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Abstract  

This project has the objective of analyzing the minimum cost of minimum 

regulation fire department and also to compare the calculated cost to actual costs of 

four municipalities outside of Reykjavík. The four municipalities Dalabyggð, 

Mýrdalshreppur, Snæfellsbær and Stykkishólmur were chosen for comparison as 

they comply with the constraints of the project regarding size and geographical 

distance from larger densely populated areas. 

The minimum cost was calculated from the regulations set by 

Mannvirkjastofnun regarding minimum size of real estate, machines, devices, fire 

department- and personal equipment, uniforms and need for human resources. Price 

of real estate was calculated from data by Hagstofa Íslands on average purchase 

price of industrial real estate outside of Reykjavík and price of machines, device, 

and equipment was gathered from Eldvarnamiðstöðin, which is one of the Icelands 

biggest retailer of machines, devices and equipment related to fire safety. Another 

big expenditure in fire department operations is salaries but with human resource 

needs of a minimum regulation fire department it was possible to calculated the 

annual cost of salaries. According to directions from Mannvirkjastofnun assets are 

depreciated annually and deposited into a savings account to meet the financial 

obligation needed when renewing assets on a 5,10 and 30 year intervals. The cost 

of a minimum regulation fire department is then compared to actual cost of the four 

municipalities in the period of 2005-2015 but all cost is calculated to march 2017 

prices with data from Hagstofa Íslands to ease the comparison of cost. 

The conclusion of the project is that starting cost for a minimum regulation 

fire department is 199.237.610 kr. Annual operations cost is on average 51.033.065 

kr. where salaries of all staff is paid along with deposition of asset depreciations 

into savings account for renewal of assets and equipment. Compared with 

municipalities actual costs in the range of 6-20 million krona it is apparent actual 

costs are well below calculated minimum costs for the time period but are very 

close to the 22.344. 202 kr. cost of staff salaries. 

 

Key words: Fire department, minimum cost, municipalities, operations. 
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Útdráttur 
Lokaverkefni þetta er til B.Sc gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. 

Markmið verkefnisins er greining kostnaðar við lágmarks reglugerðar slökkvilið og 

einnig að bera saman hinn reiknaða kostnað við raunverulegan kostnað fjögurra 

slökkviliða utan höfuðborgarsvæðisins. Sveitarfélögin Dalabyggð, 

Mýrdalshreppur, Snæfellsbær og Stykkishólmur voru valin til samanburðar þar sem 

þau uppfylla skilyrði verkefnisins um stærð og landfræðilega fjarlægð við stærri 

þéttbýlisstaði. 

Lágmarkskostnaður var greindur út frá lögum, reglugerðum og 

reglugerðardrögum, auk leiðbeiningarblaða sem Mannvirkjastofnun hefur birt um 

lágmarks fasteignastærð, vélar, tæki, búnað slökkvistöðvar, persónu- og 

einkennisbúnað og mannaflaþörf. Fasteignaverð var metið út frá gögnum Hagstofu 

Íslands um meðalkaupverð atvinnuhúsnæðis utan höfuðborgarsvæðisins og við 

verðmat á vélum, tækjum, og búnaði var notast við tölur frá Eldvarnamiðstöðinni, 

sem er einn stærsti söluaðili véla, tækja og búnaðar tengdum brunamálum. Einn 

stór kostnaðarliður í rekstri slökkvistöðva er laun starfsfólks en út frá mönnun 

lágmarks reglugerðar slökkviliðs og kjarasamnings slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamanna var hægt að reikna út hver árlegur kostnaður er við þennan 

útgjaldalið. Samkvæmt leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar eru eignir afskrifaðar 

árlega og færðar sem kostnaður fyrir sveitarfélagið inn á afskriftarreikning til að 

mæta fjárþörf vegna endurnýjunar á 5, 10 og 30 ára fresti. Kostnaður lágmarks 

reglugerðar slökkvilið er síðan borinn saman við raunverulegan kostnað 

sveitarfélaganna fjögurra á tímabilinu 2005-2015 en allur kostnaður er reiknaður 

til verðlags mars 2017, með gögnum frá Hagstofu Íslands, til að auðveldara sé að 

bera saman upphæðir.  

Niðurstöður verkefnisins eru að stofnkostnaður lágmarks reglugerðar 

slökkviliðs er 199.237.610 kr. Árlegur rekstrarkostnaður er hinsvegar að meðaltali 

51.033.065 kr. þar sem greidd eru laun alls starfsfólks og afskriftir eigna eru lagðar 

inn á afskriftarreikning til að mæta endurnýjun eigna og búnaðar. Borið saman við 

rauntölur sveitarfélaganna sem voru 6-20 milljónir króna á ári, má sjá að útgjöld 

þeirra eru talsvert undir reiknuðum lágmarkskostnaði á tímabilinu en eru þó mun 

nær árlegum launakostnaði sem var rúmar 22 milljónir króna.  

 

Lykilorð: Slökkvilið, lágmarkskostnaður, sveitarfélög, rekstur. 
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Inngangur 

Eldur hefur gagnast manninum á marga vegu í gegnum aldirnar og er vart hægt að 

hugsa sér þróun mannsins til okkar tíma án þekkingar á eðli hans og hvernig hægt 

er að beisla hann til hagsbótar fyrir mannkynið. Þrátt fyrir allt það gagn sem af 

honum má hafa stendur okkur jafnframt mikil ógn af eldinum verði hann laus í 

aðstæðum þar sem erfitt er að ná stjórn á honum. 

Í þessu verkefni verður sýnt fram á  hver raunkostnaður við rekstur lágmarks 

slökkviliðs gæti verið þegar hvívetna er farið að gildandi lögum og reglum um 

málaflokkinn. Jafnframt verður leitast eftir að varpa ljósi á hvort fjárhagslegur 

munur sé á rekstri slökkviliða í landinu sem eru nærri lágmarksreglum um stærð.  

Ég tel að rannsókn mín geti gefið góða mynd af þeim fjármunum sem sveitarfélög 

þurfa að gera ráð fyrir til reksturs slökkviliða á sínum svæðum til þess að uppfylla 

lágmarks kröfur ríkisvaldsins á hendur þeim. Jafnframt getur rannsóknin gefið 

góðan samanburð um þann kostnað sem í raun er varið í málaflokkinn af 

sveitarfélögum landsins. 

 Í flestum ríkjum heimsins gilda skýrt afmörkuð lög og reglur um meðferð 

borgara með eld og eldfiman varning, hvernig bregðast skuli við ef upp kemur eldur 

og hvert viðbragð á að vera við þær aðstæður. Auk þessa er borgara gert skylt að 

uppfylla ákveðnar skyldur varðandi brunavarnir í þeim byggingum sem reistar eru 

og er opinberum eftirlitsaðilum falið að hafa með því umsjón að rétt sé að verki 

staðið með tilliti til þeirra laga og reglna sem í gildi eru (Björn Karlsson, forstjóri 

Mannvirkjastofnunar, munnleg heimild, 3. mars 2017). 

Á Íslandi er því þannig háttað að starfssemi slökkviliða er lögboðin og er 

hún á ábyrgð sveitarfélaganna. Sveitarfélögin í landinu bera ábyrgð á því að 

ákvæðum laga um brunamál séu uppfyllt. Mannvirkjastofnun hefur síðan eftirlit 

með því fyrir hönd ríkisvaldsins að sveitarfélögin uppfylli skyldur sínar gagnvart 

málaflokknum. 

Starfssemi slökkviliðanna í landinu er víðtæk og valdheimildir 

slökkviliðsstjóra eru miklar þar sem oft á tíðum reynir á þekkingu, menntun og 

reynslu. Málaflokkurinn er sveitarfélögunum kostnaðarsamur en þó má ekki 

gleyma þeim ávinningi sem sjaldan sést en það eru þau tilfelli þar sem komið var í 

veg fyrir tjón vegna eftirlits eða beinna björgunaraðgerða en erfitt er að sýna fram 

á þann ávinning starfsins í beinum útreikningum. 
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Á Íslandi eru sveitarfélögin 74 talsins og eru þau jafn breytileg að stærð 

eins og þau eru mörg. Stór hluti sveitarfélaganna utan höfuðborgarsvæðisins hafa 

íbúafjölda undir 5.000 einstaklingum, en aðeins fjögur fara yfir þau stærðarviðmið 

(Hagstofa Íslands, 2017a). Því má áætla að meirihluti sveitarfélaga utan 

höfuðborgarsvæðisins falli undir leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar fyrir lágmarks 

reglugerðar slökkvilið og mikil þörf er á kostnaðarútreikningum til viðmiðunar 

fyrir slökkviliðsstjóra og stjórnendur sveitarfélaga. Einnig er fróðlegt í kjölfarið að 

reikna út hvernig þessi kostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið er í 

samanburði við raunverulegan kostnað einstakra sveitarfélaga landsbyggðarinnar 

sem valin voru vegna þess hve vel þau falla að leiðbeiningum 

Mannvirkjastofnunar. 

 

Markmið verkefnisins er: 

- Að varpa ljósi á hver raunkostnaður við rekstur lágmarks slökkviliðs gæti verið sé 

í hvívetna farið að gildandi lögum og reglum um málaflokkinn. 

- Að varpa ljósi á hvort fjárhagslegur munur sé á rekstri slökkviliða í landinu sem 

eru nærri lágmarksreglum um stærð.  

 

Ég tel að rannsókn mín geti gefið góða mynd af þeim fjármunum sem 

sveitarfélög þurfa að gera ráð fyrir til reksturs slökkviliða á sínum svæðum til þess 

að uppfylla lágmarks kröfur ríkisvaldsins á hendur þeim. Jafnframt getur 

rannsóknin gefið góðan samanburð á þeim kostnaði sem í raun er varið í 

málaflokkinn af sveitarfélögum landsins.  
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1. Kenningar og fyrri rannsóknir 

Eins og fram kemur í lögum 75/2000 eru brunavarnir á höndum sveitarfélaganna. 

Þrátt fyrir að viðfangsefni verkefnisins sé kostnaður við lágmarks reglugerðar 

slökkvilið skv. 23. grein draga að nýrri reglugerð um starfsemi slökkviliða þá er 

einnig mikilvægt að velta fyrir sér hvers vegna kostnaður við slökkvilið og forvarnir 

sé jafn misjafn og raun ber vitni.  

 

1.1. Almannagæði og krafa neytenda 

Segja má að sveitarfélög og hið opinbera umkringi neytandann með það hlutverk 

að sannreyna þarfir hans fyrir almannagæði á sama tíma og hann er skattlagður í 

samræmi við það. Á þann hátt er búist við aðlögun tekju- og eyðslumynsturs hins 

opinbera við þarfir og væntingar neytandans. Í hinum fullkomna heimi myndu 

neytendur gefa upp kröfur sínar varðandi almannagæði og í kjölfarið væri hægt að 

tryggja framboð þeirra og skattleggja í samræmi við það. Ekki er það mögulegt um 

þessar mundir og í flestum tilfellum mun neytandi draga úr kröfum sínum til að 

lágmarka skattlagninguna en njóta samt sem áður gæðanna  (Tiebout, bls. 417, 

1956). Því má áætla að tekju- og eyðslumynstur er varðar almannagæði hjá 

sveitarfélögum sé einn af þeim ákvörðunarþáttum sem fólk notar þegar velja á sér 

búsetu með því móti að valið er það sveitarfélag sem best uppfyllir kröfur og vilja 

neytanda um almannagæði (Tiebout, bls. 418, 1956). 

