
Eldvarnareftirlit
Hvaða upplýsingar eiga borgararnir að 

fá um öryggi í mannvirkjum?



Viðfangsefnið

• Hvaða upplýsingar eiga borgararnir að fá 
frá eldvarnareftirliti um öryggi í 
mannvirkjum?

– Leiðbeiningar, merkingar

– Forvarnir

– Upplýsingar um eftirlit

– Birting upplýsinga á vefnum
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Aðalskoðun leikskóla



Lyftur
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Birting upplýsinga um eftirlit

• Eftirlitsstjórnvöld hafa í auknum mæli birt 
upplýsingar um eftirlit á vefnum

– Leyfi

– Eftirlitsskýrslur

– Mælingar og vöktun

– Athugasemdir, kröfur um úrbætur og 
þvingunarúrræði

• Getur verið spurning um lagaheimild og 
framsetningu upplýsinga

– Ljóst að vanda þarf til allrar stjórnsýslu



Gegnsæi í eftirliti með 
mengandi starfsemi

• Allar eftirlitsskýrslur Umhverfisstofnunar eru birtar á 
vef stofnunarinnar. 

• Þannig getur hver sem er fylgst með stöðu mála hvað 
varðar mengandi starfsemi, hvar sem er á landinu, 
hvenær sem er. 

• Á heimasíðu er hægt að skoða landakort með öllum 
fyrirtækjunum sem Umhverfisstofnun hefur eftirlit 
með og komast beint inn á hvert fyrirtæki fyrir sig. 

• Þar er hægt að skoða starfsleyfið, eftirlitsskýrslur og 
upplýsingar um beitingu þvingunarúrræða ef þess 
hefur verið þörf. 



Þingsályktunartillaga um 
„broskallinn“

• Markmiðið með broskarlakerfinu sem Danir innleiddu 
árið 2001 er að gera eftirlitsskýrslur heilbrigðisfulltrúa 
opinberar, þannig að neytendur séu upplýstir um ástand 
veitingastaða, ísbúða, bakaría og annarra staða sem selja 
matvæli. Eftir hverja úttekt eru skýrslurnar hengdar upp á 
áberandi stað, svo sem í glugga eða við inngang, og einnig 
eru þær settar á netið. Áhersla er lögð á að kerfið sé 
skiljanlegt og því eru birt tákn (broskarl), sem gefur til 
kynna hvernig fyrirtækið stendur sig.



Frumvarp til laga um 
byggingarvörur

• Mannvirkjastofnun er heimilt að birta 
skýrslur um niðurstöður markaðseftirlits á 
vefsíðu stofnunarinnar, enda hafi 
rekstraraðilum verið veittur sanngjarn 
frestur til úrbóta. Mannvirkjastofnun skal 
gefa út verklagsreglur um nánari 
framkvæmd þessa ákvæðis og birta á 
vefsíðu stofnunarinnar.



Lagaleg staða

• Almenningur á oftast rétt á afriti af 
eftirlitsskýrslu á grundvelli upplýsingalaga

– Nema þær innihaldi upplýsingar um einka-
eða fjárhagsmálefni 

– Til úrskurðir úrskurðarnefndar um að afhenda 
eigi eftirlitsskýrslur og önnur gögn vegna 
eftirlits  – þó að fyrirtæki komi illa út

• Birting kann að vera annað mál – eða 
hvað?

• Traustara að byggja á lagaheimild



Ávinningur gegnsæis

• Almenningur upplýstur um öryggi sitt. 

– Aðhald gagnvart eiganda mannvirkis

• Stjórnsýslan verður vandaðri

– Aðhald með eftirlitsaðilanum, þ.e. 
almenningur gerir kröfu um að eftirlit fari fram

– Meiri líkur á að reglum sé fylgt við meðferð 
málsins – t.d. stjórnsýslulögum


