal veita
samkvæmt brunavarnaráætlun viðkomandi
sveitarfélags.



Almennt eldvarnareftirlit – undir leiðsögnAlmennt eldvarnareftirlit undir leiðsögn

• REGLUGERÐ 792/2001 umREGLUGERÐ 792/2001 um 
Brunamálaskólann og réttindi og 
skyldur slökkviliðsmanna 12 grskyldur slökkviliðsmanna. 12. gr.
– Eldvarnaeftirlitsmaður I: Grunnnám 

fyrir eldvarnaeftirlitsmenn þannig aðfyrir eldvarnaeftirlitsmenn þannig að 
þeir geti unnið við almennt 
eldvarnareftirlit. Námið er 70 
kennslustundir. 



LokaúttektirLokaúttektir

• REGLUGERÐ 792/2001 umREGLUGERÐ 792/2001 um 
Brunamálaskólann og réttindi og 
skyldur slökkviliðsmanna 12 grskyldur slökkviliðsmanna. 12. gr.
– 2. Eldvarnaeftirlitsmaður II:

Framhaldsnám fyrirFramhaldsnám fyrir 
eldvarnaeftirlitsmenn þannig að þeir 
geti starfað sjálfstætt að sérhæfðu 
eldvarnareftirliti svo sem að annast 
lokaúttektir. Námið er 30 
k l t dikennslustundir .





Hvernig var 
staðið afstaðið af 

lokaúttektinni 
ef þetta er 

niðurstaðan ?

Opið með lögnum þar sem á aðOpið með lögnum þar sem á að 
vera EI60 lokun

Kassi utan um brunslöngu í gegnum 
REI90 vegg Klæðningar krossviðsplötur sem eru 

ekki í flokk 1



Starfsleyfi / veitingaleyfiStarfsleyfi / veitingaleyfi

• REGLUGERÐ 792/2001 umREGLUGERÐ 792/2001 um 
Brunamálaskólann og réttindi og 
skyldur slökkviliðsmanna 12 grskyldur slökkviliðsmanna. 12. gr.
– 3. Eldvarnaeftirlitsmaður III:

Framhaldsnám fyrir þá sem stjórna ogFramhaldsnám fyrir þá sem stjórna og 
bera ábyrgð á eldvarnareftirliti 
sveitarfélaganna. Námið er 30 
kennslustundir.



Hverjir sinna eldvarnaeftirlitiHverjir sinna eldvarnaeftirliti

• Eldvarnaeftirlitsmenn sveitarfélaga /Eldvarnaeftirlitsmenn sveitarfélaga / 
slökkviliða

• Skoðunarstofur• Skoðunarstofur
– Engin vottuð í dag

f• Ekki er heimild í lögum að gefa 
undanþágu frá kröfum um 

feldvarnaeftirlitsmenn
– Slökkviliðsstjóri fær aðeins heimild 

(undanþága) til að vera stjórnandi 
slökkviliðs



Hvar stöndum við ?Hvar stöndum við ?

• Slökkviliðin
– Skrifa upp á án þess að hika ?

• Telja að slökkviliðsstjóri hafi mikið vald

B ál t f• Brunamálastofnun
– Kemur ekki nægjanlegum upplýsingum áleiðis?

• Er bæði reglugerðastofnun og leiðbeinandi aðilig g g

• Brunamálaskólinn
– Býður upp á námskeið

Þ f ð t til ð fá étti di• Þarf að mæta til að fá réttindi

• Slökkviliðsstjórar og sveitarstjórnir lesa ekki 
lög og reglugerðir nægjanlega velg g g g gj g
– Lög eru lög (grunnskólalög og brunamálalög)



StaðanStaðan

• Meiri hluti veitingastaða og g g
samkomustaða er á löggildrar 
umsagnar menntaðs g
eldvarnaeftirlitsmanns
– Hafa ekki heimild til að gefa umsögng g

• Hafa ekki menntun - réttindi
– Sýslumenn ábyrgir ???ý y g

• Slökkvilið gefur ekki gefið upp leyfilegan 
fjölda

k ð– samkomustaða
– gistinga
– lokaúttektir



Dæmi um umsagnir 
iti l fveitingarleyfa

• Hótel Búðir óskar eftir leyfi til gistinga og veitingarleyfi
Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn– Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn

• Hótel Bjarkarlundur óskar eftir leyfi til gistinga og veitingarleyfi
– Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn

