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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

– Brunavarnaáætlanir

– Eldvarnabandalag

6. Lokaorð



09:00 - 09:10 Ávarp umhverfis- og auðlindaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson,  
09:10 - 09:30 Inngangur forstjóra Mannvirkjastofnunar Björn Karlsson 
09:30 - 10:00 Helstu tjón og annað markvert árið 2013 Guðmundur Gunnarsson, 

MVS 
10:00 - 10:15 Kaffihlé   
10:15 - 10:45 Eldvarnaeftirlit – hvaða upplýsingar eiga borgararnir að 

fá um öryggi mannvirkja. 
Ingibjörg Halldórsdóttir, 
MVS 

10:45 – 11:05 Væntingar borgaranna um þjónustu slökkviliðs. Andri Snær Magnason 
11:05 – 11:35 Niðurstöður úr úttekt síðasta árs á slökkviliðum Pétur Valdimarsson, MVS 

Bernhard Jóhannesson, 
MVS 

11:35 – 12:00 Eldvarnaeftirlit – öryggi slökkviliðsmanna Guðmundur Gunnarsson, 
MVS 

12:00 - 13:15 Matarhlé  
13:15 - 13:35  Efnalög – kynning Umhverfisstofnunar Bergþóra Skúladóttir, UST  
13:35 - 14:00  Brunamálaskólinn- framtíð menntunar. Elísabet Pálmadóttir, MVS 
14:05 - 14:35 Hæfniviðmið í Brunamálaskólanum Björg Pétursdóttir, MMR  
14:40 - 15:00 Nýjar og breyttar reglugerðir og lög Steinunn F. Sigurðardóttir 

UAR 
15.05 - 15.25 Umræður - pallborð Fyrirlesarar 
15.25 - 15.40 Kaffihlé  
15:25 - 15:40 Starfsleyfi Mannvirkjastofnunar Elísabet Pálmadóttir, MVS 
15:40 - 16:00 Brunavarnaáætlanir Pétur Valdimarsson, MVS 
16:00 - 16:45 Félag slökkviliðsstjóra  
17:00 - 18:00 Móttaka hjá Kópavogsbæ  

 

Fimmtudagur 13. mars



09:00 - 09 :20 Öryggi slökkviliðsmanna - Hvenær eru 
slökkviliðsmenn tryggðir og hvernig 

Ingibjörg Halldórsdóttir,  
lögfræðingur MVS 

09:20 - 09 :40 Öryggi slökkviliðsmanna 
Vinnuvernd í slökkviliðum 

Steinar Harðarson, Vinnueftirlitið  

09:40 - 10 :00 Öryggi slökkviliðsmanna, hvernig berst LSS fyrir 
öryggi slökkviliðsmanna við störf 

Sigurður Lárus Sigurðsson 
formaður fagdeildar LSS 

10:00 - 10:15 Kaffi   
10:15 - 10:45 Öryggi slökkviliðsmanna 

Hvernig tryggja sveitarfélögin öryggi 
slökkviliðsmanna við störf 

Halldór Halldórsson 
f.h. sveitarstjórna 

10:45 – 11:10 Reglugerð um starfsemi slökkviliða 
Öryggi slökkviliðsmanna 

Ingibjörg Halldórsdóttir,  
lögfræðingur MVS 

11:10 – 11:25 Kaffi   
11:25 – 12:00 Umræður um öryggi slökkviliðsmanna Hópstjórar 
12:00 - 13.15 Matur   
13:15 - 14:30  Umræður um öryggi slökkviliðsmanna. Hópstjórar 
14:30 - 15:10 Niðurstöður vinnuhópa Hópstjórar 
15:10 - 15:20 Kaffi   
 Fyrirspurnir og umræður Guðmundur Gunnarsson,  

yfirverkfræðingur  MVS 
15:45 - 17:00 Ráðstefnuslit, léttar veitingar hjá MVS 

 
 

Ráðstefnustjóri er Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri SHS 

Föstudagur 14. mars



Gæðastjóri
Bjargey Guðmundsdóttir

Gæðastjóri
Bjargey Guðmundsdóttir

Forstjóri Mannvirkjastofnunar

Umhverfis- og auðlindaráðherra

Skrifstofustjóri
Ólafur Jón Ingólfsson
Elísabet Erlendsdóttir
Linda B Hákonardóttir
Eyjólfur Árnason