 

1.1.1. Sameining sveitarfélaga og fjárhagslegar afleiðingar 

Á sama tíma og neytendur velja sér að hluta til búsetu út frá tekju-eyðslumynstri 

almannagæða hjá sveitarfélögum hefur fjöldi íbúa mikil áhrif á magn og umfang 

almannagæða. Í öfgakenndu líkani Tiebout (bls. 419, 1956) setur hann fram þá 

hugmynd að ef neytendur hafa t.d. þekkingu á tekju-eyðslumynstri sveitarfélaga, 

eru að fullu hreyfanlegir og ekki bundnir skorðum vegna atvinnu þá væru ýmis 

sveitarfélög með íbúafjöldi undir því sem telst skilvirkast og væru í því ferli að laða 

að sér nýja íbúa til að lækka meðalkostnað sinn. Að sama skapi væru sveitarfélög 

sem væru yfirmönnuð og leituðust eftir því að fækka íbúum. Hið síðara er erfitt að 

ímynda sér og ólíklegt að stjórnendur sveitarfélaga myndu nokkurn tíman láta hafa 

það eftir sér. Þegar íbúafjöldi fer yfir ákjósanlega stærð fer það að hafa áhrif á 

dreifingu almannagæða og sjá hagrænir ferlar um að ýta neytendum annað t.d. þar 

sem finnast fleiri almenningsgarðar eða betri skólar.  
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Stærri sveitarfélög hafa í gegnum tíðina verið talin hagkvæmari og getað 

tekið að sér fleiri verkefni landstjórnarinnar. Mynda þau þannig sterkara mótvægi 

við miðstjórnarvald ríkisins sem öflugri sjálfstjórnareining (Gunnar Helgi 

Kristinsson, bls. 67, 2001). Stærðarhagkvæmni hefur verið í umræðunni hér á landi 

og hefur lengi verið markmið sveitarfélaga á Íslandi til lækkunar meðalkostnaðar 

þeirra þegar íbúum fjölgar og sést það best á því að frá árinu 1950 hefur 

sveitarfélögum á Íslandi fækkað úr 229 í 74, eða um 155 í heildina (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2017a). Ef meðalkostnaður sveitarfélaga lækkar við fjölgun 

íbúa er talað um stærðarhagkvæmni. Ekki þarf að ráða nýjan bæjarstjóra eða 

skólastjóra. Gatna- og veitukerfi helst einnig tiltölulega óbreytt. Stærstur hluti 

opinberrar þjónustu á hinum Norðurlöndunum hvílir hjá sveitarfélögunum en hér á 

landi hefur smæð sveitarfélaganna valdið því að stærri hluti opinberrar þjónustu er 

enn á könnu hins opinbera (Vífill Karlsson og Elías Árni Jónsson, bls. 73-74, 2015). 

Helsta gagnrýni á yfirburði stærðarinnar hefur verið að ólíklegt sé að til sé ein 

heppilegasta stærð sveitarfélaga, að stór og alhliða sveitarfélög vinni gegn 

samkeppni milli eininga sveitarstjórnarstigsins og einnig að í fámennum 

sveitarfélögum verður samband milli kjósenda og stjórnenda nánara en í 

fjölmennum sveitarfélögum. Hin heppilega stærð stjórnsýslueiningarinnar er því 

ákvörðuð frekar út frá verkefnum (Gunnar Helgi Kristinsson, bls. 68-69, 2001).  

Í grein Vífils Karlssonar og Elíasar Árna Jónssonar (bls. 75, 83, 2015) er 

vel farið í hvort og þá hvar meðalkostnaður lækkar við sameiningu sveitarfélaga. 

Niðurstöður þeirra voru á sama máli og Rosen og Gayer (2008) og Burridge (2008) 

að í rekstri opinberrar þjónustu má finna stærðarhagkvæmni t.d. í brunavörnum, 

yfirstjórn og fræðslu- og uppeldismálum. Einnig má sjá kostnaðarminnkun við 

sameiningu sveitarfélaga í rannsókn Vífils Karlssonar og Sveins Agnarssonar (bls. 

9, 2016) sem gerð var á kostnaði við íslenska grunnskóla sem eru fjárfrekasti 

kostnaðarliður sveitarfélaga og hefur farið vaxandi síðastliðinn áratug. Niðurstöður 

þeirra voru að meðalkostnaður við grunnskóla lækkar við sameiningu sveitarfélaga 

að mestu vegna bekkjarstærða eða svonefnds nemenda-kennarahlutfalls. Hinsvegar 

má sjá hið gagnstæða í framhaldsrannsókn Vífils Karlssonar (bls. 34-35, 2015) að 

málið er ekki svo einfalt. Rannsóknin sýnir fram á að hinar hefðbundnu leiðir til að 

mæla stærðarhagkvæmni mæla frekar áhrif íbúabreytinga á meðalkostnað en áhrif 

sameiningar sveitarfélaga á meðalkostnað. Sem dæmi má nefna að meðal 

stjórnunarkostnaður er almennt talinn minnka við sameiningu sveitarfélaga og 
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staðfestir rannsókn Vífils að hann minnkar við aukinn íbúafjöldi en sömu sögu er 

ekki að segja um sameiningu sveitarfélaga. 

Algengt er einnig nú til dags að þegar rekstur ákveðinna málaflokka er ekki 

talinn heppileg rekstrareining fyrir sveitarfélag eitt og sér sé rekstur málaflokksins 

færður til byggðasamlaga. Þar er um að ræða einstök verkefni, eins og brunavarnir 

eða skóla, sem gerð eru að samstarfsverkefni sveitarfélaga. Byggðasamlög lúta 

ekki lýðræðislega kjörinni stjórn en að öðru leyti gilda reglur sveitarstjórnarlaga. 

Sveitarfélög geta einnig leyst verkefni með aðkeyptri þjónustu einkaaðila eða 

annarra sveitarfélaga en það er mun sjaldgæfara í málefnum brunavarna (Gunnar 

Helgi Kristinsson, bls. 76-77, 2001). 

 

1.2. Hið besta hlutfall  

Eins og fram kemur að ofan er um að ræða fjárhagslega kvöð á sveitarfélög landsins 

sem nauðsynleg er til að sporna við hugsanlegu tjóni af völdum bruna. Spurningin 

er því ávallt hvert hið rétta hlutfall kostnaðar við eldvarnir og forvarnir sé á móti 

væntum kostnaði sem verður vegna bruna eða gæti hugsanlega orðið vegna bruna. 

Í bók Tietenberg og Lewis (2012) fer fram álíka greining á hættu við 

kjarnorkustöðvar og færð rök fyrir samfélagslega besta varúðarstigi vegna þeirra. 

Búast má við því að hinn hagræni maður á markaði þessum taki rétta ákvörðun 

þegar kemur að varúð tengdum brunamálum án afskipta hins opinbera þar sem 

tjónvaldur myndi greiða allan kostnað tjóns af eigin völdum. Hið rétta hlutfall á að 

finna lægsta samfélagslega kostnað í brunavörnum að teknu tilliti til þess tjóns sem 

af þeim getur hlotist. Tietenberg & Lewis (bls. 161-162, 2012) greindu hið besta 

hlutfall þegar kemur að kjarnorkumálum og má yfirfæra greiningu þeirra yfir á 

brunavarnir. Draga má málefnið saman í línurit (mynd 1) þar sem lárétti ásinn sýnir 

varúðarstig og lóðrétti ásinn kostnað í krónum. Til að finna skilvirknisstig varúðar 

út frá jaðarkostnaði vegna útkallsliðs og forvarnadeildar slökkviliða (MCa) og 

jaðarkostnaðar vegna bruna og tjóns (MCd) ber að skoða myndina vel.  
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Mynd 1. Varúðarstig brunamála. MCa er jaðarkostnaður vegna forvarnar- og brunamála, 
MCd er jarðarkostnaður vegna bruna, q* er hið skilvirka varúðarstig og A+B er kostnaður 

samfélagsins. 

Heimild: Aðlagað frá Tietenberg & Lewis, 2012. 

 

Því meiri forvarnir sem eiga sér stað, því meiri verður jaðarkostnaður forvarna. Að 

sama skapi má sjá að því meiri forvarnir sem eiga sér stað, því meira dregur úr 

mögulegum kostnaði við bruna og tjón. Ef ekki væru lagðir neinir fjármunir í forvarnir 

mætti því búast við að kostnaður vegna hugsanlegs tjóns bruna myndi skera lóðrétta ásinn 

í toppi þar sem sérhver eldur myndi loga þar til eldefnið væri uppurið. Ef hinsvegar lagðir 

yrðu umfangsmiklir fjármunir í forvarnir mætti á móti búast við því að mjög lítill 

kostnaður yrði af hugsanlegu tjóni bruna. Í hinum fullkomna heimi væri að sjálfsögðu 

hið síðarnefnda við lýði en fjármál sveitarfélaga bjóða ekki upp á það. Hið ákjósanlega 

stig forvarnar er því þar sem jaðarkostnaður vegna eld- og forvarna og jaðarkostnaður 

vegna hugsanlegs tjóns af völdum bruna skerst og er þá kostnaður samfélagsins A+B. 

Kostnaðurinn við hugsanlegt tjón af völdum bruna er því ásættanlegt miðað við það 

fjármagn sem lagt er í forvarnir (Tietenberg & Lewis, bls. 161-162, 2012).  
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2. Viðfangsefnið 

Hér verður fjallað um þær lagalegu skyldur sem lagðar eru af ríkisvaldinu á 

sveitarfélögin í landinu um rekstur og starfsemi slökkviliða. Sveitarfélögin í 

landinu eru 74 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017b). Sveitarfélögum á 

landinu hefur verið að fækka undanfarin ár vegna sameininga og að sama skapi 

hefur slökkviliðum fækkað. Það er þó ekki svo að starfseiningum slökkviliða fækki 

nema í undantekningartilvikum þar sem því verður komið við án þess að rýra öryggi 

borgarans. 

 

2.1. Þjónusta sveitarfélaga 

Hluti af hinum opinbera rekstri er á höndum sveitarfélaganna vegna tilfærslu 

verkefna ríkis til sveitarfélaga. Aðeins er hinsvegar um að ræða flutning ábyrgðar 

milli stjórnsýslustiga. Reynt er að leysa verkefni hins opinbera á hagkvæmasta 

stjórnsýslustiginu á sama tíma og fjárhagsleg ábyrgð og tekjustofnar fylgi 

verkefnunum. Um er að ræða grunnþjónustu samkvæmt lögum og reglum. 

Brunavarnir flokkast undir lögbundin verkefni sveitarfélaga ásamt rekstri leik- og 

grunnskóla, staðbundinni félagsþjónustu og samgöngumálum (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2017). 

