
Brunavarnaáætlanir
DRÖG að nýjum leiðbeiningum

Ráðstefna Mannvirkjastofnunar og 
slökkviliða mars 2015



Lög um brunavarnir nr. 75/2000

• 13. gr. Brunavarnaáætlun.
– Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir 

brunavarnaáætlun sem fengið hefur [samþykki
Mannvirkjastofnunar og viðkomandi 
sveitarstjórnar].1) Brunavarnaáætlun skal endurskoða 
eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún 
hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er að 
tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, 
útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við 
þau verkefni sem því eru falin með lögum þessum og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim.
[Mannvirkjastofnun]2) gefur út leiðbeiningar um efni 
og gerð brunavarnaáætlunar.

1)L. 161/2010, 10. gr. 2)L. 161/2010, 6. gr.





Fjöldi slökkviliða á Íslandi
Brunavarnaáætlanir samþykkrar og í vinnslu 2014 

• Slökkvilið Akureyrar

• Slökkvilið Grýtubakkahrepps

• Slökkvilið Þingeyjasveitar og Skútustaðahrepps 

• Slökkvilið Norðurþings

• Slökkvilið Langanesbyggðar

• Brunavarnir á Austurlandi 
– (Vopnarfjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður, 

Fljótsdalshérað, Djúpivogur)

• Slökkvilið Fjarðabyggðar

• Slökkvilið Breiðdalsvíkur

• Slökkvilið Hornafjarðar

• Slökkvilið Skaftárhrepps

• Slökkvilið Mýrdalshrepps

• Slökkvilið Vestmannaeyja

• Brunavarnir Rangárvallasýslu

• Brunavarnir Árnessýslu

• Slökkvilið Grindavíkur

• Brunavarnir Suðurnesja

• Slökkvilið höfuðborgarsvæðis

• Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðasveitar

• Slökkvilið Borgarbyggðar

• Slökkvilið Snæfellsbæjar

• Slökkvilið Gundarfjarðar

• Slökkvilið Stykkishólms

• Slökkvilið Dalabyggðar

• Slökkvilið Reykhólahrepps

• Slökkvilið Vesturbyggðar

• Slökkvilið Tálknafjarðar

• Slökkvilið Ísafjarðar

• Slökkvilið Bolungarvíkur

• Slökkvilið Súðavíkur

• Slökkvilið Strandabyggðar

• Árneshreppur

• Slökkvilið Drangsnes (Kaldrananeshrepps)

• Slökkvilið Húnaþings vestra

• Brunavarnir Austur Húnavatnssýslu

• Slökkvilið Skagabyggðar

• Brunavarnir Skagafjarðar

• Slökkvilið Fjallabyggðar

• Slökkvilið Dalvíkur

Samtals 38 slökkvilið

Er þetta ásættanlegt ?



Staða brunavarnaáætlana

19%

68%

13%

Staða brunavarnaáætlana 1. jan. 2015

samþ ósamþ. í vinnslu



Hvað er að ?

• Eru Slökkviliðsstjórar;

– Eru þeir latir ?

– Hafa ekki áhuga ?

– Hafa ekki tíma ?

– Fá ekki fjármagn ?

– Kunna þetta ekki ?

– Finnst þetta óþarfi ?



Brunavarnaáætlanir

• Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a.
að leiða í ljós hvort;
• tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur,
• fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og

menntun sé nægjanleg,
• nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi,
• Hvaða aðstæður ræður slökkvilið við,
• slökkvistöð/-stöðvar slökkviliðsins uppfylli

þarfir liðsins (sveitarfélagsins).



Kaflar í drögum að leiðbeiningum

• Markmið brunavarnaáætlunar

• 1. Forsendur fyrir skipulagi slökkviliðsins

• 2. Þjónustustig

• 3. Skipulag slökkviliðs

• 4. Húsnæði og tækjabúnaður

• 5. Slökkvivatn

• 6. Sérstakar bruna- eða mengunarhættur 

• 7. Samkomulag og samningar

• 8. Framkvæmdaáætlun

• Viðauki



Markmið brunavarnaáætlunar

• Vernda
– líf, 

– heilsu fólks,

– umhverfi,

– eignir. 

• Tryggja
– eldvarnaeftirlit,

– viðbúnað við eldsvoðum

– Björgun fólks í umferðaslysum

– mengunaróhöppum á landi,

• Skilgreina og uppfylla tilgreind þjónustustig.



Gerð og efni brunavarnaáætlunar

• Slökkviliðsstjóra semur brunavarnaáætlun fyrir sitt 
starfssvæði

• Áður en brunavarnaáætlun er gerð þarf að meta þær
hættur sem varða verkefni slökkviliðsins í 
áhættumati.  

• Jafnframt þarf að gera greiningu á mannafla- og 
búnaðarþörf fyrir allar áhættur sem eru mótandi fyrir 
stærð slökkviliðsins (stærstu og erfiðustu áhættur á 
starfssvæðinu)

• Einnig þarf að gera viðbragðsáætlanir (slökkviáætlanir 
og mengunarvarnaáætlanir) yfir samfélagslega 
mikilvægustu áhættuna á svæði slökkviliðsins.  



