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Áhrif stórfyrirtækja á starfssemi 
slökkviliða 

• Ef engar kröfur eru gerðar getur þessi áhætta 
mótað staðsetningu, stærð og umfang 
slökkviliðsins:
– Vegalengdir
– Mannafli
– Menntun
– Þjálfun
– Búnaður



Dæmi

• Akranes
– Grundartangi

• Fjarðabyggð
– Alcoa

• Reykjanesbær
– Helguvík
– Keflavíkurflugvöllur

• Væntanleg
– Húsavík
– Dalvík



Hvaða kröfur er hægt að gera

• 24. gr.
• Slökkviliðsstjóri getur að höfðu samráði við 

sveitarstjórn lagt svo fyrir að í mannvirkjum, 
sbr. 2. mgr., séu gerðar sérstakar ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna starfsmanna 
í brunavörnum og slökkvistarfi. 

• Slíkar ráðstafanir skulu koma fram í 
brunavarnaáætlun. 

• Eigandi mannvirkis greiðir kostnað af slíkum 
ráðstöfunum.



Hvenær ætti að gera kröfu um 
viðbragðseiningu í stórfyrirtæki

Starfsemi þar sem krafa 24. gr. laga nr. 75/2000 getur át t við
• Iðnaður

– Þar sem 40 eða fleiri starfa allt árið (fastráðnir, lausráðnir, 
verktakar og aðrir sem starfa innan fyrirtækisins eða hafa þar
reglulega viðveru)

– Samkvæmt ákvörðun Mannvirkjastofnunar óháð fjölda
starfsmanna

• Birgðageymslur hættulegra efna, t.d. olíur, gas og sprengiefni
• Korn- og mjölgeymslur stærri en 1000 tonn.
• Samgöngumannvirki, flugvellir, hafnir og jarðgöng
• Önnur starfsemi skv. ákvörðun Mannvirkjastofnunar.

Mannvirkjastofnun er að vinna leiðbeiningablað um viðbragðseiningar í 
fyrirtækjum.



Hvað á að gera kröfu um

• Grunn viðbúnaður
• Fyrirtæki þar sem óæskilegir atburðir hafa í för með sér litla 

hættu á skaða á fólki, umhverfi og eignum á starfssvæði 
fyrirtækisins.

• Aukinn viðbúnaður
• Fyrirtæki þar sem óæskilegir atburðir hafa í för með sér alvarleg 

slys á fólki, umhverfi og eignum á starfssvæði fyrirtækisins og í 
nágrenni þess.

• Sameiginlegur viðbúnaður
• Þar sem fleiri fyrirtæki starfa á samliggjandi lóðum geta fyrirtæki 

sameinast um viðbúnað að því tilskyldu að Mannvirkjastofnun 
samþykki slíkt fyrirkomulag. Sameiginlegur viðbúnaður skal 
búinn og mannaður fyrir hæsta flokk viðbúnaðar á sameiginlega 
svæðinu.



Dæmi Aukinn viðbúnaður Grunn viðbúnaður

Fyrirtæki þar sem 
óæskilegir atburðir hafa í 
för með sér alvarleg slys 
á fólki, umhverfi og 
eignum á starfssvæði 
fyrirtækisins og í 
nágrenni þess.

Fyrirtæki þar sem 
óæskilegir atburðir 
hafa í för með sér litla 
hættu á skaða á fólki, 
umhverfi og eignum á 
starfssvæði 
fyrirtækisins.

Olíubirgðastöðvar

Gasbirgðastöðvar

Sprengiefna- og 
flugeldageymslur

Flugvellir (cat 5 eða stærra) 

Álver

Járnblendiverksmiðja

Hafnir

Jarðgöng

Almennur iðnaður



Úttektir á brunavörnum í 
fyrirtækjum sbr. 6. gr

• Að beiðni slökkviliðsstjóra getur 
Mannvirkjastofnun gert úttekt á brunavörnum 
mannvirkja í rekstri þar sem tilteknir 
starfsmenn eru þjálfaðir í brunavörnum 
og slökkvistarfi, sbr. 3. mgr. 24. gr. 

• Við úttektir og athuganir skal 
Mannvirkjastofnun leita umsagnar 
slökkviliðsstjóra áður en niðurstaða 
stofnunarinnar er send viðkomandi 
sveitarfélagi.