 

2.2. Kostnaður samfélags af bruna og neyð 

Fjárhagsleg skuldbinding sveitarfélaga til eldvarna og forvarna á sér eðlilega 

skýringu. Mann- og eignatjón vegna eldsvoða getur orðið talsvert og því 

nauðsynlegt að sporna við því eins mikið og hægt er. Eins og sjá má í ársskýrslu 

Mannvirkjastofnunar (bls. 26-28, 2016) var bætt brunatjón ársins 2015 samtals 

1.312 milljónir króna sem hefur almennt séð farið hækkandi síðastliðin ár. Eins og 

sjá má á mynd 2 er árið 2015 vel undir meðaltali eignatjóna sem er 2.106 milljónir 

króna. Á myndinni má sjá toppa sem í flestum tilfellum verða vegna stærri einstakra 

atburða. Hinsvegar ber að nefna að á undanförnum árum hefur eignatjón vegna 

eldsvoða sem hlutfall af matsverði farið lækkandi á Íslandi. Útköll slökkviliðanna 

í útkallsgrunn eru samkvæmt skráningu árið 2015 alls 1.345 en hefur, sem betur 

fer, farið fækkandi síðastliðin ár. Alls voru 158 útköll vegna elds í byggingum og 

324 vegna elds utan bygginga. Útköll í umferðarslys voru 88 og sami fjöldi var 
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einnig í leka af hættulegum efnum. Ætla má að útköllin séu talsvert fleiri þar sem 

ekki öll slökkvilið skrá útköll sín í útkallsgrunn.  

 

 

Mynd 2. Bætt brunatjón tryggingafélaganna 1981-2015. 

Heimild: Mannvirkjastofnun, 2016. 

 

2.3. Starfssemi slökkviliða í landinu 

Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 fer umhverfisráðherra með 

yfirstjórn brunamála í landinu. Mannvirkjastofnun er ráðherra til aðstoðar um 

málefni er falla undir lögin og er ein af lagaskyldum hennar að hafa eftirlit með 

starfsemi slökkviliða með sjálfstæðum athugunum og úttektum. Stofnunin á að 

leiðbeina sveitarstjórnum um kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og 

slökkviliða. 

Slökkvilið sveitarfélaganna eru lykilstofnanir til að tryggja öryggi borgara. 

Slökkviliðin sinna forvarnastarfi og stuðla að því m.a. með úttektum svo að 

eigendur og umsjónarmenn mannvirkja og lóða haldi brunavörnum í lagi. 

Tilgangurinn með þessu er að borgarar búi við það öryggi sem löggjöfin gerir kröfu 

um. Slökkviliðin eru einnig sá aðili sem kemur borgaranum til bjargar þegar slys 

verða. Þau eru fyrsti viðbragðsaðili þegar eldur verður laus, þegar fólk situr 

fastklemmt í bíl eftir slys eða þegar mengunarslys verða (Mannvirkjastofnun, 

2017a).  

Í drögum að reglugerð um starfsemi slökkviliða Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins (2014) kemur fram í 17. grein að sýna skal fram á 
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mannaflaþörf slökkviliðs í brunavarnaáætlun. Sé það hinsvegar ekki gert skal miða 

við rekstrarfyrirkomulag á lágmarks slökkviliði þar sem að í einstöku þéttbýli með 

yfir 15.000 íbúa skal vera slökkvistöð með fastri mannaðri sólarhringsvakt. Ef 

íbúar eru yfir 5.000 er slökkvistöð með slökkviliðsmenn á vakt á dagvinnutíma en 

þess fyrir utan hlutstarfandi slökkviliðsmenn með mætingaskyldu í útköll en enga 

kröfu um viðveru á slökkvistöðinni. Hjá þéttbýli með undir 5.000 íbúa er 

slökkvistöð mönnuð, án kröfu um viðveru, með hlutstarfandi slökkviliðsmönnum 

með mætingarskyldu í útköll. 

 

2.3.1. Fjöldi slökkviliða í landinu 

Samkvæmt úttekt Mannvirkjastofnunnar á starfsemi slökkviliða í landinu sem fram 

fór á árinu 2013-2015, voru 37 slökkvilið starfrækt í 76 sveitarfélögum. Af þeim 

slökkviliðum eru fimm þeirra byggðarsamlög tveggja eða fleiri sveitarfélaga og í 

sex sveitarfélögum er slökkvilið starfrækt undir einni sameiginlegri yfirstjórn sem 

sér um mannahald en búnaður er rekinn í hverju sveitarfélaganna fyrir sig. Í tveimur 

sveitarfélögum er sameiginlegur slökkviliðsstjóri þó slökkviliðin séu að öðru leyti 

rekin hvort í sínu lagi. Á nokkrum stöðum hafa stærri sveitarfélög tekið að sér 

rekstur slökkviliðs fyrir aðliggjandi minni sveitarfélög samkvæmt samningi. Eitt 

sveitarfélag starfrækir ekki slökkvilið en það er Árneshreppur á ströndum, þar eru 

íbúar einungis 54. Heildarfjöldi slökkviliðsmanna í þessum slökkviliðum var þann 

14.8.2015 tæplega 1500 menn (Mannvirkjastofnun, 2017a). 

 

2.3.2. Ábyrgð á starfsemi slökkviliða 

Eins og fyrr segir fer umhverfisráðherra með yfirstjórn brunamála í landinu og 

nýtur aðstoðar Mannvirkjastofnunnar í þeim málaflokki. Sveitarfélögin bera 

hinsvegar samkvæmt 10. gr laga nr. 75/2000 ábyrgð á starfsemi slökkviliðs og 

framkvæmd eldvarnaeftirlits. Sveitarfélögin bera einnig allan kostnað af starfsemi 

þeirra. Í 11. gr. laganna segir að sveitarfélögum sé skylt að sjá um að starfsemi 

slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum og reglugerðum settum á grundvelli 

þeirra. Jafnframt segir í 16. gr. laganna að slökkviliðsstjóri hafi eftirlit með því í 

sínu umdæmi að farið sé eftir lögum og þeim reglugerðum sem settar eru 

samkvæmt þeim. Það er því hlutverk slökkviliðsstjórans að sjá til þess að 

sveitarfélögin og aðrir fara að þeim lögum og reglum sem um málaflokkinn eru sett 

þrátt fyrir að hann sé starfsmaður sveitarfélaganna. 
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2.3.3. Skyldur og ábyrgð slökkviliðsstjóra 

Tilgreint er í lögum nr. 75/2000 að slökkviliðsstjóri hafi eftirlit með því í sínu 

umdæmi að farið sé eftir lögum og reglugerðum er lúta að málaflokknum og eru 

skyldur hans tilgreindar nánar í öðrum greinum laganna. 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum 

og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði auk þess sem hann ber ábyrgð á 

eldvarnaeftirliti sveitarfélaganna. Í 20. grein laganna er tekin fyrir sérstök heimild 

slökkviliðs en hún kveður á um að slökkviliðsstjóra og eftirlitsmönnum hans skal 

heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þar á meðal til myndatöku á öllum þeim 

stöðum þar sem skoðunar eða eftirlits er þörf samkvæmt lögunum. 

 Í 16. gr. kemur fram að slökkviliðsstjóri stjórni slökkvistarfi við eldsvoða 

og hafi stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi. Við þessi störf eru 

löggæslulið og opinberir eftirlitsaðilar undir yfirstjórn slökkviliðsstjóra. Í 21. grein 

er tilgreint að þegar að eldsvoða eða mengunaróhapp ber að höndum sé hverjum 

manni skylt að leyfa aðgang að húsi sínu og lóð og una því að brotið verði niður og 

rutt burt því sem til fyrirstöðu er við slökkvistarf eða aðgerðir vegna 

mengunaróhapps. Heimilt sé að rífa niður byggingar ef slökkviliðsstjóri álíti það 

nauðsynlegt til þess að stöðva útbreiðslu elds eða mengunar. Slökkviliðið hafi rétt 

til að nota öll tæki og áhöld sem til næst og að gagni mega koma við störf sín þegar 

eldsvoða eða mengunaróhapp beri að höndum. Í sömu grein er einnig tilgreint að 

fjártjón sem hljótist af ráðstöfunum vegna eldsvoða teljist brunatjón og skuli 

viðkomandi vátryggingafélag bæta það sé eignin brunatryggð. Hinsvegar er það á 

ábyrgð sveitarstjórna að greiða þann kostnað sem kann að koma til vegna 

nauðsynlegra aðgerða við framkvæmd slökkvistarfs og vátryggingafélög greiða 

ekki. Sveitarstjórnir greiða einnig þann kostnað sem kann að koma til vegna 

nauðsynlegar aðgerða vegna mengunaróhappa í þeim tilvikum sem sá sem veldur 

mengunaróhappi er ekki ábyrgur fyrir kostnaði við slíkar aðgerðir samkvæmt 

öðrum lögum. Það er því ljóst að með ákvarðanatöku sinni getur slökkviliðsstjóri 

stofnað til umtalsverðra útgjalda fyrir sveitarfélag. 

Í reglugerð um reykköfun nr. 1088/2013 segir um skyldur slökkviliðsstjóra 

að hann skuli tryggja eins og framast er unnt að reykköfun sé skipulögð og 

framkvæmd þannig að heilsu og öryggi allra sem þátt taka í aðgerðinni sé ekki 

hætta búin. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á því að reykköfunarbúnaður uppfylli 

kröfur um gæði samkvæmt reglugerð um reykköfun og reglugerð um hlífðarbúnað 



 

11 
 

slökkviliðsmanna. Einnig skal hann tryggja að ákvæðum reglugerðar um að 

meðferð og viðhald búnaðarins sé í samræmi við reglur. 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á því að reykkafarar fái þjálfun í samræmi við 

ákvæði reglugerðarinnar og að þeir séu upplýstir um meðferð og viðhald 

reykköfunarbúnaðar. Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að við reykköfun sé 

nauðsynlegur fjöldi reykkafara sem uppfylla ákvæði reglugerðarinnar og að sá 

búnaður sem nauðsynlegur sé til að tryggja öryggi við reykköfun sé til staðar auk 

búnaðar sem til þarf til þess að mæta hugsanlegum neyðartilfellum. 

Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að færð sé skýrsla um sérhverja reykköfun og að 

haldin sé skrá um meðferð og viðhald reykköfunarbúnaðar. Einnig ber hann að gæta 

þess að haldin sé skrá um slys og óhöpp. Mannvirkjastofnun skal hafa aðgang að 

þessum skýrslum og skrám. 

Slökkviliðsstjóri skal halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem 

eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi 

eða öðrum verðmætum auk þess sem hann skal vinna brunavarnaáætlun fyrir sitt 

starfssvæði sem skal hljóta samþykki Mannvirkjastofnunnar og viðkomandi 

sveitarstjórnar. Áætlunin skal endurskoðuð eigi síðar en að fimm árum liðnum frá 

því að hún hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunarinnar er að tryggja að 

slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt og útbúið tækjum, menntað og þjálfað að 

það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum. 

