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Ráðstefna slökkviliða 2013

14-15 mars, Höfn í Hornafirði

Björn Karlsson
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Yfirlit

1. Fundarmenn kynna sig

2. Kynning á dagskrá

3. Skipurit Mannvirkjastofnunar

4. Helstu verkefni Mannvirkjastofnunar

5. Slökkviliða- og Eldvarnasvið: Nokkur atriði
– Brunamálaskólinn

– Reglugerðir í vinnslu

– Eftirlit með starfsemi slökkviliða

– Eldvarnabandalag

6. Lokaorð

09:00 - 09:10 Ávarp Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri 

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

09:30 - 10:00 Ábyrgð sveitarfélaga á brunavörnum Ingibjörg Halldórsdóttir 
Lögfræðingur MVS 

10:00 - 10:15 Kaffihlé  

10:15 - 10:45 Helstu tjón og annað markvert árið 2012  Guðmundur Gunnarsson, MVS 

10:45 – 11:05 Gagnagrunnar um viðvörunar- og úðakerfi  Árni Ísberg, SHS 

11:05 – 11:35 Staða eldvarnaeftirlits slökkviliða – upplýsingar 
úr miðlægum gagnagrunni 

Pétur Valdimarsson, MVS 

11:35 – 12:00 Leyfisveitingar slökkviliðsstjóra, flugeldar, 
veitingar, brennuleyfi ofl. 

Guðmundur Gunnarsson, MVS 

12:00 - 13:15 Matarhlé  

13:15 - 13:35  Gagnlegar upplýsingar úr Erpinum Borgþór Freysteinsson, Höfn 

13:35 - 14:00  Helstu breytingar á lögum og reglugerðum 2012 Ingibjörg Halldórsdóttir, MVS 

14:05 - 14:35 Byggingarreglugerð 9. Hluti, breyting apríl 2012 Guðmundur Gunnarsson, MVS 

15.10 - 15.25 Kaffihlé  

15:25 - 15:40 Starfsleyfi Mannvirkjastofnunar Elísabet Pálmadóttir, MVS 

15:40 - 16:00 Nýr gagnagrunnur um eldvarnaeftirlit Björn Karlsson, MVS       
Ólafur Kr. Ragnarsson, SHS 

16:00 - 16:40 Félag slökkviliðsstjóra  

17:00 - 18:00 Móttaka hjá Slökkviliði Hornafjarðar  

 

Fimmtudagur 14. mars

09:00 - 09 :30 Leiðbeiningar MVS um brunavarnir bygginga Guðmundur Gunnarsson, MVS 

09:30 - 09 :50 Eftirlit MVS með slökkviliðunum Elísabet Pálmadóttir, sviðsstjóri 
slökkviliðasviðs MVS 

09:50 - 10 :00 Kynning á Byggingarsviði MVS Jón Guðmundsson, sviðsstjóri 
slökkviliðasviðs MVS 

10:00 - 10:15 Kaffihlé  

10:15 - 10:45 Samræming brunavarna í landinu, 6. gr. Laga um 
brunavarnir  

Ingibjörg Halldórsdóttir, MVS 

10:45 – 11:10 Slys í reykköfun – hvað er rannsakað? Ágúst Ágústsson, Vinnueftirlitið 

11:10 – 11:35 Gróðureldar, viðvaranir og spár Sigrún Karlsdóttir, Veðurstofan 

11:35 – 12:00 Umræður um samræmingu brunavarna Hópstjórar 

12:00 - 13.15 Matarhlé  

13:15 - 14:30  Umræður um samræmingu brunavarna Hópstjórar 

14:30 - 15:10 Niðurstöður vinnuhópa Hópsstjórar 

15:10 - 15:40 Hættuleg efni – atvik á undanförnum árum Elísabet Pálmadóttir, MVS 

 Ráðstefnuslit  
Næsta ráðstefna, Reykjavík, 13. og 14. mars 2013 

 

15:45 - 17:00 Mannvirkjastofnun, léttar veitingar, Svavarssafn  

Ráðstefnustjóri er Steinþór Hafsteinsson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs Hornafjarðar 

Föstudagur 15. mars

Gæðastjóri
Bjargey Guðmundsdóttir

Gæðastjóri
Bjargey Guðmundsdóttir

Forstjóri Mannvirkjastofnunar

Umhverfis- og auðlindaráðherra

Skrifstofustjóri
Ólafur Jón Ingólfsson
Elísabet Erlendsdóttir
Eyjólfur Árnason

Skrifstofustjóri
Ólafur Jón Ingólfsson
Elísabet Erlendsdóttir
Eyjólfur Árnason

Lögfræðingur
Ingibjörg Halldórsdóttir

Lögfræðingur
Ingibjörg Halldórsdóttir

Byggingar

Jón Guðmundsson
Benedikt Jónsson 

Aldís Norðfjörð
Árni Jón Sigfússon

Anna Margrét Tómasdóttir
Valdimar Gunnarsson

Eldvarnir

Guðmundur Gunnarsson
Pétur Valdimarsson
Steinar Harðarson

Kristján Vilhelm Rúriksson

Rafmagnsöryggismál

Jóhann Ólafsson
Örn Sölvi Halldórsson
Gunnar Hermannsson

Birgir Ágústsson
Kristinn A. Jóhannesson

Slökkvilið

Elísabet Pálmadóttir
Bernhard Jóhannesson

Stjórnskipulag Mannvirkjastofnunar
Helstu verkefni 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 byggingarmála
• Löggildingar hönnuða, iðnmeistara, starfsleyfi byggingarstjóra
• Gerð reglna um gæðakerfi hönnuða, meistara, byggingarstjóra
• Ný leiðbeiningablöð, 120 talsins
• Skoðunarhandbækur, verklagsreglur
• Gerð miðlægs gagnagrunns

