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Yfirlit
Hefur tekið gildi:

1. Reglug. um reykköfun og reykköfunarbúnað, nr. 1088/2013
2. Breytingar á byggingarreglugerð, nr. 112/2012

– Reglugerð nr. 350/2013

– 3. breyting í vinnslu

Í vinnslu eða á lokasprettinum:

1. Frumvarp til laga um gróðurelda – hefur ekki verið lagt fram

2. Frumvarp til laga um byggingarvörur – á 143. löggjafarþingi

3. Reglug. um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra    

(undirrituð – ekki birt)



Frh. yfirlit

Nýsamþykkt lög á öðru málefnasviði:

• Efnalög, nr. 61/2013

• Lög um náttúruvernd, nr. 60/2013. Gildistaka 1. apríl 2014?

• Lög nr. 144/2013 um breyt. á hollustuháttalögum nr. 7/1998



Reykköfunarreglugerð
nr. 1088/2013 



Helstu breytingar

• Markmið- tryggja öryggi reykkafara. 

• Skilgreiningar – reykköfunarbúnaður o.fl. (engar áður)

• Skráningarskylda - slys og óhöpp (ekki áður)

• Kröfur um gæði reykköfunarbúnaðar ýtarlegri – sbr. 
reglug. 914/2009, regl. Vinnueftirl. rík. og nýjustu staðlar. 

• Rekstur reykköfunarbúnaðar – ýtarlegri kröfur

• Viðhaldskerfi (nýmæli) – eftirlit og viðhald 
reykköfunarbúnaðar í samræmi við kerfið.

• Kröfur til gæða loftpressu og til loftgæða – kröfur 
ýtarlegri með vísan til staðla og reglna Vinnueftirl. rík.



Frh. helstu breytingar

Skilyrði til reykköfunar og æfingar

• Aldurslágmark sett – 20 ára

• Námskeið og standast læknisskoðun og mat á þoli og 
líkamsstyrk – sbr. viðauki  

• Æfingaskylda – 6 verklegar á ári (a.m.k. alls 25 klst.)

• Kveðið á um 2 leiðbeinendur við æfingar

• Æfingasvæði / heimild til að nýta hús til æfinga

• Tilkynningarskylda slökkviliðsstjóra – um skráða 
reykkafara 

• Skrá Mannvirkjastofnunar



Frh. helstu breytingar

Skyldur slökkviliðsstjóra – ýtarlegri og skýrari:

- Reykköfun skipulögð og gætt að heilsu og öryggi

- Kröfur um reykköf.búnað, þjálfun og fræðsla reykkafara

- Fjöldi reykkafara og nauðsynl. búnaður

- Skýrslur um reykköfun 

- skrá um meðferð og viðhald reykköfunarbúnað 

- Skráning slysa/óhappa

- Neyðaráætlun



Frh. helstu breytingar

Skyldur reykkafara (ekki áður):

- Meðvitaður um öryggi

- Reykköfunarbúnaður í lagi

- Fylgja fyrirmælum 

- Reykköfunarbók (nýmæli) – nákvæm skráning.

Stjórnandi reykkafara (ekki áður):
- Leiðir framkv. reykköfunar + stjórnar reykköfurum
- Unnið eftir reykköfunaráætlun og öryggisreglum (ath. 

Kröfur um áhættumat skv. lögum nr. 46/1980)
- 5 ára reynsla / 125 klst. í reykköfun/æfingum
- Yfirfer skráningar um reykköfun og staðfestir



Breytingar á byggingarreglugerð (nr. 2)
-Reglugerð nr. 350/2013-



Helstu breytingar

• 6. hluti (aðgengi) – Tekið meira tillit til sjónarmiða um 
varðveislugildi eldri bygginga og mannvirkja sem falla 
undir lög um menningarminjar.