Í leiðbeiningarblaði Mannvirkjastofnunar um ráðningu slökkviliðsstjóra 

BST 2.05 er tekið fram að slökkviliðsstjóri gegni mikilvægu hlutverki í stjórnsýslu 

sveitarfélagsins. Hann sitji í almannavarnanefnd og sé vettvangsstjóri aðgerða í 

öllum slysum sem falla undir lög nr. 75/2000. Honum sé einnig falið að hafa stjórn 

á vettvangi þar sem orðið hafa umferðaslys þar sem beita þarf björgunartækjum til 

að losa fólk úr bílflökum. Í skýringum með frumvarpi til laga nr.75/2000 segir að 

rétt þyki að gera meiri kröfur til slökkviliðsstóra en slökkviliðsmanna þar sem 

slökkviliðsstjórar gegni mikilvægu hlutverki við framkvæmd brunavarna og því er 

þýðingarmikið að þeir hafi yfir tiltekinni þekkingu og þjálfun að ráða 

(Mannvirkjastofnun, 2017b). 

Í 7. grein reglugerðadraga um starfsemi slökkviliða segir um hlutverk 

slökkviliðsstjóra að ávalt skuli slökkviliðsstjóri eða varaslökkviliðsstjóri vera á 

vakt eða bakvakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðsins. Hinsvegar er heimilt að 

manna slíkar vaktir með staðgenglum sem uppfylla hæfniskröfur sem gerðar eru til 

slökkviliðsstjóra (Mannvirkjastofnun, 2017a). 
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2.3.4. Eftirlitsskyldur slökkviliða 

Í 12. grein laga nr. 75/2000 er tekið fram að eldvarnaeftirlit sveitarfélaganna sé sú 

starfsemi sem slökkvilið hefur eftirlit með og að því sé framfylgt miðað við ákvæði 

laga og reglna um brunavarnir. Slökkviliðsstjóri skal hafa eftirlit með því að 

eigendur og forráðamenn mannvirkis í rekstri sinni skyldum sínum um brunavarnir 

samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem 

Mannvirkjastofnun gefur út. 

Í 16. grein sömu laga segir að slökkviliðsstjóri hafi umsjón með öllum 

tækjum slökkviliðs og eftirlit með virkni brunahana í umdæminu í samráði við 

rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu. 

 

2.4. Mönnun slökkviliða 

Í 19. grein laga nr. 75/2000 segir um þjónustuskyldu í slökkviliði að allir verkfærir 

menn 18-60 ára að aldri sem hafa búsetu í sveitarfélagi séu skyldugir til þjónustu í 

slökkviliði. Þeim sé skylt að koma til æfinga í störfum slökkviliðs allt að 20 

klukkustundir á ári og auk þess skulu þeir koma hvenær sem eldsvoða bera að 

höndum samkvæmt nánari reglum um útköll. 

Í 12. grein reglugerðar um reykköfun nr. 1088/2013 segir um 

reykköfunaræfingar að fjöldi verklegra æfinga í reykköfun hjá slökkviliðum skuli 

vera að lágmarki sex á hverju ári og tímalengd þeirra að lágmarki samtals 25 

klukkustundir. 

Það er því ljóst samkvæmt þessu að lágmarks æfingaskylda 

slökkviliðsmanna sem einnig eru reykkafarar er 45 klukkustundir á ári. 

Um ráðningu slökkviliðsmanna segir í reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi 

og skyldur slökkviliðsmanna nr.792/2001, að þeir sem ráðnir eru til starfa sem 

slökkviliðsmenn skuli fullnægja forskrifuðum skilyrðum reglugerðarinnar en þau 

eru að þeir skuli hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, 

reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki 

haldnir lofthræðslu eða innilokunarkennd. Þeir skulu að lokinni reynsluráðningar 

hafa aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið. Hafa iðnmenntun 

sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun og reynslu. 
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2.4.1. Stjórnendur 

Í 15. grein laga nr. 75/2000 segir að sveitarstjórn ráði til starfa slökkviliðsstjóra en 

slökkviliðsstjóri ráði til sín annað starfslið slökkviliðsins og að í forföllum 

slökkviliðsstjóra sé varaslökkviliðsstjóri yfirmaður slökkviliðsins. Slökkviliðsstjóri 

skal hafa lokið löggildingu sem slökkviliðsmaður og hafa starfað í eitt ár í 

slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun með 

sérmenntun í brunamálum. 

Í 11. gr.laga nr. 75/2000 segir að í reglugerð skuli kveða á um 

lágmarkskröfur um tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða, svo og um 

vatnsöflun til slökkvistarfa. Tilgangurinn með ákvæðinu er að skilgreina 

lágmarkskviðbragð til þess að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið 

tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin 

samkvæmt lögum. Reglugerð um starfsemi slökkviliða hefur ekki enn verið sett en 

drög að henni voru þó lögð fram í júní 2014. Þann 9. september 2014 birti 

Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið drögin á heimasíðu sinni til umsagnar. Drögin 

voru unnin hjá Mannvirkjastofnun í samráði við starfshóp skipaðan fulltrúum frá 

Félagi slökkviliðsstjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Umhverfis- og 

Auðlindaráðuneytinu (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, e.d., a.). 

Þar sem ekki er kveðið á um aðra stjórnendur en slökkviliðsstjóra og 

varaslökkviliðsstjóra í lögum og reglugerðum þarf að líta til leiðbeiningarblaðs 

Mannvirkjastofnunar nr. 6.053 en leiðbeiningablöð Mannvirkjastofnunar hafa 

reglugerðaígildi.  Í leiðbeiningarblaðinu eru gefnar upp nokkrar sviðsmyndir 

vettvanga. Í einföldustu sviðsmynd vettvangs þar sem ímyndaður eldur er á 

jarðhæð veitingastaðar, reykur er í húsinu, engin útbreiðsla elds og engin lífbjörgun 

á sér stað er talað um að tveir stjórnendur slökkviliðs þurfi að vera á vettvangi. 

Annar þeirra sér um vettvangsstjórnun en hinn um stjórnun mannafla. Í þessari 

sviðsmynd er um 2 stjórnendur að ræða og 6 slökkviliðsmenn. Í annarri sviðsmynd 

þar sem rætt er um eld í landbúnaðarbyggingu, þar sem útbreiðsla elds hefur átt sér 

stað frá upphafsstað og umtalsverð björgun dýra þarf að eiga sér stað er talað um 

2-4 stjórnendur og 9-25 slökkviliðsmenn. Í þessari sviðsmynd er ekki gert ráð fyrir 

því að reykköfun sé framkvæmd á vettvangi en hún myndi auka til muna á 

mannaflaþörf. Önnur sviðsmynd er dregin upp í leiðbeiningablaðinu þar sem settur 

er á svið eiturefnaleki sem mögulega getur borist um nánasta umhverfi. Í þessu 

tilfelli er talað um 4-6 stjórnendur og jafnvel fleiri eftir því sem við á auk 19-27 

slökkviliðsmanna (Mannvirkjastofnun, 2017c). 



 

14 
 

Í drögum að nýrri reglugerð um starfsemi slökkviliða 23. grein, er tiltekin 

ákveðinn lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs en þar segir að 

hann skuli ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags út frá hættum í 

sveitarfélaginu. Eins og sjá má á mynd 3 skal að lágmarki miða við að í stærri 

aðgerðir komi innan 30 mínútna 1 slökkviliðsstjóri, 4 stjórnendur og 16 almennir 

slökkviliðsmenn (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, e.d., a.). Út frá þessu er ekki 

óvarlegt að álykta sem svo að lágmarksstjórnendafjöldi slökkviliðs þurfi að vera 5 

manns, það er að segja 1 slökkviliðsstjóri, 1 varaslökkviliðsstjóri og 3 varðstjórar. 

 

 

Mynd 3. Skipurit lágmarks reglugerðar slökkviliðs. 

 

2.4.2. Dælustjórar 

Vatn er algengasta slökkviefni sem notað er til að ráða niðurlögum elds. Ekkert 

annað slökkviefni hefur eins marga kosti til að bera. Notkun vatns er breytilegt eftir 

þeim aðstæðum og þeirri virkni sem óskað er eftir. Slökkviliðin hafa alltaf eitthvert 

vatnsmagn með sér á slökkvibílum sem nota má í upphafi eldsvoða en í stærri 

tilfellum er vatn fengið til slökkvistarfa úr vatnsbóli eða brunahönum sem tengdir 

eru vatnsveitu. Vatni er oftast dælt að brunastað og unnið úr því á markvissan hátt 

sem fer eftir aðstæðum og útbúnaði hverju sinni. Mikilvægt er að dælustjórar 

slökkviliða haft góða og yfirgripsmikla þekkingu um virkni og notkun þess búnaðar 

sem slökkviliðin hafa yfir að ráða til vatnsöflunar og vatnsmiðlunar. Rennslisfræði 

vatns er ekki síður mikilvæg fyrir dælustjóra að kunna góð skil á til þess að tryggja 
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sem besta nýtingu og dreifingu slökkvivatnsins á þá staði sem þess er helst þörf 

(Mannvirkjastofnun, 2017d). 

Á vef mannvirkjastofnunar má finna leiðbeiningablað frá árinu 1996 sem 

ber heitið „leiðbeiningar um fyrstu aðgerðir slökkviliðs á vettvangi“, 

leiðbeiningablaðið er frá árinu 1996 og var gefið út þegar stofnunin hét 

Brunamálastofnun. Í leiðbeiningablaðinu er rætt um nauðsynlegustu 

vatnsöflunartæki sem notuð eru við slökkvistörf en þau eru dælubifreið, tankbifreið 

og laus dæla (Mannvirkjastofnun, 2017e). Hæglega má gefa sér að þetta sé algjör 

grunndælubúnaður sem lágmarksslökkvilið þarf að búa yfir og er þá ekki upptalinn 

sá búnaður er tengist við dælurnar. Til þess að virkja þessar dælur á vettvangi má 

því gefa sér að þrjá menn þurfi til að lágmarki. Þá þarf að þjálfa upp og sjá til þess 

að þeir viðhaldi þekkingu sinni til þess að störf þeirra séu árangursrík á vettvangi. 

 

2.4.3. Reykkafarar 

Árið 2013 kom út reglugerð nr. 1088 um reykköfun þar sem málefnum reykköfunar 

eru gerð góð skil. Í reglugerðinni er tilgreint að reykkafarar verða að vera fullra 20 

ára, hafa lokið námi í reykköfun viðurkenndu af Mannvirkjastofnun, standast 

læknisskoðun er lýst er í viðauka við reglugerðina auk þess að standast 

lágmarksþrekpróf sem einnig er útlistað í viðaukanum. Reykkafarar slökkviliða 

skulu síðan æfa reykköfun að lágmarki sex sinnum á ári og skal tímalengd þeirra 

vera að lágmarki 25 klukkustundir. 

