
Reglugerð um starfsemi 
slökkviliða - Drög í vinnslu



Áður en við byrjum...

Til hvers eru reglugerðir settar?

Innleiðing reglugerðar um 
reykköfun?



Reglugerð um starfsemi 
slökkviliða – vinnan hingað til

• 4. mgr. 11. gr. laga um brunavarnir: 

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 að fengnum tillögum 
Mannvirkjastofnunar og í samráði við Umhverfisstofnun.

• Hefur verið lengi í umræðunni

• Fjallað um hugsanleg efnistök á ráðstefnu MVS og 
slökkviliðsstjóra árið 2012

• Vinnuhópur ráðuneytis, MVS, Félags slökkviliðsstjóra og 
Sambands ísl. sveitarfél.

• Drög langt komin

• Líklega send til umsagnar á næstu mánuðum



Tilgangur reglugerðar um 
starfsemi slökkviliða

• Að tryggja að sérhvert sveitarfélag hafi slökkvilið 
sem er þannig skipulagt, búið og mannað að það 
geti leyst af hendi með fullnægjandi hætti þau 
verkefni sem þeim eru falin lögum samkvæmt. 

• Að slökkvilið sé skipulagt og stærð þess ákvörðuð 
út frá þeirri áhættu og viðkvæmni sem til staðar 
er í sveitarfélaginu.



Markmið

• Að skilgreina lágmarkskröfur um 

– tækjakost, 

– húsnæði

– mannafla slökkviliða,

– vatnsöflun til slökkvistarfa, 

– búnað

– þjálfun slökkviliðsmanna 



Efnisyfirlit reglugerðar

• I. kafli. Almenn ákvæði
– Markmið, gildissvið

– Skilgreiningar

• II. kafli. Framkvæmd, hlutverk og eftirlit
– Verkefni slökkviliða

– Hlutverk sveitarstjórnar

– Samstarf og samvinna

– Hlutverk slökkviliðsstjóra

– Eftirlit Mannvirkjastofnunar



Efnisyfirlit reglugerðar

• III. kafli. Upplýsingagjöf, skráning og leiðbeiningar
– Upplýsingagjöf og skráning gagna

– Útgáfa leiðbeininga

– Rannsókn og skráning slysa og óhappa

• IV. kafli. Brunavarnaáætlun

• V. kafli. Eldvarnaeftirlit
– Uppbygging og mönnun eldvarnareftirlits

– Skoðunarstofur



Efnisyfirlit reglugerðar

• VI. kafli. Útkallslið
– Verkefni útkallsliðs

– Hæfniskröfur útkallsliðs

– Þjálfun útkallsliðs

– Skipulag slökkviliðs (atvinnulið, hlutastarfandi, sólarhringsvaktir, 
bakvaktarlið)

– Útkallssvæði slökkviliðs

– Boðun og útkall

– Húsnæði – slökkvistöð

– Viðbragðseiningar utan slökkviliða

– Fjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs

– Útkallseining



Efnisyfirlit reglugerðar

• VII. kafli. Búnaður útkallsliðs
– Búnaður til slökkvistarfs og annarra starfa slökkviliðs

– Persónuhlífar og vinnuvernd

– Fjarskipti

– Skyndihjálp

• VIII. kafli. Gildistaka ofl.

• Viðauki I. Listi yfir nöfn staðla sem búnaður slökkviliða 
skal uppfylla

• Viðauki II. Búnaður vegna slökkvistarfa

• Viðauki III. Búnaður vegna hættulegra efna

• Viðauki IV. Búnaður vegna björgunar á fastklemmdu fólki 



Verkefni slökkviliða

• Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss. 

• Slökkvistarf innanhúss og reykköfun. 

• Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum, 
eiturefnaköfun. 

• Eldvarnaeftirlit og forvarnir, þ.m.t. eftirlit með 
einkabrunavörnum. 

• Björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum 
og farartækjum. 

• Ólögbundin verkefni.



Slysa - og nærslysaskráning

• Slökkvilið skal halda skrá yfir öll slys og 
óhöpp sem verða í starfsemi þess hvort 
sem þau valda valda óvinnufærni 
starfsmanns eða ekki.  Slökkvilið skal 
reglulega veita Mannvirkjastofnun yfirlit 
yfir skráð slys.



Brunavarnaráætlun

• Í brunavarnaáætlun er gerð grein fyrir því hvernig sveitarfélag 
uppfyllir skyldur sínar skv. reglugerðinni - áhættumat

• Í brunavarnaáætlun skal skilgreina umfang þjónustu slökkviliðs, 
skiptingu sveitarfélagsins í útkallssvæði, gera grein fyrir 
útkallstíma og mönnun útkallseininga - búsetumynstur

• Í brunavarnaráætlun skal gera grein fyrir eldvarnareftirliti 
slökkviliðsins og þeim áhættum/mannvirkjum í sveitarfélaginu 
sem krefjast reglubundins eftirlits. Jafnframt skal gera grein 
fyrir fyrirkomulagi byggðar með tilliti til eldhættu, s.s. 
atvinnustarfsemi, íbúðabyggð, frístundabyggð osfrv. 



Eldvarnaeftirlit

• Á öllum starfssvæðum slökkviliða skal vera tryggt 
að eldvarnaeftirlit slökkviliðs sé þannig skipulagt 
og mannað að það geti annast eftirlit með þeim 
áhættum sem eru á starfssvæði slökkviliðs

– Í sveitarfélagi skal vera eldvarnaeftirlitsmaður í fullu 
starfi fyrir hverja 12.000 íbúa?

