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Ráðstefna slökkviliðsstjóra 2010 
Erindi 18. mars 

Breytingar á hlutverki 
slökkviliða frá árinu 1970 og 
helstu breytingar á hlutverki 

Brunamálastofnunar. 

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, lögfræðingur
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Löggjöf um brunamál frá 1970

*Lög um brunavarnir og brunamál nr. 55/1969

*Lög um brunavarnir og brunamál nr. 74/1982

*Lög um brunavarnir og brunamál nr. 41/1992

*Lög um brunavarnir nr. 75/2000
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Lög um brunavarnir og brunamál 
nr. 55/1969
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Hlutverk Brunamálastofnunar
• Daglegur rekstur brunamála.
• Leiðbeiningarskylda gagnv. sveitarstjórnum – eftirlit með 

að vatnsveitukerfi komi að góðum notum við slökkvistarf.
• Brunavarnareftirlit með stærri mannvirkjum.
• Yfirfara uppdrætti stærri mannvirkja.
• Samræming á brunahönnun, slöngutengingum og 

slökkvibúnaði.
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Hlutverk Brunamálastofnunar frh.
• Æfingar með slökkviliðum - námskeið fyrir 

slökkviliðsmenn.
• Rannsóknir á sviði brunamála - leiðbeiningar um val og 

uppsetningu á slökkvibúnaði og aðvörunarkerfum.
• Kynningar- og fræðslustarfsemi - skýrsla um orsakir 

eldsvoða.
• Samning reglugerða.
• Samvinna við nágrannalöndin - framfarir og nýjungar.
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Skyldur sveitarfélaga
• Halda uppi brunavörnum, m.a. slökkviliði sem fullnægir 

kröfum um öryggi miðað við aðstæður ef íbúar 300 
(undanþágur heimilar ef samvinna sv.fél.).

• Viðhald tækja og útbúnaðar til slökkvistarfs og 
brunavarna – þ.m.t. nauðsynlegt húsnæði.

• nægilegt vatn til slökkvistarfs.
• Brunamálanefnd kosin – eða bæjarstjórn/hreppsnefnd 

fer með störf hennar.
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Hlutverk Slökkviliða
•Slökkvil.stjóri – heldur  æfingar í samræmi við reglugerð.
•Æfingaskylda allt að 20 klst. á ári + þegar eldsvoði.
•Slökkvil.stjóri - eftirlit með því að farið sé eftir lögunum og 
reglug. 

1. aðgangur að mannvirkjum við eftirlit
2. brot á lögunum tilk. brunamálanefnd - ákveður 

málsmeðferð
3. Heimildir slökkvil.stj. þegar mál þola ekki bið +   

heimildir Brunam.stjóra ef Brunam.nefnd 
/slökkvil.stj. gera ekki fullnægj. kröfur
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Lög um brunavarnir og brunamál 
nr. 74/1982
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Hlutverk Brunamálastofnunar –breytingar/nýmæli
• Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

slökkviliðsmanna.
• Yfirfara uppdrætti bygginga sem kveðið á um í 

reglugerð.
• Hönnuðum mannvirkja kynntar nýjungar – ráðstefnu-

og námskeiðahald fyrir hönnuði og tæknimenn 
sveitarfélaga.

• Ársskýrslan - einnig afleiðingar eldsvoða.
• Reglugerð um lágmarkskröfur varðandi tækjakost, 

húsnæði og mannafla slökkviliða.
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Skyldur sveitarfélaga – breytingar/nýmæli
• Halda uppi brunavörnum, þ.m.t. eldvarnareftirliti - í 

samræmi við kröfur í reglugerð um brunavarnir og 
brunamál.

• Sveitarstjórn og slökkviliðsstjóri fara með 
brunavarnamál sveitarfélagsins.
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Hlutverk Slökkviliða – breytingar/nýmæli
Hlutverk slökkviliðsstjóra aukið ef brot á lögunum/reglum:

1. Ákvörðun um úrbætur – úrskurður stjórnar     
Brunam.st. ef ágreiningur.

2. Úrskurður brotin – kæra til héraðsdómara.
3. Úrbætur á kostn. eig./ dagsektir – samþ. Brunam.st. +   

samráð við lögreglustjóra/héraðsdómara.
4. Rekstrarstöðvun og lokun ef almannahætta.
5. Heimildir Brunam.stjóra ef slökkvil.stjóri gerir ekki      

viðeigandi ráðstafanir.
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Lög um brunavarnir og brunamál
nr. 41/1992
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Hlutverk Brunamálastofnunar –breytingar/nýmæli
•Eftirlit með brunavörnum og brunamálum í landinu.
•Eftirfylgni - lögunum og reglugerðum um brunavarnir og        
brunamál fylgt.

