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Grunnatriði í lögum

• Lögboðin verkefni eru ekki gjaldskyld
– mælt fyrir um ábyrgð opinberra verkefna

– stofnanir ríkis eða sveitarfélaga

– tekjustofnar stundum ákveðnir

• Sérstök lagaákvæði geta heimilað gjaldtöku
– öryggisvaktir

– úrbætur á kostnað eiganda

• Sveitarfélög skulu setja sér gjaldskrá
– Lög nr. 45/1998 um sveitarstjórnir

– Skal samþykkt af sveitarstjórn
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...og smá meira

• Breytilegt eftir málaflokkum t.d.
– heilbrigðiseftirlit 

– byggingarfulltrúi

– lögreglustjóri

• Fyrirmæli um skyldur slökkviliðs í öðrum lögum eða 
reglugerðum settum samkvæmt þeim
– Lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald

– Lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga 

– Rglg. 198/1992 um daggæslu í heimahúsum
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Forsaga

• Engin stefna SHS um innheimtumál

• Gjaldtaka vegna sérverkefna
– Sprengiefnaflutningar

– Öryggisvaktir

• Ekki í samræmi við önnur embætti
– Byggingarfulltrúi

– Lögreglustjóri
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Okkar sýn

• Gjaldtaka eðlileg

• Kallar á skýr markmið

• Markmiðið á ekki að vera tekjuöflun

• Á að standa undir ákveðnum verkefnum

• Stjórnar eftirspurn eftir þjónustu
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Aukinn lagastoð

• Ákvæði í 29. gr. brunalaga frá 2007
– Sé ákvæðum 2. mgr. [um þvingunarúrræði] beitt skal eigandi eða 

umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað af eftirliti með því að 
farið hafi verið að kröfum um úrbætur. Sveitarfélag skal setja sér 
gjaldskrá um fjárhæð gjalda fyrir eftirlit samkvæmt þessari grein og um 
innheimtu þeirra. Gjöld skulu ekki vera hærri en nemur kostnaði við 
framkvæmd eftirlitsins. Gjöldum samkvæmt þessari málsgrein fylgir 
lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta gjaldfallin gjöld 
með fjárnámi.
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Ekki búið enn

• Frumvarp til breytinga á brunalögum - þingskjal nr.744
– Sveitarfélagi er heimilt að setja sér gjaldskrá um fjárhæð gjalda fyrir 

aðkomu slökkviliðs við gerð öryggis- og lokaúttekta skv. a-lið 1. mgr. og 
um innheimtu þeirra. Upphæð gjalda skal taka mið af kostnaði við 
framkvæmd einstakra verkefna og skal byggð á rekstraráætlun þar sem 
þau atriði eru rökstudd sem ákvörðun gjalds byggist á. Gjöld skulu ekki 
vera hærri en nemur kostnaði við framkvæmt úttektanna. Gjöldum 
þessum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta 
gjaldfallin gjöld með fjárnámi. Gjaldskrá skal birt í B-deild 
Stjórnartíðinda.
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Gjaldtaka SHS

• Gjaldskrá sett í feb. 2008
– Kveður á um tímagjald

– Endurskoðuð um hver áramót

• Er nú kr. 8.608-
– Byggir á meiru en launakostnaði

– Er skýrt í sérstakri greinargerð

• Kveður á um ráðstöfun tekna
– 7. gr. Innheimt gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til 

samfélags- og forvarnaverkefna á vegum SHS.
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Úr greinargerðinni

• Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar

• Umsagnir

• Ráðgjafaþjónusta

• Öryggisvaktir

• Tækjaleiga

• Fylgd vegna sprengiefnaflutninga

• Útköll vegna brunaviðvörunarkerfa

• Upphreinsun spilliefna

• Mengunarviðbrögð vegna hafs og stranda

• Verðmætabjörgun

• Gagnkvæm aðstoð slökkviliða

• Annað

9



Staðan

• Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar – gjaldtaka að hefjast

• Umsagnir - fullvirk gjaldtaka

• Ráðgjafaþjónusta

• Öryggisvaktir - fullvirk gjaldtaka

• Tækjaleiga  - fullvirk gjaldtaka og innifalið í tímagjaldi

• Fylgd vegna sprengiefnaflutninga - fullvirk gjaldtaka 

• Útköll vegna brunaviðvörunarkerfa - gjaldtaka hafin til reynslu

• Upphreinsun spilliefna

• Mengunarviðbrögð vegna hafs og stranda - fullvirk gjaldtaka og 
samningur er við Faxaflóahafnir

• Verðmætabjörgun

• Gagnkvæm aðstoð slökkviliða

• Annað - er breytilegt

10



Fylgiskjöl

• Gjaldskrá SHS f. árið 2010

• Greinargerð með gjaldskrá feb. 2008
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