• Ný framsetning ákvæða í 6. hluta - Meginreglur og 
viðmiðunarreglur – meginreglur ófrávíkjanlegar og 
viðmiðunarreglur frávíkjanlegar ef sýnt fram á að 
aðgengi og öryggi sé tryggt með jafngildum hætti og 
meginreglan væri uppfyllt.

• 9. hluti umskrifaður - kröfustig almennt með 
sambærilegum hætti og áður

• Frekari breytingar í vinnslu – aðallega 6. hluta



Frumvarp til laga um gróðurelda



Helstu atriði

Markmið: 

• vernda umhverfið - tryggja öryggi og verndun lífs/eigna 

• koma í veg fyrir mengun og heilsufarsvandamál vegna 
sinubrennu og meðferð elds á víðavangi. 

• tryggja öryggi og verndun lífs og eigna.

Tilgangur:

• setja ramma utan um sinubrennur og meðferð elds á 
víðavangi

• Fyrirbyggjandi ákvæði - fjalla almennt um ýmsar 
varúðarráðstafanir vegna hættu á gróðureldum



Helstu atriði

Sinubrennur

• Bundið við lögbýli og þar sem stundaður er landbúnaður 

• Aðeins í rökstuddum tilgangi í jarðrækt / búfjárrækt

• Heimilt að banna sinubrennur á tilt. svæðum í 
brunavarnaáætlun

Eldri lög

• Lög nr. 61/1992, um sinubrennur og meðferð elds á 
víðavangi – felld úr gildi



Frumvarp til laga um byggingarvörur



Helstu atriði

• Innleiðing EB-reglugerðar 305/2011 um byggingarvörur 
(fylgiskjal)

• Kemur í stað eldri tilskip. um viðskipti með bygg.vörur

• III. kafli – byggingarvörur sem ekki skylt að CE-merkja og 
falla ekki undir EB-reglugerðina – kemur í stað 8. tölul. 
bráðabirgðaákvæðis mannvirkjalaga og 25. gr. laga um 
brunavarnir.



Helstu atriði

• Tilgangur EB-reglug.: 

�Tryggja áreiðanlegar upplýsingar um eiginleika 
byggingarvara með tilliti til grunnkrafna sem 
mannvirkjum er ætlað að uppfylla, t.d. um öryggi við 
notkun og hollustu

�Skapa grundvöll fyrir frjálsu flæði byggingarvara innan 
Evrópu með því að samræma aðferðir, kröfur og 
hugtakanotkun í samræmdri löggjöf



Helstu atriði

• CE-merkingarskylda ef samhæfður staðall /  
tæknisamþykki fyrir vöruna

• Yfirlýsing framleiðanda um nothæfi (áður samræmismat) 
– síðan CE-merking

• Upplýsingar um nothæfi (t.d. brunaþol)

• Notandi geti metið hvort varan henti í mannvirki

• Kröfur til byggingarvörunnar í byggingarreglugerð

• CE-merking þýðir ekki endilega að hægt að nota hana í 
titekið mannvirki

• Vörur sem ekki CE-merkingarskyldar (III. Kafli) – þarf að 
fá staðfestingu NMÍ/MVS á nothæfi



Reglugerð um starfsábyrgðartryggingar 
hönnuða og byggingarstjóra



Helstu atriði
• Tekur við af ákvæðum eldri byggingarreglug. 411/1998

• Stoð í lögum um mannvirki

• Vátrygg.skyldan tekur til hönnuða og bygg.stjóra, sbr. 
eldri lög

• MR – Sérhver framkvæmd tryggð af byggingarstjóra

• Skýrt hvað sé einstakt tjónsatvik – allt fjárhagstjón vegna 
tiltek. framkvæmdar

• Umfangsmiklar framkvæmdir – sett þak á 
vátryggingarfjárhæð (5% af áætluðum bygg.kostnaði)

• MVS tekur við tilkynn. um brottfall vátrygg.

• Vátrygg.félög geta óskað eftir úttekt ef brottfall vátrygg. 



Takk fyrir 