– Taka þarf mið af áhættum í sveitarfélaginu



Eldvarnaeftirlit frh.

• Þeir sem sinna eldvarnaeftirliti skulu a.m.k. hafa 
lokið Eldvarnaeftirlitsmanni I í 
Brunamálaskólanum eða hafa sambærilega 
menntun sem Brunamálastofnun metur jafngilda 
og hafa lokið:

– menntun fyrir atvinnuslökkviliðsmenn eða

– 32 einingum í byggingartækni að loknu sveinsprófi –
þ.e. jafngildi meistararéttinda á byggingasviði, 
byggingariðnfræði eða

– byggingatæknifræði, byggingarverkfræði, arkitektúr 
eða byggingarfræði



Útkallssvæði

• Útkallssvæði slökkviliða flokkast í eftirfarandi flokka:
a. þar sem minnst 1 útkallseining er komin á vettvang og vinna 

hafin innan 10 mín. frá útkalli.

b. þar sem minnst 1 útkallseining er komin á vettvang og vinna 
hafin innan 15 mín. frá útkalli.

c. þar sem meira en 15 mín. líða frá útkalli áður en minnst 1 
útkallseining er komin á vettvang.

Innan starfssvæðis slökkviliðs geta allir flokkar 
útkallssvæða verið til staðar.

Sveitarfélagið/slökkviliðsstjóri ákveða flokkun svæða og 
viðbragðstíma



Samstarf og samvinna
• Sveitarfélög geta uppfyllt skyldur sínar skv. reglugerðinni 

með samstarfi sín á milli 

• Samningar um rekstur slökkviliðs (í heild eða varðandi 
tiltekna þætti) - byggðasamlög

• Fámenn sveitarfélög 
– Samið við önnur sveitarfélög um rekstur sameiginlegs slökkviliðs

– Eftir atvikum með útstöð fyrir fyrsta viðbragð (dæla og slöngur) 
sem er bara fyrir utanhúss slökkvistarf 

– Vegna fjarlægða frá slökkviliði verður sveitarfélagið að vera með 
auknar kröfur með einkabrunavarnir og forvarnir. Þetta þarf að 
koma fram í Brunavarnaáætlun.

• Samningar um gagnkvæma aðstoð
– Viðbragð við neyðarástandi

– Viðbótar mannafli og búnaður

– Greiðslur



Slökkviliðsstjóri

• Annast framkvæmd reglugerðarinnar

• Slökkviliðsstjóri eða varaslökkviliðsstjóri skal ávallt vera á 
vakt eða á bakvakt og til staðar í sveitarfélaginu. Heimilt 
er að manna slíkar vaktir með staðgenglum sem uppfylla 
hæfniskröfur sem gerðar eru til slökkviliðsstjóra.

• Við ákvörðun um stöðu slökkviliðsstjóra í skipuriti 
sveitarfélags á starfsvæði slökkvliðs skal gæta að ábyrgð 
hans og valdheimildum skv. lögum um brunavarnir og 
stjórnsýslulegu hlutverki. Skipuritið skal koma fram í 
brunavarnaáætlun.



Hæfniskröfur útkallsliðs

• Ráðningarkröfur færðar úr reglugerð um 
Brunamálaskólann (heilsufar oþh. og 
iðnmenntun)

• Skulu hafa lokið grunnnámi í Brunamálaskólanum 
eða sambærilegu

• Reykkafarar skulu uppfylla rgl. um reykköfun

• Stjórnandi skal hafa lokið stjórnandanámi í 
Brunamálaskólanum eða sambærilegu



Mönnun útkallsliðs

• Ennþá til umræðu

• Lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði
– Reglugerðarkrafa eða mat slökkviliðsstjóra?

• Stærð og mönnun útkallseininga
– Reglugerðarkrafa eða mat slökkviliðsstjóra?

• Skipulag slökkviliðs eftir íbúafjölda?
– Spurning um hugtakanotkun: atvinnulið, slökkviliðsmenn í fullu 

starfi, sólarhringsvakt, hlutastarfandi lið, slökkviliðsmenn í 
hlutastarfi



Mönnun útkallsliðs

• Lágmarksfjöldi löggiltra slökkviliðsmanna 
skal ákveðinn í brunavarnaáætlun 
sveitarfélagsins en skal þó aldrei vera færri 
en að í stærri aðgerðir komi innan 30 mín: 

– 1 slökkviliðsstjóri

– 4 stjórnendur þar af er 1 varaslökkviliðsstjóri

– 16 almennir slökkviliðsmenn



Mönnun útkallsliðs

• Önnur verkefni slökkviliða - áhrif



Mönnun útkallsliðs

• Mat á aðstoð frá öðrum aðilum



Búnaður útkallsliðs

• Lágmarksbúnaður skal ákveðinn í 
brunavarnaáætlun sveitarfélagsins en skal þó 
aldrei vera minni búnaður en talinn er upp í 
viðaukum II-IV.

• Búnaðurinn skal hafa mikið rekstraröryggi og 
uppfylla staðla eftir því sem við á.  Til búnaðar 
teljast bílar, dælur, slöngur og önnur tæki og tól 
til notkunar við slökkvistarf ásamt búnaði til 
notkunar við bráða mengun.



Búnaður frh.

• Slökkviliðið skal þannig búið að fjarskipti 
sem nauðsynleg eru til að slökkvistarf geti 
farið fram á árangursríkan hátt jafnt innan 
slökkviliðs  sem við aðra björgunaraðila s.s. 
lögreglu og Neyðarlínu. 

• Slökkviliðið skal hafa búnað og þjálfun til 
að geta veitt skyndihjálp.


