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Yfirlit

1. Fundarmenn kynna sig

2. Kynning á dagskrá

3. Helstu breytingar á lögum 2009-2010
• Breytingar á lögum um brunavarnir árin 2009 og 2010

• Lög um mannvirki samþykkt 15. des 2010

4. Vinna við skipulag og verkefni Mannvirkjastofnunar

5. Lokaorð



08:45 - 09:00 Mæting og innritun  

09:00 - 09:10 Ávarp Páll S. Brynjarsson, bæjarstjóri 

09:10 - 09:30 Inngangur forstjóra Mannvirkjastofnunar Björn Karlsson 

09:30 - 10:00 Helstu breytingar á lögum og reglugerðum 2010 Guðmundur Gunnarsson, 
yfirverkfræðingur 

10:00 - 10:15 Kaffihlé  

10:15 - 10:45 Skoðun og staða eldvarnaeftirlits  Pétur Valdimarsson 

10:45 – 11:05 Fjarðaál – bruni í spenni - rafmagnseftirlit  Kristinn A. Jóhannesson 

11:05 – 11:25 Fjarðaál – bruni í spenni – sl0kkvistarf Guðmundur Helgi Sigfússon 
slökkviliðsstjóri Fjarðabyggð 

11:25 – 11:30 Hlé  

11:30 – 12:00 Helstu tjón og annað markvert 2010 Guðmundur Gunnarsson, 
yfirverkfræðingur 

12:00 - 13:15 Matarhlé  

13:15 - 14:00  Rafmagnsöryggissvið – Brunarannsóknir Örn Sölvi Halldórsson 

14:05 - 14:35  Ný lög um mannvirki Hafsteinn Pálsson 
umhverfisráðuneyti 

14:35 - 15:10 Félag slökkviliðsstjóra  Kristján Einarsson, formaður 

15.10 - 15.25 Kaffihlé  

15:25 - 16:10 Verkefni og skyldur slökkviliða í ljósi breyttra 
laga um brunamál 

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir 
umhverfisráðuneyti 

16:10 - 18:00 Móttaka hjá Límtré Vírnet ehf.  

 

Fimmtudagur 24. mars



09:00 - 09 :30 Ný og breytt leiðbeiningablöð, slökkviliðasvið Elísabet Pálmadóttir, sviðsstjóri 

09:30 - 10 :00 Brunamálaskólinn – Fjarnám Kristín Jónsdóttir, formaður 
Fagráðs Brunamálaskólans 

10:00 - 10:15 Kaffihlé  

10:15 - 10:45 Verkleg kennsla, menntunarmál og æfingar Pétur Valdimarsson, Bernhard 
Jóhannesson, MVS og Pétur 
Pétursson Brunavörnum 
Árnessýslu 

10:45 – 12:00 

 

 

Umræður um verklega kennslu, menntunarmál og 
æfingar 

Hópstjórar 

12:00 - 13.15 Matarhlé  

13:15 - 14:00  Umræður um verklega kennslu, menntunarmál og 
æfingar 

Hópstjórar 

14:00 - 14:40 Niðurstöður vinnuhópa Hópsstjórar 

14:40 - 15:20 Ný og breytt leiðbeiningablöð, byggingasvið Guðmundur Gunnarsson, 
yfirverkfræðingur 

 Ráðstefnuslit  
Næsta ráðstefna, Reykjavík,15. og 16. mars 2012 

 

 Léttar veitingar, Mannvirkjastofnun  

Ráðstefnustjóri er Bjarni K. Þorsteinsson, slökkviliðsstjóri Borgarbyggðar  

Föstudagur 25. mars



Helstu breytingar á lögum 2009-2010

Ýmsar lagabreytingar 2009 og 2010:

• Nýlegar breytingar á lögum um brunavarnir
– Sjá fyrirlestur Guðmundar Gunnarssonar á eftir og 

fyrirlestur Steinunnar Fjólu síðar í dag

• Ný lög um mannvirki samþykkt 15. desember 2010 
og tóku gildi 1. janúar 2011
– Sjá fyrirlestur Hafsteins Pálssonar síðar í dag



Breytingar á lögum um brunavarnir

– Klippur og glennur loks í lög, þó án þess að greiðsla komi með
– Skólaráð Brunamálaskólans lagt niður, Fagráð í staðinn
– Félag slökkviliðsstjóra fær fulltrúa í Fagráði Br.m.skólans
– Aukin úrræði slökkviliðsstjóra til að setja kröfur á atvinnustarfsemi 

skv breytingum á 24. gr laga um brunavarnir
– Ýmsir þjónustuaðilar brunavarna sækja um starfsleyfi 
– Skýrari ákvæði um að slökkviliðsmenn í reykköfun skulu hafa staðist 

læknisskoðun
– Brunamálastofnun skal annast framkvæmd eldvarnaeftirlits 

varðandi mannvirki vegna rannsókna og vinnslu kolvetnis í íslenskri 
efnahagslögsögu

– Réttindi og skyldur slökkviliðsstjóra auknar hvað varðar lóðir, 
eldvarnir og mengunarvarnir 

– Gjaldtaka slökkviliða fyrir ýmis verkefni heimiluð
• Ef slökkviliðsstjóri beitir þvingunarúrræðum 29. gr. þá má innheimta 

gjald (en sveitarfélag skal setja gjaldskrá) 

• Sjá nánar fyrirlestra GG og Steinunnar Fjólu



Breytingar vegna nýrra verkefna MVS

– Helstu lög sem Mannvirkjastofnun skal fylgja:
• Lög nr. 160/2010 um mannvirki 
• Lög nr. 75/2000 um brunavarnir 
• Lög nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og 

raffanga

– Flest ný verkefni á sviði laga um mannvirki
• Ný byggingarreglugerð, vonandi út í umsögn í maí
• Skoðunarhandbækur, verklagsreglur, leiðbeiningar
• Löggildingar hönnuða, iðnmeistara, starfsleyfi byggingarstjóra
• Gerð miðlægs gagnagrunns
• Og mjög margt fleira (sjá fyrirlestra síðar í dag)

– Helsta hugmyndafræði eftirlits með byggingarfram-
kvæmdum byggir á hugmyndafræði rafmagnsöryggis
• Innanhúss eru því fordæmi af sumum verkefnum, en mjög mikil 

vinna framundan



Lokaorð

• Mjög mörg ný verkefni, en ekki mikið fé til að sinna þeim

• Við munum beita aðferðum verkefnastjórnunar að meira 
marki en áður hefur verið

• Verkefni skilgreind og mikið samráð haft við helstu 
hagsmunaaðila

• Mannvirkjastofnun vill hafa sem mest og best samráð við 
Félag slökkviliðsstjóra Íslandi og Landssamband slökkviliðs-
og sjúkraflutningamanna

• Og enn einu sinni: Brunatjón og dauðaslys vegna eldsvoða 
eru minni en í nágrannalöndum  => slökkviliðin eru að 
standa sig vel!


