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Lög 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.



Drög að reglugerð

• Vinnuhópur MVS, uar, Félags 
slökkviliðsstjóra og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga

• Drög send til umsagnar í haustbyrjun



Efnisyfirlit reglugerðar

• I. kafli. Almenn ákvæði
– Markmið
– Skilgreiningar

• II. kafli. Framkvæmd, hlutverk og eftirlit
– Lögbundin verkefni slökkviliða
– Önnur verkefni slökkviliða
– Hlutverk sveitarstjórnar
– Samstarf og samvinna
– Hlutverk slökkviliðsstjóra



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. Forvarnarstarf

– Uppbygging og mönnun eldvarnareftirlits
– Skoðunarstofur



Efnisyfirlit reglugerðar

• VI. kafli. Viðbragð
– Verkefni útkallsliðs
– Hæfniskröfur útkallsliðs
– Þjálfun útkallsliðs
– Skipulag slökkviliðs (háð íbúafjölda)
– Útkallssvæði slökkviliðs
– Boðun og útkall
– Húsnæði – slökkvistöð
– Viðbragðseiningar utan slökkviliða
– Útkallslið og útkallseiningar
– Fjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs



Efnisyfirlit reglugerðar

• VII. kafli. Búnaður útkallsliðs
– Búnaður til slökkvistarfs og annarra starfa slökkviliðs
– Persónuhlífar og vinnuvernd
– Fjarskipti
– Skyndihjálp

• VIII. kafli. Íhlutun, gildistaka ofl.
– Íhlutun Mannvirkjastofnunar og ráðherra

• Viðauki Listi yfir staðla sem búnaður slökkviliða skal 
uppfylla

• Drög að búnaðarlista skv. leiðbeiningum MVS
– Búnaður vegna slökkvistarfa, hættulegra efna, björgunar á 

fastklemmdu fólki 



Brunavarnaráætlun

• Gera skal grein fyrir því hvernig sveitarfélag uppfyllir 
skyldur sínar skv. reglugerðinni, m.a.:
– Mönnun, skipulag, tækjakostur, menntun og þjálfun slökkviliðs
– Eldvarnareftirlit slökkviliðsins og þeim áhættum/mannvirkjum í 

sveitarfélaginu sem krefjast reglubundins eftirlits
– Fyrirkomulag byggðar með tilliti til eldhættu, s.s. 

atvinnustarfsemi, íbúðabyggð, frístundabyggð osfrv. 
– Viðbragðseiningar á vegum annarra en slökkviliðs
– Umfang þjónustu slökkviliðs, skiptingu sveitarfélagsins í 

útkallssvæði, gera grein fyrir útkallstíma og mönnun 
útkallseininga

– Samstarfssamningar við önnur sveitarfélög



Eldvarnaeftirlit

• Á öllum starfssvæðum slökkviliða skal vera 
tryggt að eldvarnaeftirlit slökkviliðs sé þannig 
skipulagt, mannað og menntað að það geti 
annast eftirlit með þeim áhættum sem eru á 
starfssvæði slökkviliðs og nauðsynlegt 
forvarnarstarf
– Í sveitarfélagi skal vera eldvarnaeftirlitsmaður í fullu 

starfi fyrir hverja 10.000 íbúa nema rökstutt sé í 
brunavarnaráætlun að annað sé nægjanlegt



Eldvarnaeftirlit

• Þeir sem sinna eldvarnaeftirliti skulu a.m.k. hafa lokið 
viðeigandi námi í skv. reglugerð um Brunamálaskólanum 
og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna eða hafa 
sambærilega menntun sem Mannvirkjastofnun metur 
jafngilda. Þeir skulu jafnframt hafa menntun skv. einum 
af eftirtöldum liðum:
– menntun fyrir atvinnuslökkviliðsmenn eða
– 32 einingum í byggingartækni að loknu sveinsprófi –

þ.e. jafngildi meistararéttinda á byggingasviði, 
byggingariðnfræði eða

– byggingatæknifræði, byggingarverkfræði, arkitektúr 
eða byggingarfræði



Eldvarnaeftirlit

• Innsendar athugasemdir
– Aukinn kostnaður
– Mismunandi aðstæður í sveitarfélögum og erfitt að að 

miða við íbúafjölda
– Horfa til áhættu á starfssvæðinu, fjölda og stærð.
– Breytt verklag

• Ekki ófrávíkjanlegt viðmið – brunavarnaráætlun
• Endurskoða þarf regluverk um framkvæmd 

eldvarnaeftirlits  etv með fækkun skoðana í huga



Skipulag slökkviliðs
• Í brunavarnaráætlun skal sýnt fram á 

mannaflaþörf slökkviliðs.  Sé ekki sýnt 
fram á annað sé nægjanlegt skal miða við 
eftirfarandi lágmarks fyrirkomulag á rekstri 
slökkviðs:
– Yfir 15.000 – sólarhringsvakt
– Yfir 5000 – vakt á dagvinnutíma hlutastarfandi 

eftir vaktskipulagi
– Undir 5000 – hlutastarfandi eftir vaktskipulagi
– Útkallseining ef íbúar eru fleiri en 300