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

vinna framundan
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Slökkviliða- og eldvarnasvið
Brunamálaskólinn

• Starfsáætlun skólans er á vefsíðu MVS
– Námskeið 1, 2 f.h., 2 s.h.: bóklegt fjarnám (vorönn og haustönn), 

verklegt próf og verkleg þjálfun og próf 
– Námskeið 3 og 4: Helgarnámskeið (unnið að þróun fjarnáms) 
– Eldvarnaeftirlit: Námskeið I, II (fjarnám), III (fjarnám), Endurmenntun
– Nám fyrir stjórnendur (ýmis námskeið), Atvinnumannanám, Nám 

fyrir þjónustuaðila brunavarna, Endurmenntun ofl.

• Yfir 200 nemendur í fjarnámi
– Mjög erfitt hefur reynst að lesa inn sjálfkrafa nafn, kennitölu og 

veffang svo margra nemenda
– Mikilvægt að upplýsingar um nemenda séu réttar og að aðeins þeir 

sem ætla að stunda námið séu skráðir
– MVS hyggst því setja upp fjarnámskerfið (Moodle) á eigin server

• Fagráð Brunamálaskólans ákvað að
– rétt svör við krossaspurningum verða ekki gefin út
– stjórnandi  notar eigin aðferð til að fylgjast með framvindu nemanda

Slökkviliða- og eldvarnasvið
Reglugerðir í vinnslu

• Reykköfunarreglugerð: Komin úr umsögn og bíður síðustu 
lagfæringa áður en hún verður gefin út

• Reglugerð um starfsemi slökkviliða: Vinnuhópur MVS, Félags 
slökkviliðsstjóra og Sambands sveitarfélaga bjó til drög sem 
liggja fyrir, vinnu var frestað vegna byggingarreglugerðar en 
fer aftur af stað mánudag 18. mars

• Eldvarnaeftirlitsreglugerð: Búið er að gera drög þar sem 
tvær reglugerðir voru sameinaðar; Reglugerð um 
eldvarnaeftirlit sveitarfélaga og reglugerð um eigið eftirlit 
eiganda. Ætlunin er að ofangreindur vinnuhópur MVS, FS og 
SÍS vinni þau drög áfram.

• Reglugerð um þjónustuaðila brunavarna nr. 1067/2011 og 
Reglugerð um slökkvitæki nr. 1068/2011 hafa tekið gildi

• Sjá nánar fyrirlestur Ingibjargar

Slökkviliða- og eldvarnasvið
Eftirlit með starfsemi slökkviliða

• Eftirlit MVS með slökkviliðum hefur farið fram með notkun 
18 Excel blaða sem slökkviliðsstjórar fylla í og skila til MVS

• Skil á þessum blöðum hafa ekki verið nægilega góð

• Félag slökkviliðsstjóra hefur verið beðið um umsögn

• Erpur og Útkallsskýrslugrunnur eru einnig notaðir til að fá 
fram upplýsingar um starfsemi slökkviliða

• Á nokkrum árum verða til úr þessu verðmæt tölfræðigögn 
um stöðu slökkviliða, notast sem rök fyrir eflingu slökkviliða 

• Unnið er að gerð skoðunarhandbókar vegna eftirlits MVS 
sem grundvallast á kröfum í lögum og reglugerðum

• Ætlunin er að ¼ slökkviliða landsins (einn landsfjórðungur í 
senn) sæti eftirliti árlega, sjá nánar fyrirlestur Elísabetar

• Alvarleg viðurlög ef Brunavarnaáætlun er ekki skilað til MVS

Slökkviliða- og eldvarnasvið
Eldvarnabandalagið

• Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar 
eldvarnir. Aðild að því eiga fjögur tryggingafélög, EBÍ, MVS, 
SHS, LSS, Landsbjörg og Félag slökkviliðsstjóra

• Hefur gefið út ítarlegt og samræmt fræðsluefni um eldvarnir 
heimilisins, m.a. Handbók um eldvarnir heimilisins

• Hefur gefið út efni fyrir fyrirtæki og stofnanir um eigið 
eldvarnaeftirlit

• Efnið má nálgast á vefsíðu MVS

• Markmið næsta verkefnis Eldvarnabandalagsins er að auka 
eldvarnir hjá ungu fólki og leigjendum 

• Eldvarnabandalagið hyggst m.a. fara í samstarf við 
heilsugæslustöðvar um allt land, verðandi foreldrar fá afhent 
fræðsluefni

Lokaorð

• MVS með mörg ný verkefni, marga nýja starfsmenn,  og að 
því leiti hæfari til að sinna málaflokknum brunamál

• Vinna við byggingarreglugerð (og leiðbeiningablöð) hefur þó 
haft hamlandi áhrif á aðra starfsemi, svo sem smíði 
reglugerða á sviði brunamála

• Ýmsar áhugaverðar hugmyndir um framtíð málaflokksins 
brunamál hafa undanfarið litið dagsins ljós, t.d. stofnun 
„Hamfarasjóðs“ og hugmyndir um svæðaskiptingu 
slökkviliða, svo eitthvað sé nefnt

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


