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Eldvarnaeftirlit

• Gæði eldvarnaeftirlits

– hvað eru gæði

– hvað eru eðlilegar væntingar

• Ábyrgð slökkviliðsstjóra

– stefna

– forgangsröðun

– ráðgjöf í skipulags- og byggingarmálum

• Skila skoðanir eldvarnaeftirlits sér til 
útkallsliðs

• Á að leyfa rekstur ef húsnæði uppfyllir 
ekki byggingarreglugerð



Kröfur til eldvarnaeftirlitsmanna

• Menntun

– Kröfur í reglugerðum

– Teikningalestur

– Leiðbeiningarblöð - gildissvið

• Símenntun

– Byggingarreglugerðin breytist



Skjalavistun og gagnasafn (ERPUR)

• Hvað þarf að laga (breyta)

• Hvað vantar

• Á að vista grunninn hjá Brunamálastofnun 
(miðlægt)

• Á að búa til nýtt kerfi

• Aðgengi verktaka að grunninum

• Þarf að útbúa gátlista í kerfinu



Lokaúttektir

• Virka lokaútektir

– Eru lokaúttektir gerðar áður en bygging 
er tekin í notkun eða síðar

• Fara slökviliðsstjórar (eldvarnaeftirlit) 
alltaf með byggingarfulltrúa í 
lokaúttekt eða stöðuúttekt

• Eru lokaúttektir eitthvað öðruvísi en 
aðrar eldvarnaeftirlitsskoðanir



Eftirfylgni

• Góð stjórnsýsla

• Heimildir til beitingar þvingunarúrræða



Brunamálaskólinn

• Hvernig á námið að vera

– Á að breyta náminu

– Á að hafa námið eins og það er

– Á að breyta náminu í fjarnám

• Hvernig er skiptingin í hópnum (með, móti 
fjarnámi, vilja báða möguleika)

• Vita slökkviliðsstjórar hver er hugur 
almennra slökkviliðsmanna

– Já, nei

– Hvað teljið þið



Brunamálaskólinn

• Fjarnám (til prufu sept. 2010 til júní 2011)

– Á hvaða formi á fjarnámið að vera

– Bóklegi hlutinn tekinn á netinu
– Það er 1. hluti og 2. hluti - fyrri og seinni

• Byrjar að hausti. 
– Próf í des. og þá má hefja verklegahlutann

• Slökkviliðsstjórar kenna verklega þáttinn
– Eru allir tilbúnir í þetta



Brunamálaskólinn

• Fjarnám

– Hvaða kröfur á að gera til 
slökkviliðsstjóra

• Hvaða menntun á slökkviliðsstjóri að hafa

• Þarf Brunamálaskólinn að votta þá sem fá 
að kenna

• Prófdómarar koma svo frá skólanum 
(verklegaprófið tekur einn dag)

• Kostnaður slökkviliðs

– Breytist hann



Brunamálaskólinn

• Á atvinnumannanámið að verða eins 
(fjarkennsla)

• Á að koma náminu fyrir í 
framhaldsskóla 

– t.d. Fjölbraut v/Ármúla eða Keili 
Reykjanesbæ



Lög um brunavarnir 75.2000

• III. kafli. Eftirlit og skyldur sveitarfélaga.
– 12. gr. Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga.

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: ...

– 15. gr. Slökkviliðsstjóri.
Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra. 
Slökkviliðsstjóri er yfirmaður slökkviliðs en í forföllum hans 
varaslökkviliðsstjóri. ...

• Reglugerð um eigið eldvarnareftirlit eigenda og 
forráðamanna með brunavörnum í atvinnuhúsnæði 
nr. 200/1994

• Reglugerð um eldvarnareftirlit sveitarfélaga með 
atvinnuhúsnæði sem tekið hefur verið í notkun 
nr. 198/1994



Lög um brunavarnir 75.2000

• 9. gr. Brunamálaskóli.
– Brunamálastofnun starfrækir Brunamálaskóla sem 

ætlaður er slökkviliðsmönnum, þ.m.t. slökkviliðsstjórum 
og eldvarnaeftirlitsmönnum. Skólinn skal vera sérstök 
deild innan stofnunarinnar og annast umsjón með 
menntun, fræðslu og þjálfun slökkviliðsmanna sem fram 
fer á vegum Brunamálastofnunar... 

• 17. gr. Hæfi og löggilding slökkviliðsmanna.
– Slökkviliðsmenn sem sækja um löggildingu til að starfa 

sem slökkviliðsmenn skulu hafa lokið námi fyrir 
slökkviliðsmenn við Brunamálaskólann eða hlotið 
sambærilega menntun. Jafnframt skulu þeir hafa gegnt 
slökk ...

• Brunamálaskólinn og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 
nr. 792/2001



Ein spurning að lokum

• Ráðstefna 2011

– Gögn á pappír

– Gögn á lykli


