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Meginefni erindis

• Ólíkar áherslur flugmálayfirvalda/rekstaraðila 
flugvalla og yfirvalda brunamála

• Gilda lög um brunavarnir um flugvelli?

• Hefur Chicago-samningurinn verið innleiddur rétt 
hér á landi, sbr. nágrannaríki

• Hverjar eru skyldur sveitarfélaga? Geta sv.fél. 
gert kröfur á rekstraraðila skv. 24. gr. l. um 
brunavarnir – drög að leiðbeiningum frá BMS

• Sérstök sjónarmið um Keflavíkurflugvöll
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Aðkoma sambandsins að málinu

1. Fyrirspurn frá Brunavörnum Austurlands um 
ábyrgð á kostnaði við þjálfun v. 
viðbragðsáætlunar á flugvöllum

2. Breytingar í rekstri Keflavíkurflugvallar – auknar 
kröfur á sveitarfélög v. brunavarna

3. Uppsögn Flugstoða á samningi við SHS

4. Áhersla á að hagræðing í ríkisrekstri í kreppunni 
leiði ekki til aukins kostnaðar fyrir sveitarfélögin. 
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Lög nr. 75/2000 - Gildissvið

 Lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna 
eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á 
landi nema kveðið sé á um annað í lögum þessum.

 Lögin taka ekki til eldvarna í skipum, loftförum, 
almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum 
vélknúnum ökutækjum.

 Í skýringum við frv. segir:„Frumvarpið tekur til 
starfsemi allra slökkviliða í landinu, þ.m.t. 
starfsemi slökkviliða flugvalla.“
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Frumvarp liggur nú fyrir Alþingi

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:

a. Á eftir 1. málsl. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: 
Lögin gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu 
fólki úr mannvirkjum og farartækjum með 
sérhæfðum björgunarbúnaði.

b. Á eftir orðinu „skipum“ í 2. málsl. kemur: með 
haffærisskírteini.

– Engar breytingar eru lagðar til á gildissviði 
laganna gagnvart flugvöllum



6SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Ágreiningur við flugmálayfirvöld

• Deilt um skyldur rekstraraðila flugvalla til eigin 
brunavarna, sbr. 24. gr. l. um brunavarnir og 
hvaða skyldur slökkvilið sveitarfélaga hafi 
gagnvart brunavörnum á flugvöllum.

– Minnisblað samgönguráðuneytis frá mars 2009

– Beiðni sambandsins um álit Brunamálastofnunar 
frá maí s.á. 

– Álit Brunamálastofnunar frá júlí s.á.

– Starfshópur BMS, FMS, og sambandsins fjallaði 
um málið á haustmánuðum 2009
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Um hvað er deilt?

• Gilda lög um brunavarnir um flugvallaslökkvilið?

– Er yfirleitt skylda til þess að reka
flugvallarslökkvilið?

– Er “viðbúnaðarþjónusta á flugvöllum” jafngildi
slökkviliðs?

– Flugmálayfirvöld hafa lagt þröngan skilning í
skyldur rekstraraðila flugvalla.

• Áhersla lögð á að uppfylla kröfur um
viðbragðstíma vegna eldsvoða í loftförum

• Megináhersla á að slökkvibúnaður sé til staðar.
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Chicago-samningurinn

• Ákvæði 14. viðauka Chicago-samnings hafa verið
innleidd af mun meiri nákvæmni á öðrum
Norðurlöndum

– Skýrar kröfur um fjölda slökkviliðsmanna á
vakt, menntun, fjölda stjórnenda, búnað o.fl.

– Engar deilur þar við sv.fél.um verkaskiptingu

• Samgönguráðherra hefur falið FMS að
endurskoða reglugerð um flugvelli með
hliðsjón af reglum nágrannalanda

– Sambandið er sammála þeirri niðurstöðu
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Sérstaða Keflavíkurflugvallar

• Herinn bar allan kostnað af rekstri slökkviliðsins

• Lagabreytingar 2006 og 2008 til að bregðast við 
brotthvarfi hans

– Engin breyting átti að verða á rekstri slökkviliðs, 

• sbr. lög nr. 34/2006 um Flugmálastjórn 
Keflavíkurflugvallar og

• lög nr. 76/2008 um stofnun Keflavíkurflugvallar ohf.

– Hagræðingarkrafa leiðir til endurskoðunar á 
mönnun slökkviliðs og kröfugerðar á hendur 
sveitarfélögum um þátttöku í kostnaði við rekstur. 
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Reykjavíkurflugvöllur

• Þjónustusamningur við SHS féll úr gildi 1. mars.