Skrifstofustjóri
Ólafur Jón Ingólfsson
Elísabet Erlendsdóttir
Linda B Hákonardóttir
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 (sjá 
einnig bifreiðaeftirlit, skipaskoðun osfrv)

• Skoðunarhandbækur, gagnsæi, ekki geðþóttaákvarðanir, 
athugasemdir í 3 flokkum, osfrv



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) 
– Einnig er boðið upp á ofangreind námskeið sem staðarnám (ca 2 

námskeið af hvoru á ári)
– Eldvarnaeftirlit: Námskeið I, II (fjarnám), III (fjarnám), Endurmenntun
– Nýtt forrit Brunavörður: Kynningarátak nú, inn í námið síðar
– Nám fyrir stjórnendur (ýmis námskeið), Atvinnumannanám, Nám 

fyrir þjónustuaðila brunavarna, Endurmenntun ofl.

• Fjarnám
– Enn erfitt að lesa inn sjálfkrafa nafn, kennitölu og veffang margra 

nemenda
– Mikilvægt að upplýsingar um nemenda séu réttar og að aðeins þeir 

sem ætla að stunda námið séu skráðir



Slökkviliða - og eldvarnasvið
Reglugerðir í vinnslu

• Reykköfunarreglugerð: Reglugerðin tók gildi í nóvember, 
mikilvægt að slökkviliðsstjórar innleiði verklag í samræmi við 
hana

• Reglugerð um starfsemi slökkviliða: Vinnuhópur MVS, Félags 
slökkviliðsstjóra og Sambands sveitarfélaga bjó til drög sem 
liggja fyrir, enginn stór ágreiningur er um efnið, vonast er til 
að vinnan klárist á árinu

• Eldvarnaeftirlitsreglugerð: Búið er að gera gróf drög þar sem 
tvær reglugerðir voru sameinaðar; Reglugerð um 
eldvarnaeftirlit sveitarfélaga og reglugerð um eigið eftirlit 
eiganda. Fer í vinnslu á þessu ári, vinnuhópur settur

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

• Sjá nánar aðra fyrirlesta



Brunavarnaáætlanir
• Lög um brunavarnir, 13. gr. Brunavarnaáætlun: 

– Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun 
sem fengið hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi 
sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að 
fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið 
brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, 
skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau 
verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum 
samkvæmt þeim.Mannvirkjastofnun gefur út leiðbeiningar um efni og  
gerð brunavarnaáætlunar.

• Lögbrot að skila ekki inn Brunavarnaáætlun. Mjög mikilvægt 
er að sveitarfélög geri Brunavarnaáætlun, sveitarstjórn getur 
þá tekið sína ábyrgð, atvinnulíf og þegnar geta skoðað 
hvernig öryggismálum sveitarfélags er háttað

• Er bág staða MVS að einhverju leiti að kenna? Talið við okkur

• MVS mun nú afhenda umhverfis- og auðlindaráðuneyti málið



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

• Til skoðunar er aðkoma Eldvarnabandalagsins að átaki um 
almannafræðslu vegna gróðurelda 

• Þann 28. apríl verður haldinn sam-norrænn fundur 
Eldvarnabandalaga í Reykjavík og í framhaldi af því Ársfundur 
íslenska Eldvarnabandalagsins



Lokaorð
• MVS með mörg ný verkefni, marga nýja starfsmenn,  og að 

því leiti hæfari til að sinna málaflokknum brunamál

• Vinna við byggingarreglugerð nú lokið, aukin áhersla á vinnu 
við reglugerðir um brunamál 

• Brunavarnaáætlun verður að liggja fyrir! Mikilvægt fyrir 
sveitarstjórnarmenn, atvinnulíf og þegna í sveitarfélaginu  

• Reglugerð um starfsemi slökkviliða er í vinnslu

• Frumvarp ráðherra um gróðurelda; slökkviliðsstjórar hafi 
möguleika á að banna sinubruna á vissum svæðum (það 
kemur þá fram í Brunavarnaáætlun)

• Reykköfunarreglugerð: Læknisskoðun, menntun og þjálfun, 
viðhald tækja, skráning 

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