Skipulag slökkviliðs
• Innsendar athugasemdir

– Kostnaðaráhrif með áherslu á minni svæði
– Flestir uppfylla ekki kröfur draga að reglugerð
– Krafa um bakvakt kostnaðarauki
– Viðmið:  Áhætta en ekki íbúafjöldi

• Skv. 1. mgr. 11. gr. laga um brunavarnir er 
sveitarfélagi skylt að sjá um að starfsemi 
slökkviliðs fullnægi kröfum skv. Lögum og 
reglugerðum og slökkviliðsstjóri hefur skv. 16. gr. 
sömu laga eftirlit með því



Skipulag slökkviliðs
• Viðbragðsaðilar þurfa að veita aðstoð eins fljótt 

og kostur er hvort sem um eldsvoða eða 
umferðarslys er að ræða – annað á ekki að vera 
ásættanlegt

• Brunavarnaráætlun sýnir fram á mannaflaþörf 
slökkviliðs – meginregla að skipulagið taki mið af 
áhættu í sveitarfélaginu

• Vinna þarf að sameiningu/samstarfi slökkviliða
• Á að nýta betur heimildir til að láta atvinnurekstur 

bera viðbótarkostnað vegna starfsemi þeirra?



Útkallssvæði

• Fjögur útkallssvæði, innan 10 mín, innan 
15 mín, innan 20 mín og yfir 20 mín + kort

• Ákvæði byggingarreglugerðar (grein 
9.2.6):
– ... Á þeim stöðum þar sem útkallstími slökkviliðs er yfir 

15 mín eða slökkviliðið er á einhvern hátt vanbúið til 
að ráða við eld í mannvirki af þessari gerð skulu 
brunavarnir mannvirkis auknar sem áhrifum þessa 
nemur. Byggt skal á upplýsingum í 
brunavarnaráætlun viðkomandi slökkviliðs…



Útkallslið og útkallseiningar
• Útkallslið skal geta veitt nægjanlegt viðbragð við 

slysum og atvikum sem slökkviliði ber að sinna
• Lágmark:  Einn fullmenntaður stjórnandi og 

nægur fjöldi slökkviliðsmanna til að manna 
nauðsynleg hlutverk og búnað í útkalli

• Brunavaranaráætlun skal með áhættugreiningu 
og útreikningum sýna fram á hvernig 
útkallseiningar eru samsettar og hversu margar 
þær eru – ef ekki er sýnt fram á annað eru gefin 
viðmið



Útkallslið og útkallseiningar

• Innsendar athugasemdir
– Auknar kröfur og umtalsverð aukning 

kostnaðar
– Ekki setja lágmarksfjölda í útkallseiningu –

mat slökkviliðsstjóra á að ráða
– Sveigjanleiki ef um fleiri bækistöðvar er að 

ræða vegna samnýtingar mannskaps
– Ósk um skipun öryggisstjóra á vettvangi



Útkallslið og útkallseiningar
• Meginreglan er að sveitarstjórn skal setja saman 

útkallslið sem geti veitt nægjanlegt viðbragð við 
slysum og atvikum sem slökkviliði ber að sinna 
skv. lögum

• Í brunavarnaráætlun skal sýnt fram hvernig 
útkallseiningar skuli vera samsettar og fjölda 
þeirra.

• Heimilt er að víkja frá viðmiðum ef 
brunavarnaráætlun sýnir fram á að annað sé 
nægjanlegt



Útkallslið og útkallseiningar

• Mat vettvangsstjóra ræður hversu marga þarf til 
að sinna verkefni

• Minnt er á ákvæði reglugerðar um reykköfun og 
reykköfunarbúnað um stjórnanda reykköfunar er 
óheimilt að reykkafa eða gera annað sem truflar 
hans hlutverk, ekki er því unnt að gera ráð fyrir 
færri en fimm slökkviliðsmönnum til að tryggja 
öryggi í framkvæmd og samræmi við reglugerð



Fjöldi slökkviliðsmanna 
í útkallsliði slökkviliðs

• Lágmarksfjöldi skal ákveðinn í 
brunavarnaráætlun út frá áhættum en lágmark 
að í stærri aðgerðir skuli innan 30 mín koma 
slökkviliðsstjóri, 4 stjórnendur og 16 almennir 
slökkviliðsmenn

• Ef fleiri bækistöðvar skal meta líkur á að tvö 
útköll komi á sama tímabili

• Fjöldi á stöð má aldrei vera minni en ein 
útkallseining



Útkallslið og útkallseiningar
• Innsendar athugasemdir

– Krafa um 21 mann innan 30 mín erfið fyrir minni 
byggðakjarna – mat slökkviliðsstjóra eigi að ráða –
fyrstu menn koma fljótt vegna smæðar byggðar en 
lengra í næstu vegna fjarlægða

• Krafan um 21 mann á við stærri aðgerðir
• Vandi minni slökkviliða
• Brunahönnun stærri mannvirkja þarf að taka mið af getu 

slökkviliðs á staðnum og einnig ef samgöngur eru erfiðar
• Meiri áhersla á fyrirbyggjandi einkabrunavarnir?



Samantekt

• Innsendar athugasemdir
– Áherslan er á kostnað og smærri slökkvilið

• Næstu skref
– Það er von ráðherra að á þessu ári náist að

skapa sameiginlega sýn og sátt um þær
reglur sem eiga að gilda um starfsemi
slökkviliða


