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Ábyrgð sveitarfélaga á 
brunavörnum

Brunavarnir - öryggi starfsmanna

Ingibjörg Halldórsdóttir

Yfirlit

1. Almennt um ábyrgð sveitarstjórna og 
slökkviliðsstjóra

2. Öryggi starfsmanna
• Vinnuverndarlög – Persónuhlífar
• Menntun og þjálfun
• Reykköfunarreglugerð

3. Reglugerð um starfsemi slökkviliða

Lög um brunavarnir, nr. 75/2000

• 1. gr. Markmið:

...vernda líf og heilsu manna, eignir og 
umhverfi með því að tryggja fullnægjandi 
eldvarnaeftirlit, forvarnir og viðbúnað við 
eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi.

 eldvarnaeftirlit
 forvarnir
 viðbúnaður

Lög um brunavarnir

• 10. gr. Ábyrgð sveitarstjórna

Sveitarstjórn hver í sínu umdæmi ber ábyrgð 
á starfsemi slökkviliðs og framkvæmd 
eldvarnaeftirlits. Sveitarfélag ber kostnað af 
þessari starfsemi

 eldvarnaeftirlit
 forvarnir
 viðbúnaður

11. gr. Starfsemi slökkviliðs.

• Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs
fullnægi kröfum samkvæmt lögum um brunavarnir og
reglugerðum settum skv. þeim.

Lög um brunavarnir                                                  
III. kafli. Eftirlit og skyldur sveitarfélaga 

 menntun, þjálfun og öryggi starfsmanna
 tækjakostur - búnaður
 skipulag
 húsnæði
 vatnsöflun
 viðbragðstími - mannafli

 eldvarnaeftirlit
 forvarnir
 viðbúnaður

15. gr. Slökkviliðsstjóri

• Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri 
ræður annað starfslið slökkviliðsins. Í forföllum 
slökkviliðsstjóra er varaslökkviliðsstjóri yfirmaður 
slökkviliðs.
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gagnvart sveitarstjórn 
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16. gr. Skyldur slökkviliðsstjóra

• Eftirlit með því að farið sé eftir lögum og reglugerðum 
um brunavarnir

• Umsjón með tækjum slökkviliðs og virkni brunahana í 
samráði við rekstraraðila vatnsveitu.

• Stjórn slökkvistarfs við eldsvoða og stjórn á vettvangi 
við mengunaróhöpp á landi.

• Slökkviliðsstjóra ber að sjá um fræðslu 
slökkviliðsmanna og þjálfun þeirra í brunavörnum, 
björgunarstörfum og viðbrögðum við 
mengunaróhöppum og að haldnar séu reglubundnar 
æfingar slökkviliðs. 

• Vinnur brunavarnaáætlun og leggur fyrir sveitarstjórn.

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum

• 13. gr. Atvinnurekandi skal tryggja, að gætt sé fyllsta 
öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á 
vinnustað...

• 14. gr. Atvinnurekandi skal gera starfsmönnum sínum 
ljósa slysa- og sjúkdómshættu, sem kanna að vera bundin 
við starf þeirra. Atvinnurekandi skal þar að auki sjá um, 
að starfsmenn fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að 
framkvæma störf á þann hátt, að ekki stafi hætta af...

• 37. gr. Vinnu skal hafa og framkvæma þannig, að gætt sé 
fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta.

Fylgja skal viðurkenndum stöðlum, ákvæðum laga og 
reglugerða, svo og fyrirmælum Vinnueftirlits ríkisins, að 
því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi.

• 65. gr. a Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé sérstakt 
áhættumat þar sem meta skal áhættu í starfi með tilliti til 
öryggis og heilsu starfsmanna og áhættuþátta í 
vinnuumhverfi. Við gerð áhættumatsins skal sérstaklega 
litið til starfa þar sem fyrirsjáanlegt er að heilsu og öryggi 
þeirra starfsmanna sem sinna þeim sé meiri hætta búin 
en öðrum starfsmönnum.
Þegar áhættumat á vinnustað gefur til kynna að heilsu og 
öryggi starfsmanna er hætta búin skal atvinnurekandi 
grípa til nauðsynlegra forvarna í þeim tilgangi að koma í 
veg fyrir hættuna eða, þar sem þess er ekki kostur, draga 
úr henni eins og frekast er unnt.