• Endurskoðun brunavarnaáætlunar
– Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en 

fimm árum eftir samþykkt hennar. 

• Samþykkt og kynning brunavarnaáætlunar
• Áður en ný eða endurskoðuð 

brunavarnaáætlun öðlast gildi skal hún 
samþykkt af viðkomandi sveitarstjórn og af 
Mannvirkjastofnun.   Slökkviliðsstjóri kynnir 
brunavarnaáætlunina fyrir samstarfsaðilum 
sínum eins fljótt og auðið er.

• Uppbygging brunavarnaáætlunar



Uppbygging brunavarnaáætlunar

Brunavarnaáætlun þarf að vera þannig uppbyggð að hún veiti 
þeim aðilum sem þurfa að geta nálgast þær upplýsingar sem þar 
eru gefnar, réttar upplýsingar. 

Brunavarnaáætlun á þannig að veita:
• almenningi upplýsingar um það hvaða öryggi þeim er búið í 

sveitarfélaginu og með hvaða hætti þjónustan er veitt.
• hönnuðum nægjanlegar upplýsingar til að ákvarða forsendur 

við hönnun mannvirkja (t.d. vatn, stærð og geta og 
útkallstími).

• eigendum mannvirkja nægjanlegar upplýsingar um 
þjónustustig slökkviliðsins.

• sveitarstjórn nægjanlegar upplýsingar til að taka upplýstar 
ákvarðanir um slökkviliðið m.a. fjármögnun.



1. Forsendur fyrir skipulagi 
slökkviliðsins
• Í þessum kafla á að vera greinargerð um hvernig slökkvilið 

hefur fundið og metið þær áhættur sem  móta stærð 
slökkviliðsins.  Einnig þarf að koma fram hvenær þetta mat 
fór fram og hvenær það var síðast endurskoðað.  

• Gera skal grein fyrir niðurstöðu áhættumatsins. 

• Gera skal grein fyrir niðurstöðu greiningar á mannafla og 
búnaðarþörf slökkviliðsins.

Mengunarvarna- og slökkviáætlanir verða að vera til fyrir 
samfélagslega mikilvægar áhættur innan starfssvæðisins.  
Þær á að nefna í brunavarnaáætlun. Ef í þeim eru atriði sem 
móta stærð slökkviliðsins þarf að gera grein fyrir þeim í 
þessum kafla 



2. Þjónustustig

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex 
megin þjónustuflokka: 

• 1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss.
• 2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun.
• 3. Viðbrögð við mengunar- og 

eiturefnaslysum, eiturefnaköfun.
• 4. Björgun á fastklemmdu fólki úr

mannvirkjum og farartækjum.
• 5. Eldvarnaeftirlit og forvarnir.
• Önnur verkefni slökkviliða.

Koma skal skýrt fram hvaða þjónustu slökkviliðið sjálft veitir 
og hvaða þjónustuflokkum er sinnt af öðru slökkviliði eða 
skoðunarstofu.  Öllum samstarfssamningum skal gera skil 



3. Skipulag slökkviliðs

• Skipulag

• Forvarnarstarf

• Útkallsstarf

• Önnur verkefni

– Annað en kemur fram í 2 kafla

• Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð

• Útkallstími



4. Húsnæði og tækjabúnaður

• Húsnæði
– Gera skal grein fyrir starfsaðstöðu slökkviliðs, fjöldi 

slökkvistöðva og annars húsnæðis

• Búnaður
– Slökkvilið skal hafa til umráða fullnægjandi búnað til 

að geta sinnt verkefnum sínum.
– Gera skal grein fyrir því yfir hvaða búnaði slökkviliðið 

hefur að ráða

• Æfingasvæði
– Gera skal grein fyrir því hvaða æfingasvæði 

slökkviliðið hefur til afnota, hvernig það er búið og 
hvort það hefur starfsleyfi



5. Slökkvivatn

• Gera skal grein fyrir öflun slökkvivatns á 
starfssvæði slökkviliðsins. 

• Gera skal grein fyrir hvernig eftirliti með 
virkni brunahana í umdæminu í samráði við 
rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu er 
háttað, sérstaklega m.t.t. vetrarþjónustu.

• Þar sem slökkvivatn fæst ekki úr
brunahönum þarf að gera grein fyrir öflun 
þess á öllum tímum árs. Einnig skal koma 
fram hvernig kortlagningu vatnsbóla er 
háttað, viðhaldi þeirra og aðkomu.



6. Sérstakar bruna- eða 
mengunarhættur 
• Slökkviliðið skal halda skrá yfir þau mannvirki og staði 

sem undir þennan lið falla innan starfssvæðisins.  