• Íþróttahúsið Húsabakka, Svarðvarðardal óskar eftir að halda 
ÞorrablótÞorrablót

– Sýslumaður gefur leyfi fyrir 300 manns
• Slökkviliðsstjóri ekki spurður (húsið tekur 180 manns). Á að loka eða segja leyfi 

aðeins 180 manns?
• Hótel í Skútustaðahrepp óska eftir leyfipp y

– Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn
• Hótel Reyðarfjörður óskar eftir gistileyfi

– Slökkviliðstjóri gefur umsögn
• Gististaðir í Rangárvallasýslu óska eftir leyfiGististaðir í Rangárvallasýslu óska eftir leyfi

– Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn
• Félagsheimili í Rangárvallasýslu óska eftir leyfi til að halda Þorrablót

– Slökkviliðsstjóri getur ekki gefið umsögn
• Skemmtistaðir í Reykjavík óska eftir leyfi til skemmtanahaldsSkemmtistaðir í Reykjavík óska eftir leyfi til skemmtanahalds

– Slökkviliðsstjóri gefur umsögn en verður að skoða það vel hver skoðaði 
húsnæðið (margir með mismunandi réttindi)



Hvað gerðir maður ?Hvað gerðir maður ?

Hvernig kemur maður 300+ manns í sal sem tekur 180 manns ?



Staða eldvarnaeftilits (lausleg skoðun)Staða eldvarnaeftilits (lausleg skoðun)

Uppfylla allt (Eftirlit II 
og III)og III)
• Slökkvilið Grindavíkur
• Brunavarnir Suðurnesja
• Slökkvilið höfuðborgarsvæðis

• Slökkvilið Akureyrar
• Slökkvilið Norðurþings (Húsav.)
• Brunavarnir á Austurlandig

• Slökkvilið Akranes og 
Hvalfjarðarst.

• Slökkvilið Borgarbyggðar
• Slökkvlið Stykkishólms

• Slökkvilið Fjarðabyggðar
• Slökkvilið Hornafjarðar
• Slökkvilið Skaftárhrepps 

(Kirkjubæjarklaustur)y
• Slökkvilið Dalabyggðar
• Brunavarnir Vesturbyggðar
• Slökkvilið Ísafjarðar
• Slökkvilið Bolungarvíkur

( j j )
• Brunavarnir Rangárvallasýslu
• Slökkvilið Hrunamanna
• Brunavarnir Árnessýslu
• Slökkvilið HveragerðisSlökkvilið Bolungarvíkur

• Brunavarnir A. Húnvetninga
• Brunavarnir Skagafjarðar
• Slökkvilið Fjallabyggðar
• Slökkvilið Dalvíkur

Slökkvilið Hveragerðis
• Slökkvilið Þorlákshafnar (Ölfus)

– Samtals 24 slökkvilið

• Slökkvilið Dalvíkur



Hvað skal gera ?Hvað skal gera ?

• Fara eftir lögum og reglugerðum
– Hvar stöndum við þá ???

• Neita að gefa umsögn ?
– Hefur ekki réttindiHefur ekki réttindi

• Gefa umsögn
– Hefur réttindi 

• Eldvarnaeftirlitsmaður IIEldvarnaeftirlitsmaður II
• Eldvarnaeftirlitsmaður III

• Fá eldvarnaeftirlitsmann í næsta sveitarfélagi til 
að vinna verkið (sá sem óskar aðstoðar greiðirað vinna verkið (sá sem óskar aðstoðar greiðir 
kostnað) ?

• Þarf Brunamálastofnun að grípa inn í verkið 
(sveitarfélag að greiða kostnað) ?(sveitarfélag að greiða kostnað) ?



Eldvarnaeftirlit og samtarfaðilarEldvarnaeftirlit og samtarfaðilar



Eldvarnaeftirlit og samtarfaðilarEldvarnaeftirlit og samtarfaðilar

• HönnuðirHönnuðir
• Byggingarfulltrúar

Umsagnir frá:– Umsagnir frá:
• Vinnueftirlit
• Heilbrigðiseftirlitg
• Eldvarnaeftirlit
• Brunamálastofnun

B i tjó• Byggingarstjórar
• Iðnmeistara
• Eldvarnaeftirliti alltaf kennt um og er alltaf vondi aðilinn



Hönnun og eftirlitHönnun og eftirlit

Áætluð vinna

Á að veraStaðan í dag

Eldvarnaeftirlit

Iðnmeistarar

Byggingarstjórar

Byggingarfulltrúar

Hönnuðir



HönnuðurHönnuður

• Hannar byggingarHannar byggingar
– Öryggisþætti
– Þekkir kröfur byggingarreglugerðarygg g g g

• Áritar aðaluppdrátt, ber ábyrgð á því að 
samræmi sé milli aðaluppdrátta og 
séruppdrátta af hlutaðeigandi byggingu, 
og skal hann árita þá því til staðfestingar 
áð þ i di tiláður en þeir eru sendir til 
byggingarfulltrúa.