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum

Öryggi starfsmanna - persónuhlífar

• Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum

– Reglur Vinnueftirlitsins um gerð persónuhlífa

– EB-tilskipun 89/686 um persónuhlífar

• Lög um brunavarnir

– Reglugerð um reykköfun

– Reglugerð um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna

Persónuhlífar

• Tilskipun EB nr. 89/686 - staðlar

• Persónuhlífar – grunnkröfur varðandi hollustu og 
öryggi 

• Í stöðlum er sagt fyrir um hvernig framleiðandi 
sýnir fram á að grunnkröfur séu uppfylltar. Dæmi:

• Nothæfi. Persónuhlífar skulu hannaðar og framleiddar þannig að 
notandi þeirra geti við fyrirsjáanlegar aðstæður unnið með 
venjulegum hætti áhættusöm verk og notið við það viðeigandi 
verndar sem er eins góð og frekast er kostur. 

• Samræmismat

• CE-merking – skyldubundin

• Einungis heimilt að markaðssetja CE-merktar 
persónuhlífar, þ.m.t. hlífðarbúninga 
slökkviliðsmanna

• CE-merkir þýðir að varan hefur farið í gegn um 
samræmismat og stenst grunnkröfur

• Framleiðandi skal útbúa notkunarleiðbeiningar 
sem skulu fylgja með þeim persónuhlífum sem 
hann setur á markað

• Þar eiga að koma fram upplýsingar varðandi 
notkunarsvið vörunnar – hvaða vernd hún veitir

Persónuhlífar
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Viðauki I, 1.4. Upplýsingar sem framleiðandi veitir 

• Í notkunarleiðbeiningum sem framleiðandi skal semja og 
láta í té með þeim persónuhlífum sem hann setur á 
markað skulu [...] vera allar nauðsynlegar upplýsingar um: 

a) geymslu, notkun, hreinsun, viðhald, viðgerðir og sótthreinsun. [...]

b) gagnsemi persónuhlífanna samkvæmt tæknilegum prófunum sem fram 
fara til að sannreyna hve mikla vernd þær veita eða verndarflokk þeirra, 

c) viðbótarbúnað sem fáanlegur er með persónuhlífum og hvers konar 
varahlutir hæfa þeim, 

d) vernd sem hæfir mismunandi hættustigum og samsvarandi notkunar-
takmörk, 

e) endingartíma persónuhlífanna eða ákveðinna íhluta þeirra, 

f) viðeigandi flutningsumbúðir utan um persónuhlífar, 

g) þýðingu merkinga, ef um þær er að ræða (sjá 2.12), 

h) ef við á, tilvísanir í reglur sem gilda í samræmi við b-lið 4. tölul. 5. gr., 

i) nafn, heimilisfang og kenninúmer samþykkts aðila sem starfar á 
hönnunarstigi persónuhlífanna. 

• Áhættumat skv. 65. gr. a vinnuverndarlaga ætti 
að greina þörf á persónuhlífum í starfseminni

• Geymsla, notkun, hreinsun, viðhald 

• Þjálfun starfsmanna

• Endingartími – endurnýjun

• Ef slys verður sem rakið er til þess að reglum 
hefur ekki verið fylgt, getur bótaskylda fallið á 
sveitarfélagið

Persónuhlífar

Menntun og þjálfun

• Vinnuverndarlög 

• Lög um brunavarnir 

• Reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og 
skyldur slökkviliðsmanna

– Réttur bakgrunnur þeirra sem ráðnir eru

– Menntun slökkviliðsmanna

– Þjálfun

• Reglugerð um þjónustuaðila brunavarna

– Starfsleyfi MVS, hæfniskröfur starfsmanna

Reykköfunarreglugerð

• Reykköfunarbúnaður - viðhald, yfirferð, geymsla, 
loftgæði oþh.

• Viðurkenndir þjónustuaðilar brunavarna

• Hlífðarbúnaður

• Hæfniskröfur reykkafara

• Reykköfunaræfingar, minnst 25 klst á ári

• Þjálfun og kennsla

• Læknisskoðun og mat á þoli og líkamsstyrk

• Skráning slysa og óhappa

• Skyldur reykkafara og vinnubrögð við reykköfun

Menntun og þjálfun

• Sveitarfélag getur orðið bótaskylt ef slys má rekja til 
rangra vinnubragða, t.d. nýliða eða starfsmanna sem ekki 
hafa næga menntun, þjálfun eða annan undirbúning 

11. gr. laga um brunavarnir
Starfsemi slökkviliðs

• Í reglugerð skal kveða á um lágmarkskröfur um tækjakost, 
húsnæði og mannafla slökkviliða, svo og um vatnsöflun til 
slökkvistarfa. Jafnframt skal í reglugerð kveða á um 
búnað og þjálfun slökkviliðsmanna vegna 
mengunaróhappa á landi og vegna björgunar á 
fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum.

 mannafli – menntun, þjálfun og öryggi
 skipulag
 tækjakostur - búnaður
 húsnæði
 vatnsöflun
 viðbragðstími