•Athuganir og úttektir.
•Leiðbein.skylda gagnv. sveitarstjórnum – skilgreina 
brunatæknilegar kröfur sem vatnsveitukerfi sveitarfélaga 
skulu uppfylla + eftirlit að sé fullnægt.
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Hlutverk Brunamálastofnunar – frh.
•Yfirfara brunahönnun og uppdrætti - sem slökkvi.stj. eða 
bygg.ftr. vísar til hennar og stofnunin kallar sjálf eftir + 
leiðbeiningar og reglur um brunavarnir og brunahönnun 
mannvirkja.
•Eftirlit og samþykki slökkvibúnaðar, brunavarnakerfis, 
byggingarhluta og efnis + annars sem snertir brunavarnir.
•Eftirlit - reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 
slökkviliðsmanna.
•Stuðla að menntun slökkvil.manna og eldvarnaeftirl.manna.
•Kynningar- og fræðslustarfsemi fyrir almenning.
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Skyldur sveitarfélaga – breytingar/nýmæli
•Að mestu óbreytt.
•Sjá um að sé nægilegt vatn og vatnsþrýstingu til 
slökkvistarfs og f. sérstakan slökkvibúnað í þéttbýli, t.d. 
úðakerfi í meiriháttar byggingum – heimilt að leita annarra 

lausna ef vatnsöflun erfið.
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Hlutverk slökkviliða – breytingar / nýmæli
Breytingar á hlutverki slökkvil.stj. ef brot á lög./reglum:

1. Aðstoð byggingarnefndar + samráð við 
Rafm.eftirlit rík. /Vinnueftirlit rík.

2. Úrbætur á kostnað eig./dagsektir - samþykki 
sveitarstjórnar + samráð við lögr.stjóra.

3. Almannahætta – skylda (áður heimild) til 
stöðvunar og lokunar.

4. Ágreiningi vísað til Brunamálastofnunar til 
úrskurðar.

5. Íhlutunarréttur Brunamálastofnunar og ráðherra
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Lög um brunavarnir nr. 75/2000
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Hlutverk Brunamálastofnunar –breytingar/nýmæli
• Eftirlit með framkvæmd laganna og reglugerða.
• Yfirumsjón með eldvarnaeftirliti og slökkvistarfi     

sveitarfélaga.
• Kynningar- og fræðslustarf  - almenningur, slökkvilið, þeir 

sem vinna að brunahönnun mannvirkja.
• Byggingaryfirvöldum til ráðgjafar.



17.3.2010 19

Umhverfisráðuneytið

Hlutverk Brunamálastofnunar – frh.
• Samþykkja þjónustu- og eftirlitsaðila brunavarna +    

brunavarnaáætlanir sveitarfélaga.
• Yfirfara brunahönnun bygginga - sem slökkvil.stj./ 

bygg.ftr. vísar til BST. 
• Sjálfstæðar rannsóknir – ársskýrsla.
• Tillögur um breytingar á reglum um brunamál.
• Eftirlit með framkvæmd laga nr. 146/1996.
• Eldvarnareftirlit + reglur– mannvirki vegna rannsókna og   

vinnslu kolvetnis.

• Brunamálaskólinn – nýmæli.
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Skyldur sveitarfélaga – breytingar/nýmæli
• Sveitarstjórn ber ábyrgð á starfsemi slökkviliðs og 

framkv. eldvarnaeftirlits
• Sjá til að starfsemi slökkvil. fullnægi kröfum 

laganna/reglugerða.
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Hlutverk slökkviliðs – breytingar/nýmæli
• Útvíkkað gildissvið – einnig viðbúnaður við 

mengunaróhöppum á landi.
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Hlutverk slökkviliðs – frh.
Eldvarnareftirlit sveitarfélaga – helstu verkefni:
1.  Samvinna við bygg.ftr. um eftirlit með nýbyggingum 
2.  Úttekt á mannvirkjum í notkun og starfsemi + kröfur um    

úrbætur
3. Samvinnu við bygg.ftr. um eftirlit með búsetu í 

atvinnuhúsnæði
4. Leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir og 

eldsvoða.
5. Eftirlit - eigendur og forráðamenn atv.húsnæðis sinni 

skyldum um brunavarnir.
6. Skrá yfir mannvirki + staði þar sem sérstök hætta á 

manntjóni / öðru tjóni.
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Hlutverk slökkviliðs – frh.
• Brunavarnaáætlun – umsögn BST og samþykki

sveitarstjórnar – leiðbein. BST
• Slökkvil.stj. - fræðsla slökkvil.m. + þjálfun í    

brunavörnum + viðbrögðum við meng.óhöppum + æfingar.
• Hlutverk slökkvil.stj. ef brot á lögunum/reglug.

1. Gerir strax ráðstaf. til að úr sé bætt
2. Aðstoð frá bygg.ftr./ e.a. heilbr.ftr. 
3. Áminning – frestur til úrbóta – öryggisvakt –

notkunarbann – lokun
4. Úrbætur á kostnað eig./forrm. – samþykki 

sveitarstj.
5. Íhlutun BST og ráðherra ef ekki fullnægj. 

ráðstafanir 
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Takk fyrir


