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Hafa slökkvilið og viðbragð þeirra áhrif á iðgjald?
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Sveitarfélagaskrá - Staðarafsláttur

� Skrá yfir afslætti sveitarfélaga hefur 
verið í gildi í tugi ára og er notuð hjá 
félaginu í dag en hefur verið 
endurskoðuð 

� Á þessum árum eða þar til 1995 
voru einungis tvö félög sem höfðu 
heimild til að brunatryggja húseignir 
á landsbyggðinni

� Í Reykjavík var síðan eitt trygginga-
félag í eigu Reykjavíkurborgar sem 
tryggði allar húseignir í Reykjavík og 
voru iðgjöld innheimt með 
fasteignagjöldum

Gömul skrá ættuð frá Brunabótafélaginu. 



Hvað hefur áhrif á staðarafsláttinn?

� Sveitarfélag 
� Byggðir innan sveitarfélags, dæmi:

� Sveitarfélagið Árborg
� Selfoss 
� Sandvík
� Eyrarbakki 
� Stokkseyri

� Hægt er að setja afslátt á hverja byggð fyrir sig og flokka einnig sem þéttbýli og 
dreifbýli ef þarf

� Stærð slökkviliðs og fjöldi slökkvistöðva í sveitarfélaginu
� Viðbragðstími innan þéttbýlis
� Viðbragðstími utan þéttbýlis
� Mat tryggingafélagsins á slökkviliði og eldvarnareftirliti



Hvernig er iðgjald brunatrygginga reiknað?

Iðgjaldaútreikningur fyrir  íbúðar-
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu

Iðgjald, opinber gjöld og skipting 
þeirra

37%

63%
Iðgjald

Opinber gjöld



Slökkvistöðvar á Íslandi

Kort er ekki með öllum 
starfsstöðvum.



Slökkvistöðvar á Vesturlandi



Viðbragðstími slökkviliða

Höfuðborgarsvæðið Eyjafjörður og nágrenni

0-5 mín

5-10 mín

10-15 mín

Viðbragðstími ekki endurreiknaður fyrir Mosfellsbæ 



Viðbragðstímar slökkviliða

0-5 mín

5-10 mín

10-15 mín

Suðurnes Árborg og Ölfus

Viðbragðstími ekki endurreiknaður fyrir  Ölfus



Skipulag og mat á slökkviliðum

� Í drögum að nýrri reglugerð um starfsemi slökkviliða er fjallað meðal annars 
um skipulag slökkviliða

� Ætti þá að vera auðveldara að meta viðbragð, afl og getu slökkviliða
� Flokkun slökkviliða gæti þá verið eftirfarandi og er einnig miðað við fólksfjölda 

í þéttbýli og á starfssvæði slökkviliðsins samkvæmt reglugerðinni

� A
� Atvinnulið með vakt allan sólahringinn alla daga ársins 

� B
� Vakt á dagvinnutíma

� C
� Hlutastarf á dagvinnutíma 

� D
� Hlutastarf (mjög lágt hlutfall), starfsstöð langt frá aðalslökkvistöð



Áhrif á flokkun slökkviliða og mat á þeim

� Fjöldi slökkvistöðva á starfssvæði slökkviliðs
� Stærð sveitarfélagsins 
� Hlutfall íbúa í þéttbýli

� Fjöldi skipaðra slökkviliðsmanna
� Tæki og búnaður
� Fjöldi stjórnenda í fullu starfi eða hlutastarfi
� Fjöldi eldvarnareftirlitsmanna í fullu starfi eða hlutastarfi

� Virkt og daglegt eldvarnareftirlit
� Er athugasemdum fylgt eftir
� Forvarnir 

� Ræður slökkviliðið við stærri bruna?
� Úthald
� Samningar um aðstoð frá öðrum slökkviliðum

� Er brunavarnaráætlun til og uppfærð reglulega?



Eldvarnareftirlit

� Hluti af starfi slökkviliða er að sjá um eldvarnareftirlit á starfssvæði sínu 
� Það hefur sýnt sig að þar sem er gott eldvarnareftirlit, þá eru minni líkur á 

stærri brunatjónum
� Öll slökkvilið ættu að leggja mun meiri áherslu á virkt eldvarnareftirlit
� Ábendingar og smávægilegar athugasemdir geta haft veruleg áhrif
� Fylgja þarf eftir athugasemdum

� Stærri áhættur
� Huga sérstaklega að brunahólfun 
� Öryggiskerfi virki
� Brennanlegt efni við byggingar
� Umgengni



Brennanlegt efni og ábendingar

14. maí  2013 - Ábending 15. maí  2013 – Búið að lagfæ ra



Mat á stóráhættum og hámarkstjón – PML  %*

� Stærstu áhættur félagsins eru metnar sérstaklega með tilliti til mögulegs 
hámarkstjóns

� Við mat á mögulegu hámarkstjóni er tekið tillit til eftirfarandi þátta:
� Starfssemi
� Staðsetningar
� Efni útveggja
� Brunaálags
� Brunahólfunar
� Öryggiskerfa
� Vatnsúðakerfa 
� Getu og viðbragðs slökkviliðs

� Samt er gert ráð fyrir að ýmislegt getur farið úrskeiðis ef eldur verður laus:
� Öryggiskerfi virka ekki sem skyldi eða alls ekki
� Vatnsúðakerfi virka ekki sem skyldi eða alls ekki
� Brunahólfun virkar ekki í næstu aðliggjandi brunahólf
� Seinkun á viðbragði slökkviliðs

� * Probable Maximum Loss in percent



Tíðni stórbruna og uppreiknað mat á þeim

Árið 1989 verða tveir stór-
brunar. Einn í upphafi árs 
og annar í lok ársins.



Öflugri  slökkvilið 
Betra og markvissara eldvarnareftirlit

*
Betri áhætta og hagstæðari iðgjöld 