Úttekt Mannvirkjastofnunar

• Mikilvægt að kröfur séu skýrt settar fram
– Af hverju er krafan gerð ?
– Um hvað er gerð krafa ?
– Hvernig á fyrirtækið að upplýsa um “efndir” ? 

• Gögn vegna byggingarleyfis mikilvæg vegna 
þátttöku slökkviliðs í björgun

• Eftirfylgni í eldvarnaeftirliti
• Hvaða upplýsingar eru um áhættuna í 

brunavarnaáætlun ?



Úttekt Mannvirkjastofnunar

• Hvers vegna kröfur og kröfur um hvað ?
– Langar vegalengdir

• Mannvirkjastofnun bendir á að vegna langs 
viðbragðstíma þarf sveitarfélagið að gæta að kröfum 
varðandi einkabrunavarnir fleiri fyrirtækja á 
iðnaðarsvæðinu til að tryggja að iðnaðarsvæðið í heild 
búi við ásættanlegt öryggi. 

– Mönnun, menntun og þjálfun
• Núverandi staða er sú að fyrirtækið er með 

viðbragðsteymi sem fyrst og fremst getur sinnt fyrstu 
viðbrögðum, komið slösuðum til aðhlynningar og 
undirbúið komu slökkviliðs. 

• Þjálfun og tækjabúnaður miðast ekki við að slökkva 
stærri elda eða bjarga fólki út úr reykfylltum rýmum.

• Hvernig rækir fyrirtækið sínar skyldur ?



Úttekt Mannvirkjastofnunar

• Gögn vegna byggingarleyfis – hvað segja 
þau?
– Brunahönnun og áhættumat
– Umsögn slökkviliðs við veitingu byggingarleyfis

• Skoða miðað við brunavarnaáætlun
– Efndir
– Búnaður

• Hússins
– Aktífur
– Passífur



Úttekt Mannvirkjastofnunar

• Hvaða kröfur gerir byggingarleyfið til búnaðar 
og mannafla slökkviliðsins
– Kröfur á búnað slökkviliðsins
– Fleiri bíla, stigabíla
– Fleiri menn

• samningar við önnur slökkvilið um 
backup

– Froða 
• Magn og tegund



23. gr. Brunavarnir mannvirkja

• Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að það fullnægi 
kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum 
og reglugerðum og að brunavarnir taki mið af þeirri 
starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess 
á hverjum tíma.

Eigandi og eftir atvikum forráðamaður mannvirkis 
ber ábyrgð á eigin brunavörnum, að þær séu virkar 
og að haft sé reglubundið eftirlit með þeim. Jafnframt 
er þeim skylt að hlíta fyrirmælum eftirlitsmanna 
sveitarfélaga og opinberra stofnana um úrbætur sem 
eiga sér stoð í lögum og reglugerðum um 
brunavarnir, byggingarmál, öryggismál, hollustuhætti 
og mengunarvarnir og eiturefni og hættuleg efni.



Úttekt Mannvirkjastofnunar

• Eftirfylgni í eldvarnaeftirliti
– Brunahönnun

• Er sá búnaður í byggingunni sem er 
samþykktur (ábyrgð eiganda)

– Búnaður
• Er búnaðurinn virkur (ábyrgð eiganda) 



Úttektir Mannvirkjastofnunar

• Hvaða upplýsingar eru í brunavarnaáætlun ?
– Forsendur Mannvirkjastofnunar fyrir því að samþykkja 

brunavarnaáætlanir eru að sveitarfélagið dragi upp 
raunhæfa mynd af áhættum í sveitarfélaginu og slökkviliðinu 
og setji fram framkvæmdaáætlun sem sýni hvernig ætlunin 
er að ná því markmiði að slökkviliðið sé þannig mannað, 
skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við 
þau verkefni sem því eru falin. 



Úttektir á brunavörnum í 
fyrirtækjum frh.

• Hvaða upplýsingar eru í brunavarnaáætlun ?
– Sú framkvæmdaáætlun sem birt er í brunavarnaáætluninni 

þarf að sýna að það sé ætlun sveitarfélagsins að uppfylla 
þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um brunavarnir 

• með því að efla starfsemi slökkviliðsins til samræmis við 
þær áhættur sem eru í sveitarfélaginu og þau verkefni 
sem því eru falin í lögum.

• Mannafli, menntun, þjálfun og búnaður 