• Flugstoðir vilja fækka mönnum á vakt og nýta þá 
í fleiri verkefni

• Brunamálastofnun og SHS hafa talið sér skylt að 
tryggja að öryggiskröfum sé framfylgt

• Þar til rgl. um flugvelli hefur verið endurskoðuð er 
stuðst við 24. gr. l. um brunavarnir

– Gildir um starfsemi sem sérstök eldhætta 
stafar af.
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Nánar um 24. gr. brunavarnalaga

• Slökkviliðsstjóri getur, í samráði við 
sveitarstjórn, krafist sérstakra ráðstafana, t.d.:

– uppsetning á sérhæfðum búnaði til slökkvistarfs

– þjálfun tiltekinna starfsmanna í brunavörnum og 
slökkvistarfi

– Eigandi mannvirkis greiðir kostnað af slíkum 
ráðstöfunum

• Skv. eldri lögum, nr. 41/1992 var þessi heimild hjá 
Brunamálastofnun.

– Liður í lögfestingu krafna um eigið eftirlit og ábyrgð 
eiganda mannvirkis. Litlar skýringar við lögin.
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Hvaða starfsemi á 24. gr. við um?

• Leiðbeiningar (drög) um slökkvistarf í fyrirtækjum:

– Iðnaður (lágmark 40-50  starfsmenn)

– Birgðageymslur f. hættuleg efni (olía, sprengiefni)

– Korn- og mjölgeymslur yfir 1.000 tn

– Samgöngumannvirki (flugvellir, hafnir, jarðgöng)

– Önnur starfsemi, skv. ákvörðun 
Brunamálastofnunar

• Flugvellir eru í efsta áhættuflokki.

• Fyrirtæki á samliggjandi lóðum geta sameinast 
um viðbúnað skv. nánari skilyrðum.
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Leiðbeiningar Brunamálastofnunar

• Vísað er m.a. til reglna um áhættumat skv. 
vinnuverndarlöggjöf. Áhættu er skipt í 
viðbúnaðarflokka I-IV.

• Krafist er að starfsmenn hafi fullnægjandi 
menntun, þjálfun og búnað, þ.m.t. persónuhlífar 
til að geta tekist á við æfingar og viðbrögð við 
hættu og slys sem geta orðið á vinnustaðnum.

• Stjórnendur þurfa stjórnendamenntun til viðbótar 
við almenna menntun sem aðrir í viðbúnaðarhópi 
þurfa í skyndihjálp, notkun slökkvibúnaðar o.fl.
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Áformaðar kröfur SHS til Flugstoða

• Lágmark 4 slökkviliðsmenn á vakt á REK þegar 
flugvöllurinn er í notkun 

– allir með reykköfunarréttindi

– heildarfjöldi slökkviliðsmanna nægi til að bregðast 
við forföllum, þjálfun o.fl. án þess að öryggi 
skerðist

– slökkviliðið fylgi sömu kröfum og önnur slökkvilið í 
landinu og séu undir eftirlit Brunamálastofnunar

• Menntun, þjálfun, búnaður o.fl.

• Vísað til eftirlitsskyldu slökkviliðsstjóra með 
brunavörnum í sveitarfélaginu, sbr. bréf BMS.
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Viðbrögð Flugstoða við bréfi

• Slökkviliðsmenn af KEF sinna vakt á REK.

– Almennt tveir menn á vakt en hægt að auka 
viðbragðsstyrk við komu stærri véla

– Vísa til sveigjanleika um mönnun í samningi við 
SHS, m.a. vegna fullkominna slökkvibifreiða

– Sex aðrir starfsmenn flugvallarins fái þjálfun í 
slökkvi- og björgunarþjónustu

• Viðbrögð SHS að óska eftir frekari upplýsingum 
um skipulag brunavarna, s.s.:

– menntun, vinnutíma, viðbragðstíma o.fl.

– gætt rannsóknarskyldu, andmælaréttar og meðalhófs
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Hvað með aðra flugvelli?

• Þrýst á Sandgerðisbæ að semja við 
Keflavíkurflugvöll ohf. um þátttöku í kostnaði við 
brunavarnir

• Líklega rétt að bíða eftir endurskoðun á 
flugvallareglugerð áður en gerðir eru 
samningar eða ákveðin beiting 24. gr. laganna



17SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Lokaorð

• Lágmarkskrafa af hálfu sveitarfélaga að
flugmálayfirvöld og Brunamálastofnun túlki lög
með samræmdum hætti

• Ætti e.t.v. að taka á málinu við afgreiðslu frumvarps
sem nú er í þinginu?

• Sambandið leggst ekki gegn hagræðingu í rekstri 
flugvalla en öryggi má ekki skerðast af þeirri 
ástæðu. 

– Ríkið á ekki heldur að velta kostnaði yfir á 
sveitarfélögin!