• Þurfa aðstoð sérfræðinga sem þekkja• Þurfa aðstoð sérfræðinga sem þekkja 
brunamál - ...



ByggingarfulltrúiByggingarfulltrúi

• Fer yfir teikningarFer yfir teikningar 
– Uppfylla lög og reglugerðir

Fylgist með byggingarframkvæmdum• Fylgist með byggingarframkvæmdum
– Farið sé eftir teikningum

Nýb i d b t• Nýbyggingar og endurbætur

• Gerir lokaúttektir



Bygging á HvolsvelliBygging á Hvolsvelli



Bygging á BorgarnesiBygging á Borgarnesi



ByggingarstjóriByggingarstjóri

• Byggingarstjóri er framkvæmdastjóri ygg g j j
byggingarframkvæmda. 

• Byggingarstjóri ber ábyrgð á því að byggt sé í 
i ið þ kkt d tti lösamræmi við samþykkta uppdrætti, lög og 

reglugerðir. 
– Sjá tl þess að byggt sé í samræmi við teikningar
– Nota þau efni sem eru fyrir skrifuð á teikningum
– Óska eftir lokaúttekt þegar verði er lokið
– Er ábyrgur á öryggismálum byggingar þar til lokaúttekt hefur 

farið fram



Ferma í ókláraðri kirkjuFerma í ókláraðri kirkju

Vel auglýst á MBL.is en hvað gerður eftirlitsaðilar?

Þrjátíu og átta fermingarbörn ganga til 
altaris í Lindakirkju í Kópavogi á morgun, 
laugardag (21.3). Athöfnin verður sérstök 
fyrir þær sakir að hún er sú fyrsta í hinni 
nýju kirkju, sem ekki er fullkláruð.

Við ð hé h t i f á b ði„Við verðum hér vegna hvatningar frá bæði 
foreldrum og fermingarbörnum. Fólk vildi 
almennt vera hér inni og ein móðirin orðaði 
það þannig að hún vildi vera í sinni kirkju þ þ g j
þótt hún þyrfti að vera þar á 
kuldagallanum.“ Guðmundur Karl segir ekki 
væsa um fólk inni í kirkjunni, auk þess sem 
þangað sé komið fínt orgelþangað sé komið fínt orgel.



IðnmeistararIðnmeistarar

• Sjá um að sinn verkþáttur sé í lagSjá um að sinn verkþáttur sé í lag
• Eru ábyrgir 

N t iðk d f i• Nota viðkennd efni
• Ganga frá lagnaleiðum



Hönnun og eftirlitHönnun og eftirlit 

Svona á það að vera

Eldvarnaeftirlit

IðnmeistararIðnmeistarar

Byggingarstjórar

Byggingarfulltrúar

Hönnuðir

Byggingarfulltrúar



Hönnun og eftirlitHönnun og eftirlit 

Raun er svona

Eldvarnaeftirlit

IðnmeistararIðnmeistarar

Byggingarstjórar

Byggingarfulltrúar

Hönnuðir

Byggingarfulltrúar



NiðurstaðaNiðurstaða

• Sinna eldvarnaeftirlit
– Nota ERPinn
– Láta vita af göllum hvað má bæta

Eftirlit svipað hjá öllum– Eftirlit svipað hjá öllum
– Allir sinni eftirliti

• Eftirlit - menntun
– Námskeið, menntun og þjálfun

• Byggingaryfirvöld, hönnuðir og byggingarstjórar
Ná betra sambandi við alla sem koma að brunavörnum– Ná betra sambandi við alla sem koma að brunavörnum 
bygginga – þeir vita ekki allt en halda það. Hjálpum þeim.

• Brunamálastofnun
– Hvað viljið þið að hún geri fyrir ykkur ?
– Hvað á að gera við sveitarfélög sem gera ekkert ?