• Staðsetning vatnsverndarsvæða og annarra viðkvæmra 
svæða skal sýna á korti í brunavarnaáætlun vegna 
mengunarvarnasjónarmiða

• Tíðni eldvarnaskoðunar þessara áhætta skal koma fram í 
áhættugreiningu. 

• Gera skal grein fyrir fyrirkomulagi byggðar með tilliti til 
eldhættu, s.s. atvinnustarfsemi, samgöngumannvirki, 
íbúðabyggð, frístundabyggð, þétt timburhúsabyggð 
o.s.fr.



6. Sérstakar bruna- eða 
mengunarhættur 

• Heimilt er að að afmarka svæði þar sem óheimilt er að brenna sinu. 
Óheimilt er að veita leyfi til sinubrennu á svæðum sem þannig hafa verið 
afmörkuð í brunavarnaáætlun.

• Einnig er hægt að tilgreina brennustæði og aðra takmörkun á meðferð 
opins elds vegna veðurfarslegra þátta, vindáttar, loftgæða, umhverfis eða 
landfræðilegra aðstæðna og þess háttar.

• Koma skal fram ef sérstök viðbragðseining er starfrækt í sveitarfélaginu á 
vegum annarra en slökkviliðs. 

– Tilgreina skal á hvaða grundvelli slíkar einingar starfa, t.d. hvort um sé að ræða ákvörðun 
slökkviliðsstjóra á grundvelli 24. gr. laga um brunavarnir eða forsendu fyrir útgáfu 
byggingarleyfis, sbr. ákvæði byggingarreglugerðar. 

– Gera skal grein fyrir lágmarksfjölda starfsmanna viðbragðseiningar, um lágmarksþjálfun 
þeirra og um búnað sem viðbragðseiningin skal hafa tiltækan. 

– Taka skal fram ef þessar áhættur gera sértakar kröfur til búnaðar slökkviliðsins, t.d. um 
körfubíl, tankbíl eða mengunarvarnabúnað.

• Körfubílar og tankbílar + Viðbragðseiningar utan slökkviliða 



7. Samkomulag og samningar

• Gera skal grein fyrir samstarfssamningum 
við önnur sveitarfélög. 

• Lýsa samkomulagi slökkviliðs við aðra 
aðila, til að mynda um not af búnaði, 
mannafla og sérþekkingu. 

• Ef sveitarfélagi er þjónað að hluta til af 
öðru slökkviliði t.d. vegna fámennis eða 
landfræðilegra aðstæðna skal gera grein 
fyrir því .



8. Framkvæmdaáætlun

• Gera þarf grein fyrir þeim breytingum og/eða endurskoðun á 
starfsemi slökkviliðsins sem fyrirhugað er að gera á gildistíma 
brunavarnaáætlunar og koma ekki fram annars staðar í áætluninni.

• Gera þarf grein fyrir hvaða fyrirkomulag er haft á viðhaldi, 
afskriftum og úreldingu búnaðar og húsnæðis.

• Hvernig á að vinna upp þá bresti sem slökkviliðið ræður ekki við. 
Það er ekki valkostur að ráða ekki við áhætturnar.

• Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir m.a. falist í að;
– endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum eða bæta annan 

tækjakost slökkviliðsins,
– bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og 

þjálfun slökkviliðsins eða setja upp bakvaktir eða fastar vaktir,
– tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með 

samstarfssamningum,
– auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana.



Ítarefni Viðauki

• Ítarefni
– Mannvirkjastofnun, (2015), Leiðbeiningar nr. 6.053 um mat á búnaðar-

og mannaflaþörf slökkviliða
– Mannvirkjastofnun, (2015), Leiðbeiningar nr. 6.065 um 

lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða.

• Viðauki
– Útkallssvæði slökkviliða.
– Í brunavarnaáætlun skal gera grein fyrir viðbragðstíma slökkviliðs. 
– Með viðbragðstíma er átt við þann tíma sem líður frá því að hringt er í 

112 þar til slökkvilið hefur störf á vettvangi.
– Skipta skal útkallssvæði slökkviliðs í eftirfarandi flokka eftir 

viðbragðstíma:
• Útkallssvæði 1: 
• Útkallssvæði 2: 
• Útkallssvæði 3: 
• Útkallssvæði 4: 



í lagi
18%

þarf að bæta
45%

sæmilegt
16%

slæmt
18%

óviðunandi
3%

ER ÞETTA STAÐA SLÖKKVILIÐA ?

Það má segja það að 63% slökkviliða geti sinnt starfi sýnu nokkuð vel



Lokaorð

• Ef vantar aðstoð hafa þá samband,

• Senda inn fyrstu drög til umsagnar,
– nota gögn

• Gera áætlun tilbúna til 
undirskriftar,

• Áætlunin skal vera auðveld
yfirlestrar og samanburðarhæf.

Slökkviliðsstjórar;

–Grípið tækifærið og sýnið sveitastjórnendum getu ykkar.

–Hvar vilið þið að slökkvilið ykkar verði eftir 5 ár eða 10 ár ?