 

2.4.4. Stjórnendur reykkafara 

Í 17. grein reglugerðar nr. 1088 frá árinu 2013 er fjallað um stjórnendur reykkafara 

en hans hlutverk er að hafa umsjón með þeim reykköfurum sem tilheyra hans teymi 

við tiltekna reykköfun. Hann skal einnig leiða framkvæmd reykköfunarinnar undir 

yfirumsjón stjórnanda á vettvangi. Hann skal sjá til þess að unnið sé eftir 

reykköfunaráætlun og að öryggisreglur séu haldnar. Stjórnandi reykkafara skal auk 

þessa sjá til þess að ávalt séu tveir reykkafarar saman við vinnu og að þeir séu ávallt 

í fjarskiptasambandi við stjórnanda reykkafara sem og sín á milli. Stjórnandi 

reykkafara skal hafa að minnsta kosti fimm ára reynslu sem reykkafari eða eiga að 

baki a.m.k. 125 klukkustundir í reykköfun eða reykköfunaræfingum. 
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2.4.5. Almennir slökkviliðsmenn 

Í reglugerð nr. 792 frá 2001 segir í 8. grein að þegar kemur að menntun sé gerður 

greinarmunur á því hvort mennirnir hafa slökkviliðsstarfið að aðalstarfi eða 

hlutastarfi. Nám manna sem hafa slökkvistörf að aðalstarfi er 740, 40 mínútna 

kennslustundir sem jafngilda 444 klukkustundum. Nám manna sem hafa starfið að 

hlutastarfi er tilgreint í reglugerðinni 170, 40 mínútna kennslustundir eða um 102 

klukkustundir. Engin greinarmunur er hinsvegar gerður á starfsskyldum þeirra eða 

löggildingu sækist þeir eftir henni. 

Í 23. grein reglugerðar um starfsemi slökkviliða sem fjallar um 

lágmarksfjölda slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs segir að lágmarksfjöldi 

slökkviliðsmanna í útkallsliði skuli ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags út 

frá áhættum í sveitarfélaginu. Að lágmarki skal þó miða við að í stærri aðgerðir 

komi innan 30 mínútna 16 almennir slökkviliðsmenn auk stjórnenda. 

 

2.4.6. Eldvarnaeftirlitsmenn 

Samkvæmt 12. grein laga nr. 75/2000 þá er eldvarnaeftirlit sveitarfélaga sú 

starfsemi slökkviliðs sem hefur eftirlit með því að framfylgt sé ákvæðum laga og 

reglna um brunavarnir. Valdheimildir slökkviliðsstjóra eru nokkuð yfirgripsmiklar 

hvað þennan málaflokk varðar og má meðal annars nefna að samkvæmt 20. grein 

sömu laga skal slökkviliðsstjóra og eftirlitsmönnum hans heimill aðgangur til 

skoðunar og eftirlits, þar á meðal myndatöku á öllum þeim stöðum þar sem 

skoðunar eða eftirlits er þörf samkvæmt lögunum. Ekki er þó heimilt að fara í 

eftirlitstilgangi inn í íbúðarhús sem tekið hefur verið í notkun án samþykkis eiganda 

eða umráðamanns húsnæðis nema að fengnum úrskurði dómara. 

Í reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 

nr.792/2001 segir um menntun eldvarnaeftirlitsmanna að námið skiptist í þrjá hluta. 

Það er eldvarnaeftirlitsmaður 1, sem er grunnnám fyrir eldvarnaeftirlitsmenn. 

Eldvarnaeftirlitsmaður 2, sem er framhaldsnám fyrir eldvarnaeftirlitsmenn þannig 

að þeir geti starfað sjálfstætt að sérhæfðu eldvarnaeftirliti svo sem að annast 

lokaúttektir. Eldvarnaeftirlitsmaður 3, sem er framhaldsnám fyrir þá sem stjórna og 

bera ábyrgð á eldvarnaeftirliti sveitarfélaganna. Samtals er námið 130 

kennslustundir sem jafngildir 78 klukkustundum. 

Um fjölda eldvarnaeftirlitsmanna skal taka mið af starfssvæði 

slökkviliðsins við gerð brunavarnaáætlunar um hversu marga eftirlitsmenn þarf til 

þess að ná að uppfylla þá skoðunarskyldu sem lögboðin er. 
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2.4.7. Eignaumsjónarmenn 

Búnaður slökkviliða getur verið bæði yfirgripsmikill og flókinn. Til þess að tryggja 

rekstraöryggi hans og virkni þegar á þarf að halda þarf eftirlit og viðhald hans að 

vera eins og best verður á kosið. Í drögum nýrrar reglugerðar um starfsemi 

slökkviliða segir í 24. grein um búnað útkallsliðs að slökkvilið skuli hafa til umráða 

fullnægjandi búnað til að geta sinnt verkefnum sínum. Lágmarksbúnaður skal 

ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags en skal þó aldrei vera minni en 

lágmarksbúnaður samkvæmt  leiðbeiningum Mannvirkjastofnunnar. Búnaður 

slökkviliðs skal hafa mikið rekstraröryggi (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, 

e.d., a.). 

Reikna má með talsverðum kostnaði í þennan málaflokk. Misjafnt er eftir 

stærð slökkviliða hvernig eignaumsjón er háttað en hjá sumum stærri liðum er 

ráðinn sérstakur eignaumsjónamaður en hjá minni liðum má gera ráð fyrir að 

slökkviliðsmenn undir stjórn slökkviliðsstjóra hugi að rekstraröryggi búnaðar sinna 

liða sjálfir og kaupi til þess sérhæfða aðstoð þegar það á við. Gera má ráð fyrir að 

við rekstur lágmarksstærðar slökkviliðs yrði sá háttur hafður á. 

 

2.4.8. Launafulltrúar 

Stærri slökkvilið hafa flest sérstaka launafulltrúa en hjá minni slökkviliðum fer 

launaútreikningavinna oft fram á sveitarstjórnarskrifstofunni ásamt öðrum 

launaútreikningum sveitarfélagsins. Engu að síður þegar reikna á út kostnað við 

rekstur lágmarksslökkviliðs þarf að gera ráð fyrir þeim kostnaði sem fram fer við 

launaútreikningana þó svo að þeir fari fram við aðra stofnun innan sveitarfélagsins.  

 

2.4.9. Launamál 

Veruleikinn er sá að menn eru ráðnir til starfa í slökkviliði hvort sem það er í fullt 

starf eða hlutastarf. Langflestir þeirra slökkviliðsmanna er starfa á Íslandi þiggja 

laun eftir kjarasamningum Landsambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. 

Hlutastarfandi menn fá greidd laun fyrir alla þá vinnu sem þeir inna af hendi í þágu 

liðsins. Vinnan getur verið útköll, æfingar, vinna á stöð, bakvaktir, vaktir á eldstað, 

vaktir við samkomur þar sem eldvarnir eru ekki í lagi og svo framvegis. Að auki fá 

menn ákveðnar greiðslur vegna boðtækjaburðar. 
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2.5. Tæki og búnaður slökkviliða 

Í drögum að reglugerð um starfsemi slökkviliða sem bíða samþykkis í 

umhverfisráðuneytinu segir meðal annars í 1. grein um markmið reglugerðarinnar 

að þau séu að tryggja að sérhvert sveitarfélag, eitt eða í samvinnu við önnur, hafi 

slökkvilið sem er þannig skipulagt, búið, mannað, menntað og þjálfað að það geti 

leyst af hendi með fullnægjandi hætti þau verkefni sem þeim eru falin lögum 

samkvæmt. Jafnframt er það markmiðið að slökkvilið sé skipulagt og stærð þess 

ákvörðuð út frá þeirri áhættu sem til staðar er í sveitarfélaginu. Að auki segir að 

markmið reglugerðarinnar sé að skilgreina lágmarkskröfur um tækjakost, húsnæði 

og mannafla slökkviliða, svo og um vatnsöflun til slökkvistarfa (Umhverfis- og 

Auðlindaráðuneytið, e.d., a.). 

Fjölmörg leiðbeiningarblöð hafa verið skrifuð og gefin út af 

Mannvirkjastofnun um málefni þau er reglugerðin tekur á um en við samþykkt 

hennar mun nást mun heildstæðari mynd af þeim kröfum er ríkisvaldið gerir á 

sveitarfélögin í málaflokknum. Í 24. grein reglugerðadraganna um starfsemi 

slökkviliða segir um búnað til slökkvistarfa og annarra starfa slökkviliðs að 

slökkvilið skuli hafa til umráða fullnægjandi búnaði til að geta sinnt verkefnum 

sínum. Lágmarksbúnaður skal ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags en skal 

þó aldrei vera minni en lágmarksbúnaður samkvæmt leiðbeiningum 

mannvirkjastofnun og skal búnaðurinn hafa mikið rekstraröryggi. Til búnaðar 

teljast bílar, dælur, slöngur og önnur tæki og tól til notkunar við slökkvistarf ásamt 

búnaði til notkunar við bráða mengun og björgun fólks úr mannvirkjum og 

farartækjum. Allur búnaður slökkviliðs skal að lágmarki uppfylla ákvæði þeirra 

ÍST EN staðla við reglugerðina og ávalt skuli miðast við nýjustu útgáfu staðalsins.  

Til þess að finna út hvaða búnað lágmarksslökkvilið þarf að búa yfir þarf að setja 

sér ákveðnar forsendur. Hæglega má gefa sér að slökkvilið af þessari uppbyggingu 

sé staðsett fjarri höfuðborginni í smærra bæjarfélagi sem mögulega hefði 

þjónustusvæði út í dreifbýli. Af því leiðir að erfitt er að treysta á nægilega 

afkastamikið veitukerfi til vatnsöflunar og er því nauðsynlegt að slökkviliði hafi 

yfir tankbifreið að ráða með sjálfstæðri dælu. Æskilegt væri að dælukerra væri 

einnig í eigu slökkviliðsins með lausri dælu, börkum og slöngum til vatnsöflunar 

úr opnum vatnslindum. Slökkviliðið þarf að hafa yfir að ráða slökkvibifreið með 

viðunandi dælugetu auk þess sem hún þarf að geta borið með sér talsvert magn 

slökkvivatns til frumvinnu á vettvangi. Um þetta er getið í leiðbeiningarblaði 
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Mannvirkjastofnunnar um fyrstu aðgerðir slökkviliðs á vettvangi 

(Mannvirkjastofnun, 2017e). 

Ef horft er til fjölda þeirra slökkviliðamanna sem skipa eiga 

lágmarksslökkvilið samkvæmt drögum að reglugerð um starfsemi slökkviliða frá 

30. júní 2014 og núverandi leiðbeiningablaða mannvirkjastofnunnar sem eru 1 

slökkviliðsstjóri, 4 aðrir stjórnendur og 16 almennir slökkviliðsmenn, samtals 21 

maður er nokkuð ljóst að slökkviliðið þarf að búa yfir mannskapsbifreið til þess að 

koma mönnum til og frá vettvangi auk æfinga. Að auki er ekki óvarlegt að álykta 

sem svo að aðstæður í sveitarfélaginu byggist að einhverju leiti á notkun 

körfubifreiðar við slökkvistörf ef byggingar sveitarfélagsins og umfang 

iðnaðarstarfsemi er á þá vegu að á þurfi að halda. Auk bifreiða er annar búnaður til 

slökkvistarfa umfangsmikill. Í viðauka 1 má sjá upptalningu þess lágmarksbúnaðar 

sem slökkvilið þarf að hafa yfir að ráða. 

 

2.5.1. Afskriftir tækja og búnaðar slökkviliða 

Í leiðbeiningablaði nr. 6.065 frá Mannvirkjastofnun (2017f) um lágmarksbúnað, 

afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða er vísað í 23. grein laga um ársreikninga 

nr. 3 frá árinu 2006 þar sem fram kemur að varanlegir rekstrarfjármunir sem nýtast 

í takmarkaðan tíma vegna aldurs, úreldingar, slits eða af hliðstæðum ástæðum, skuli 

afskrifaðir árlega á kerfisbundinn hátt á áætluðum endingartíma þeirra 

(Mannvirkjastofnun, 2017f). 

Í lögum um tekjuskatt nr. 90 frá árinu 2003 er fjallað um fyrnanlegar eignir. 

Þar kemur fram í 33. grein að fyrnanlegar eignir eru varanlegir rekstrarfjármunir 

sem rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur. Hluti af því sem þar er upp 

talið eru bifreiðar, vélar og tækjabúnaður. Samkvæmt lögunum skal fyrning vera 

árlegur hundraðshluti af fyrningargrunni einstakra eigna eða eignarflokka. 

Samkvæmt lögunum telst fyrningagrunnur eignanna vera stofnverð þeirra 

að frádregnum áður fengnum fyrningum þeirra og hefst fyrningartími eignanna við 

byrjun þess rekstrarárs þegar þær eru fyrst nýttar. Ekki er heimilt að fyrna eignir á 

því rekstrarári þegar nýtingu þeirra lýkur vegna sölu eða af öðrum ástæðum. 

Í 37. grein laganna er fjallað um fyrningarhluta eigna og skal hann vera 

árlegur hundraðshluti af fyrningargrunni einstakra eigna eða eigna flokka. 

Fyrningahluti bifreiða og annars lausafé skal samkvæmt lögunum vera að lágmarki 

20% og að hámarki 35% af fyrningagrunni þeirra. 
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Í leiðbeiningablaði Mannvirkjastofnunnar um lágmarksbúnað, afskriftir og 

úreldingu búnaðar slökkviliða er fjallað um mikilvægi þess að slökkvilið safni í 

afskriftasjóð til þess að hafa svigrúm til þess að endurnýja eignir sínar við úreldingu 

þeirra.  

 

2.5.2. Slökkvistöðvar 

Til þess að hægt sé að reka útkallshæft slökkvilið verður að vera aðstaða til þess að 

geyma búnaðinn á viðunandi hátt svo rekstraröryggi hans sé tryggt og 

notkunarmöguleikar tækjanna séu hámörkuð. Mannvirkjastofnun gaf út á árinu 

2009 leiðbeiningar um slökkvistöðvar og plássþörf. Leiðbeiningablað nr. 6.065 nær 

þó eingöngu til minni slökkvistöðva þar sem ekki eru sólarhrings vaktir og einungis 

eru starfræktir tveir slökkvibílar (Mannvirkjastofnun, 2017c). 

Í leiðbeiningablaðinu er það mat Mannvirkjastofnunar að lágmarkskröfur 

til húsnæðis á slökkvistöð þar sem hafður er einn slökkvibíll séu 100-120 fermetrar. 

Þær forsendur sem gefnar eru vegna þessa stærðamats eru að ekki sé gert ráð fyrir 

að mannafli gisti á slökkvistöðinni þar sem einungis er um einn bíl að ræða. 

Gera verður ráð fyrir að lengd slökkvibíls sé allt að 8 metrar og gera þarf ráð fyrir 

að minnsta kosti 1,5 metra vinnusvæði við bílinn framan og aftan við hann. Lengd 

stöðvar þarf því að vera að lágmarki 11 metrar að innanmáli og um það bil 12 metrar 

að utanmáli. Breidd vinnusvæðis við hlið slökkvibíls þarf að vera að lágmarki 7 

metrar og  þarf pláss fyrir lausan búnað að vera að minnsta kosti 10 fermetrar auk 

þess sem aðstöðu þarf fyrir þrif á búnaði þar með talið þrif á persónulegum 

hlífðarfatnaði. Sé loftdæla til áfyllingar reykköfunarkúta þarf að minnsta kosti 6 

fermetra í viðbót vegna vinnu við þá starfsemi. 

Slökkvistöðvar eru vinnustaður þeirra slökkviliðsmanna sem sinna sínum 

störfum út frá stöðinni, þær þurfa því að uppfylla kröfur um vinnustaði, varðandi 

kaffistofu (en hana má einnig nýta til fundarhalda), snyrtingar og böð. Gera má ráð 

fyrir að 10-12 fermetra kaffistofu þurfi fyrir 7-8 manns og að minnstakosti 10 

fermetra böð og snyrtingar. Einnig verður að vera rými til að geyma persónulegan 

hlífðarfatnað á viðunandi hátt. Fyrir skápa vegna persónulegra muna 

slökkviliðsmanna þarf rúmlega 1 fermetra vegna hvers manns. Vegna 

slökkvistöðvar með einn slökkvibíl og loftdælu vegna reykköfunar má því gera ráð 

fyrir að lágmarksstærð slökkvistöðvar sé um 126 fermetrar. 

Í leiðbeiningablaðinu segir jafnframt að þegar um tvo slökkvibíla sé að 

ræða á einni stöð þurfi að bæta við um það bil 80 fermetrum og megi því gera ráð 
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fyrir heildarstærð yfir 200 fermetrum. Einnig segir að gera megi ráð fyrir að önnur 

aðstaða þurfi ekki að stækka fyrr en bætt sé við þriðja bíl (Mannvirkjastofnun, 

2017g). 

Ekki eru frekari stærðarleiðbeiningar í leiðbeiningablaði 

Mannvirkjastofnunnar um stærri slökkvistöðvar og þarf því að gefa sér ákveðna 

forsendur til útreiknings á lágmarksstærð slökkviliðs sem hefði yfir að ráða 21 

slökkviliðsmanni, 4 bifreiðum og einni dælu- og búnaðarkerru. 

Í lögum nr. 90 frá árinu 2003 um tekjuskatt er í 37. grein fjallað um 

fyrningar húsnæðis og má lesa út úr greininni að slökkvistöðvar myndu flokkast 

sem hverskonar annað mannvirki og hús, notuð til atvinnurekstrar, sem ekki eru 

talin annarstaðar í greininni og myndu því flokkast með árlega fyrningu að 

lágmarki 3% og að hámarki 6%. Til þess að gera sér gleggri mynd af 

raunrekstrarkostnaði slökkviliðs verður því farið með slökkvistöðvar í þessu riti 

eins og gert er með afskriftarmál tækja- og búnaðarmál slökkviliða og peningalegt 

framlag lagt inn á afskriftabók til þess að eiga fyrir endurnýjun án lántaka þegar að 

endurnýjun kemur. 

 

2.5.3. Hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna 

Í reglugerð um réttindi um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur 

slökkviliðsmanna nr. 792/2001 segir í 16. grein að slökkviliðsmenn skuli að jafnaði 

ganga í einkennisfatnaði við störf sín. Einnig skuli þeir fá nauðsynlegan 

hlífðarfatnað en að Brunamálastofnun (Mannvirkjastofnun), setji nánari reglur um 

hlífðarbúnað. 

Samkvæmt reglugerð nr. 914 frá árinu 2009 er hlífðarbúnaður allur sá 

búnaður sem ver slökkviliðsmann við störf sín, svo sem hjálmar, hlífðarhettur, 

hlífðarfatnaður, hanskar og skór. Skal allur hlífðarbúnaður að lágmarki uppfylla 

ákvæði þeirra ÍST EN staðla sem taldir eru upp í viðauka við reglugerðina og ávallt 

skal miða við nýjustu útgáfu staðalsins. Allur fatnaður sem slökkviliðsmaður 

klæðist undir hlífðarbúnaði skal vera úr efnum sem ekki bráðna við hita s.s. bómull 

eða ull. Taka skal úr umferð allan hlífðarbúnað sem kominn er fram yfir áætlaðan 

endingartíma. 

Í leiðbeiningarblaði mannvirkjastofnunar nr. BST 2.03 um hlífðarfatnað 

fyrir slökkviliðsmenn segir að þegar 10 ár eru liðin frá framleiðslu hlífðarbúnaðar 

slökkviliðsmanna skal hlífðarbúnaðurinn úreltur. Hann skal þó úreltur fyrr verði 

hann fyrir skemmdum. Tvær leiðir eru gefnar til úreldingar á búnaðinum. Sú fyrri 
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er að honum skuli fargað eða komið þannig fyrir að hann verði ekki notaður við 

slökkvistörf, björgunaraðgerðir eða æfingar og sú seinni að notast megi við 

búnaðinn við æfingar þar sem ekki er notaður eldur að því tilskildu að hann sé 

merktur sem æfingagalli á t.d. baki þar sem standi „notist eingöngu við æfingar“ 

(Mannvirkjastofnun, 2017h). 

 

2.6. Slökkviliðsmaðurinn 

Í skýrslu sem Mannvirkjastofnun gerði um slökkviliðin í landinu eftir úttekt sem 

framkvæmd var á þeim á árunum 2013-2015 kemur fram að heildarfjöldi 

slökkviliðsmanna á Íslandi sé tæplega 1500 menn. Af þeim fjölda hafa um það bil 

290 slökkviliðsmenn starfið að aðalstarfi þar sem staðnar eru sólarhringsvaktir en 

um það bil 1210 menn starfa við slökkvistörf í hlutastarfi og eru þá kallaðir út þegar 

á þarf að halda (Mannvirkjastofnun, 2017a). 

 

2.6.1. Bakvaktir slökkviliðsmanna 

Örðugt getur verið að halda reiður á hvert raunverulegt viðbragð hlutastarfandi 

slökkviliða er þegar til útkalls kemur. Í raun og veru er sjaldnast einhver binding á 

menn þannig að vitað sé með vissu hvort þeir komist í útkall eða ekki. 

Fyrirkomulagið er yfirleitt þannig að menn starfa í sínum störfum og svara svo 

útkalli ef þeir geta. Flestir slökkviliðsmenn leggja töluvert á sig til þess að losna 

undan vinnuskyldu þegar útköll verða en að sjálfsögðu er eðli sumra starfa þannig 

að ekki er hægt að losna strax. Einnig er það þannig stundum að hlutastarfandi 

slökkviliðsmenn vinna fjarri heimilum sínum, í öðrum bæjarfélögum, á sjó eða 

jafnvel erlendis í lotum. Af þessum sökum getur verið erfitt fyrir stjórnendur að 

ætla einungis að halda sig við þann fjölda manna sem skilgreindur er sem 

lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna til útkalls og því gæti verið þörf að yfirmanna. 

Hjá mörgum slökkviliðum eru slökkviliðsmenn skráðir á bakvaktir um helgar á 

sumrin til þess að tryggja lágmarksviðbragð. Þessar vaktir þarf eðlilega að greiða 

samkvæmt kjarasamningum og taka þarf tillit til þess við útreikninga kostnaðar við 

rekstur lágmarksslökkviliðs. Upp hafa komið þær hugmyndir að ákveðinn fjöldi 

manna væru á bakvakt allt árið um kring til þess að tryggja lágmarks viðbragð 

öllum stundum fyrir samfélagið.  
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2.6.2. Menntunarlegar kröfur til slökkviliðsmanna 

Í drögum að reglugerð um starfsemi slökkviliða segir í 15. grein um hæfniskröfur 

slökkviliðsmanna að ekki megi fela slökkviliðsmanni að sinna útkallsstarfi nema 

hann hafi lokið viðeigandi grunnnámi í Brunamálaskólanum eða hafi sambærilega 

menntun sem Mannvirkjastofnun metur jafngilda. Byrjendur sem hafið hafa störf í 

slökkviliði en ekki lokið grunnnámi, mega þó gegna útkallsstarfi undir leiðsögn 

fullmenntaðra slökkviliðamann (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, e.d., a.). 

Í reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 

nr. 792/2001 segir í 3. grein að innan Brunamálastofnunnar, nú 

Mannvirkjastofnunnar, skuli starfrækja Brunamálaskólann sem ætlaður er 

slökkviliðsmönnum, þar með talið slökkviliðsstjórnendum og 

eldvarnaeftirlitsmönnum. Brunamálaskólinn skuli veita slökkviliðsmönnum að 

lágmarki þá menntun og starfsþjálfun sem krafa er gerð um í reglugerðinni og lýtur 

meðal annars að skyldubundnu námi þeirra og endurmenntun. 

Í 9. grein reglugerðarinnar er námi slökkviliðsmanna skipt niður í fjóra 

þætti: Nám atvinnu slökkviliðsmanna, nám hlutastarfandi slökkviliðsmanna, nám 

eldvarnaeftirlitsmanna og endurmenntun. Í 10. grein reglugerðarinnar er svo nám 

slökkviliðsmanna sem hafa slökkvistörf að aðalatvinnu hlutað niður í þrjá flokka: 

Fornám, atvinnuslökkviliðsmaður og stjórnandi og er kennslustundafjöldi hvers 

flokks tilgreindur þar ásamt frekari útlistunum. Atvinnuslökkviliðsmenn skulu 

jafnframt sækja að minnstakosti eitt endurmenntunarnámskeið viðurkennt af 

skólaráði á þriggja ára tímabili. 

Í 11. grein laganna er fjallað um nám slökkviliðsmanna sem starfa í 

hlutastarfi en þeirra nám er umtalsvert styttra en þeirra er hafa starfið að 

aðalatvinnu. Flokkar menntunar hlutastarfandi manna eru fornám, námskeið 1, 

námskeið 2 fyrrihluti, námskeið 2 seinnihluti, námskeið 3, námskeið 4, stjórnandi 

hlutastarfs og slökkviliðsstjóri. Hlutastarfandi slökkviliðsmenn skulu jafnframt 

sækja að minnsta kosti eitt endurmenntunarnámskeið viðurkennt af skólaráði á 

hverju sex ára tímabili. 

 

2.6.3. Menntunarlegar kröfur til eldvarnaeftirlitsmanna 

Í drögum að nýrri reglugerð um starfsemi slökkviliða eru forvarnarmál tekin fyrir í 

12. grein. Þar segir um uppbyggingu og mönnun eldvarnaeftirlits að á öllum 

starfssvæðum slökkviliða skuli vera tryggt að eldvarnaeftirlit hjá slökkviliðum sé 
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þannig skipulagt, mannað, menntað og þjálfað að það geti annast eftirlit með þeim 

áhættum sem eru á starfssvæði slökkviliðs og nauðsynlegar forvarnir. 

Í öllum slökkviliðum skuli vera starfandi eldvarnaeftirlitsmaður sem sinnir 

eldvarnaeftirliti, eftir atvikum samhliða öðrum störfum. Tvö sveitarfélög eða fleiri 

geta þó samið um samstarf sín á milli um framkvæmd eftirlitsins. Einnig getur 

slökkviliðsstjóri, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, falið óháðri skoðunarstofu 

eldvarnaeftirlit í heild eða að hluta. Hinsvegar skal taka stjórnvaldsákvarðana og 

beitingar- og þvingunarúrræða ávallt vera í höndum slökkviliðsstjóra í samræmi 

við ákvæði laga um brunavarnir. 

Í 12. greininni  segir einnig að þeir sem sinna eldvarnaeftirliti og stjórnendur 

þess skuli að minnstakosti hafa lokið viðeigandi námi samkvæmt reglugerð um 

Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna eða hafa menntun sem 

Mannvirkjastofnun metur jafngilda. Þeir skulu jafnframt hafa menntun í einum af 

eftirfarandi liðum: Menntun fyrir atvinnuslökkviliðsmenn eða hafa lokið 32 

einingum í byggingartækni að loknu sveinsprófi, þ.e. jafngildi meistararéttinda á 

byggingasviði eða byggingariðnfræði eða, hafa lokið prófi í byggingartækni, 

byggingarverkfræði, arkitektúr eða byggingarfræði (Umhverfis- og 

Auðlindaráðuneytið, e.d., a.). 

Í reglugerð um Brunamálskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 

nr. 792/2001 segir í 12. grein að allir slökkviliðsmenn sem sinna eldvarnaeftirliti 

skulu hafa lokið námi sem eldvarnaeftirlitsmaður 1 eða lokið sambærilegu námi. 

Menntun starfsmanna eldvarnaeftirlits skuli vera í samræmi við þá þjónustu sem 

slökkvilið skal veita samkvæmt brunavarnaáætlun viðkomandi sveitarfélags. 

Námið skiptist í þrjá hluta en þeir eru: Eldvarnaeftirlitsmaður 1 sem er grunnnám 

fyrir eldvarnaeftirlitsmenn og tekur 70 kennslustundir. Eldvarnaeftirlitsmaður 2 

sem er framhaldsnám fyrir eldvarnaeftirlitsmenn svo að þeir geti starfað sjálfstætt 

að sérhæfðu eldvarnaeftirliti og tekur námið 30 kennslustundir og að lokum 

Eldvarnaeftirlitsmaður 3 sem er framhaldsnám fyrir þá sem stjórna og bera ábyrgð 

á eldvarnaeftirliti sveitarfélagana. Það nám tekur 30 kennslustundir. 

 

2.6.4. Líkamlegar kröfur til slökkviliðsmanna 

Í 15. grein reglugerðar nr. 1088/2013 um reykköfun sem fjallar um læknisskoðun 

og mat á þoli og líkamsstyrk, segir að reykkafari slökkviliðs skal fara árlega í 

sérstaka læknisskoðun og standast þær heilbrigðiskröfur sem fram koma í viðauka 

við reglugerðina. Jafnframt skal hann árlega undirgangast og standast próf í þoli og 
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líkamsstyrk eins og mælt er fyrir um í viðaukanum. Reykkafari skal auk árlegrar 

læknisskoðunar fara í læknisskoðun hvenær sem viðkomandi læknir telur þörf á. 

Gildistími læknisskoðunar og prófs í þoli og líkamsstyrk er 12 mánuðir nema annað 

sé tekið fram. Verði skyndilega verulegar breytingar á heilsufari reykkafara getur 

slökkviliðsstjóri óskað eftir að læknisskoðun og/eða að próf sé endurtekið. 

Reykkafarar og nemar í reykköfun skulu vera í góðu andlegu og líkamlegu ástandi 

og vera hæfir til reykköfunarstarfa. Uppfylli reykkafari eða nemi í reykköfun ekki 

heilbrigðiskröfur við læknisskoðun eða standist ekki próf í þoli og líkamsstyrk er 

honum óheimilt að stunda reykköfun. 
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3. Rannsóknaraðferð 

Með þessu verkefni er vonast til að fá áreiðanlega rekstraráætlun á þeim kostnaði 

sem fylgir því að halda uppi lágmarks reglugerðar slökkviliði. Einnig er reynt að 

bera saman hinn reiknaða kostnað við raunverulegan kostnað sem sveitarfélög á 

landsbyggðinni standa frammi fyrir. 

Við gerð verkefnisins verður notast við þau lög og reglur sem að málefnum 

slökkviliða í landinu lúta auk þess sem horft verður til þeirra reglugerða sem 

tilbúnar eru en bíða samþykkis umhverfisráðuneytisins en það er það ráðuneyti er 

fer með málaflokkinn samkvæmt lögum. Stuðst verður við gögn frá 

Mannvirkjastofnun sem starfsfólk hennar hefur aflað við úttekt á slökkviliðum 

landsins en hún fór fram á árunum 2013-2015.  

Rekstrarkostnaður slökkviliðsstöðva er að mestu leyti bundinn í launum 

starfsfólks og endurnýjun fasteigna, véla, tækja og búnaðar. Áætlað var verð á 

fasteignum, bifreiðum, vélum og búnaði út frá opinberum gögnum og munnlegum 

heimildum. Verð þessara stofnkostnaðarliða og áreiðanleiki þess er ekki talið vera 

forgangsatriði í þessu verkefni þar sem þau geta breyst mikið milli ára og eru háð 

ýmsum þáttum eins og efnahagsástandi og verðlagningu söluaðila. Nauðsynlegt er 

engu að síður þegar kemur að afskriftum og endurnýjun búnaðar að fá einhverja 

mynd af stöðunni út frá gefnum forsendum. Opinberir kjarasamningar eru síðan 

nýttir við útreikninga á launum starfsfólks. Slökkviliðsmenn eru taldir sækja 

lágmarks endurmenntun og þjálfun, ásamt að meðaltali 10 útköllum á ári og 

bakvöktum yfir sumarið.   

Raunverulegan kostnað minni sveitarfélaga af brunmálum má finna í 

gögnum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eins og kom fram hér á undan eru 

leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar á þann veginn að samsetning slökkviliðs er háð 

íbúafjölda þéttbýlis. Þar sem lágmarks reglugerðar slökkvilið er nær eingöngu 

mannað með hlutstarfandi slökkviliðsmönnum þurfa samanburðar sveitarfélög að 

vera með færri en 5.000 íbúa og heppilegast er að ekki séu stór þéttbýli í næsta 

nágrenni sem geta skekkt myndina. Raunverulegi kostnaðurinn verður borinn 

saman við útreiknaðan kostnað lágmarks slökkviliðs án tillits til stærðar eða fjölda 

útkalla en kostnaður verður reiknaður á verðlagi mars 2017 með aðferð 

VNV2017/VNVt út frá gögnum Hagstofu Íslands eins og sjá má í viðauka II.   
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4. Greining 

4.1. Stofnkostnaður 

Eins og við má búast er stofnkostnaður við slökkviliðsstöð talsverður þar sem 

gefnar eru þær forsendur að stofna á nýja slökkvistöð og engar vélar, búnaður eða 

mannskapur hafi verið þar fyrir. Eins og fram hefur komið áður þarfnast lágmarks 

reglugerðar slökkvilið með allan sinn búnað og vélar, fasteignar sem er rúmlega 

200 fermetrar. Gott er að miða við gögn Þjóðskrár Íslands (2017) þar sem skoðuð 

er þróun meðalkaupverðs atvinnuhúsnæðis á fermetra utan höfuðborgarsvæðisins 

(mynd 4).  

 

Mynd 4. Þróun meðalkaupverðs atvinnuhúsnæðis á fermetra utan höfuðborgarsvæðisins. 

Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2017. 

 

Meðalkaupverð atvinnuhúsnæðis utan höfuðborgarsvæðins er því, eins og 

við mátti búast, talsvert ólík. Lægsta kaupverðið má finna á austurlandi þar sem 

fermetraverðið á atvinnuhúsnæði er 61.023 kr. en hæst á norðurlandi 122.021 kr. 

Ef tekið er meðaltal af öllum landsfjórðungunum í lok árs 2016 má fá út að 

meðalfermetraverð atvinnuhúsnæðis utan höfuðborgarsvæðisins í lok árs 2016 sé 

91.008 kr. Áætla má því að 200 fermetra atvinnuhúsnæði fyrir slökkvilið utan 

höfuðborgarsvæðisins kosti 18.201.600 kr. 

Á sama tíma þarf að fjárfesta í vélum og tækjum, sjá viðauka I, svo hægt sé 

að eiga við allar þær aðstæður sem upp koma. Kostnaður við fjárfestingu í 

dælubifreið og körfubifreið var áætlaður kr. 120 milljónir króna (Benedikt Einar 

Gunnarsson, framkvæmdarstjóri Eldvarnamiðstöðvarinnar, munnleg heimild, 22. 

mars 2017), kostnaður við fjárfestingu í tankbíl og mannskapsbíl kr. 25 milljónir 

króna (Erlingur Þór Guðjónsson, framkvæmdarstjóri Erlingur Þó ehf., munnleg 

heimild, 22. mars 2017) og kostnaður vegna kerru 500.000 kr. (Bjarni 
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Benediktsson, Víkurvagnar ehf., munnleg heimild, 22. mars 2017). Heildar 

fjárfestingarkostnaður við þessar vélar og tæki er því samtals 145.500.000 kr.  

Talsverð fjárfesting þarf að eiga sér stað í persónu- og einkennisbúnaði fyrir 

slökkviliðsmenn. Um er að ræða kostnað vegna alls búnaðar sem fylgir 

slökkvistöð, vélum og tækjum ásamt persónu- og einkennisbúnaði fyrir 

slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðsstjóra, 3 varðstjóra/stjórnendur og 16 almenna 

slökkviliðsmenn eða alls 21 slökkviliðsmann. Rætt var við Benedikt Einar 

Gunnarsson, framkvæmdarstjóra Eldvarnamiðstöðvarinnar (munnleg heimild, 22. 

mars 2017) varðandi þennan kostnaðarlið og má sjá upptalningu á fjölda og 

kostnaði í viðauka I. Kostnaður vegna búnaðar sem fylgir slökkvistöð, vélum og 

tækjum er 28.488.603 kr., persónubúnaður fyrir 21 slökkviliðsmenn er 5.431.478 

kr. og einkennisbúnaður slökkviliðsmanna 1.615.929 kr. Því er heildarkostnaður 

vegna búnaðar 35.536.010 kr. 

Heildarstofnkostnaður er því umtalsverður eða 199.237.610 kr. en eins og 

komið hefur fram hafa þessar eignir mislangan líftíma og því er endurnýjun þeirra 

á mismunandi tímum. 

 

4.2. Rekstrarkostnaður 

Þegar fjárfest hefur verið í fasteign ásamt öllum þeim vélum og búnaði sem þarf til 

að reka lágmarks reglugerðar slökkvilið þarf að huga að rekstrarkostnaðinum sem 

fylgir slökkvistöðinni. 

 

4.2.1. Laun 

Einn stærsti útgjaldaliður árlegs rekstrar er laun starfsfólks. Eins og komið hefur 

fram og sjá má í töflu 1, skipar lágmarks reglugerðar slökkvilið 21 slökkviliðsmann 

og þar af er aðeins slökkviliðsstjórinn í fullu starfi en aðrir eru hlutstarfandi.  
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Tafla 1. Launakostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið. 

 
 

Launavinnslu sér almennur bókari um, með diplóma og eru laun hans 

reiknuð út frá gögnum VR (bls. 35, 2015) þar sem áætlað eru rúmar 4 klst fyrir 

launavinnslu hvers mánaðar. Slökkviliðsstjóri er sá eini sem er í fullu starfi og 

sinnir hann ýmsum forvörnum og viðhaldi fyrir hönd slökkviliðsins. Aðrir 

meðlimir slökkviliðsins eru í hlutastarfi og fá greitt samkvæmt kjarasamning 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Landsambands slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamanna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).  Gert er ráð fyrir 

45 klst að lágmarki í þjálfun ásamt 20 klst í endurmenntun og námskeið á ári hverju. 

Einnig er áætlað að útköll séu að meðaltali 10 á hverju ári utan 

höfuðborgarsvæðisins út frá reynslu Jóhannes M. Haukssonar, slökkviliðsstjóra í 

Dalabyggð (munnleg heimild, 24. mars 2017) og Ólafs Þ. Benediktssonar, 

slökkviliðsstjóra í Bolungarvík (munnleg heimild, 24. mars 2017). Hlutastarfandi 

slökkviliðsmenn fá að lágmarki 4 tíma fyrir hvert útkall og á sumrin og þá 

sérstaklega yfir helstu sumarleyfistímana eru fastar bakvaktir svo tryggð sé 

mönnun á svæðinu. Samtals kostnaður við laun og launatengd gjöld lágmarks 

reglugerðar slökkvilið er því 22.344.202 kr. 

 

4.2.2. Afskriftir og endurnýjun fasteigna, véla og búnaðar 

Samkvæmt leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar skal afskrifa eignir og láta inn á 

sérstakan afskriftareikning. Aðferðin veldur því að við endurnýjun fasteigna, véla 

og búnaðar verður fjárhagslega höggið ekki jafn mikið.  

Gert er ráð fyrir að persónu- og einkennisbúnaður sé endurnýjaður á fimm 

ára fresti og sé hann afskrifaður niður til hrakvirðis á sama tíma. Eins og sjá má á 

töflu 2 er notast við tvöfalda stiglækkandi aðferð (e. Double decline method) þar 

sem afskrifað er tvöföld afskrift af bókfærðu verði eignar og á 5. ári er hún jöfnuð 

Starfsheiti Fjöldi einstaklinga Kostnaðarliður Fjöldi tíma Staðalverð Kostnaður alls

Slökkviliðsstjóri 1 Grunnlaun 40 6.373.068          6.373.068

1 Þjálfun 45 7.719                  347.355

1 Endurmenntun 20 7.719                  154.380

Varaslökkviliðsstjóri - Hlutastarf 1 Þjálfun 45 6.627                  298.215

1 Endurmenntun 20 6.627                  132.540

1 Útköll 40 6.627                  265.080

Varðstjórar - Hlutastarf 3 Þjálfun 45 6.995                  944.325

3 Endurmenntun 20 6.995                  419.700

3 Útköll 40 6.995                  839.400

Slökkviliðsmenn 16 Þjálfun 45 6.995                  5.036.400

16 Endurmenntun 20 6.995                  2.238.400

16 Útköll 40 6.995                  4.476.800

Bakvaktir - sumar 8 72.407               579.256

Bakvakt-verslunarmannahelgin 1 90.422

Launaþjónusta 1 Launavinnsla 50 2.977                  148.861

Samtals 22.344.202
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út svo hún sé seld eða tekin úr umferð á 6. ári. Útfæra má þá aðferðina á eftirfarandi 

hátt: 

 

 Bókfært verðn = Bókfært verðn-1 - (Bókfært verðn-1 /heildarfjöldi afskrifta í árum)*2 

 

Á 5. ári er síðan afskriftin jöfnuð til að í lok afskriftartímans sé bókfært 

virði eignarinnar jafnt og hrakvirði. Afskriftaraðferðin leiðir til sömu heildar 

afskriftarupphæðar á líftíma eignanna en með aðferðinni er afskrifað hraðar í fyrstu 

en jafnast síðan út (Investopedia, 2017). 

 

 
Tafla 2. Afskrift búnaðar, persónu- og einkennisbúnaðar samkvæmt tvöfaldri stiglækkandi 

aðferð. 

 
 

 

Endurnýjun véla- og tækja er áætluð á 10 ára fresti. Eins og sjá má á töflu 

3 eru afskriftir þeirra einnig reiknaðar með tvöfaldri stiglækkandi aðferð (e. double 

decline) þar sem afskrifað er tvöföld afskrift af bókfærðu virði sem er síðan á 9. og 

10. ári jöfnuð út svo vélar og tæki séu á 11. ári seld eða tekin úr umferð á hrakvirði. 

 

Búnaður

Kaupverð 35.536.010    

Hrakvirði (10%) 3.553.601      

Afskriftarstofn 31.982.409    

Fjöldi ára 5

Ár Bókfært verð í árslok Afskrift Uppsafnaðar afskriftir

1 35.536.010                  

1 21.321.606                  -14.214.404 14.214.404                 

2 12.792.964                  -8.528.642 22.743.046                 

3 7.675.778                    -5.117.185 27.860.232                 

4 4.605.467                    -3.070.311 30.930.543                 

5 3.553.601                    -1.051.866 31.982.409                 
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Tafla 3. Afskriftir véla og tækja samkvæmt tvöfaldri stiglækkandi aðferð. 

 
 

Eins og sjá má á töflu 4 er fasteign afskrifuð af kaupverði línulega um 3% 

á ári eins og vaninn er þegar kemur að fasteignum en ekki af bókfærðu virði eins 

og þegar kemur að vélum, tækjum og búnaði. Afskrift af fasteign á hverju ári er því 

sú sama en afskriftir af vélum, tækjum og búnaði fer stiglækkandi. 

 

 
Tafla 4. Afskriftir fasteignar samkvæmt línulegri aðferð. 

 

Vélar og tæki

Kaupverð 145.500.000    

Hrakvirði (10%) 14.550.000      

Afskriftarstofn 130.950.000    

Fjöldi ára 10                      

Ár Bókfært verð í árslok Afskrift Uppsafnaðar afskriftir

1 145.500.000                

1 116.400.000                -29.100.000 29.100.000                 

2 93.120.000                  -23.280.000 52.380.000                 

3 74.496.000                  -18.624.000 71.004.000                 

4 59.596.800                  -14.899.200 85.903.200                 

5 47.677.440                  -11.919.360 97.822.560                 

6 38.141.952                  -9.535.488 107.358.048               

7 30.513.562                  -7.628.390 114.986.438               

8 24.410.849                  -6.102.712 121.089.151               

9 19.480.425                  -4.930.425 126.019.575               

10 14.550.000                  -4.930.425 130.950.000               

Fasteign

Kaupverð 18.201.600            

Afskriftarhlutfall 3,0%

Hrakvirði (10%) 1.820.160              

Ár Bókfært verð í árslok Afskrift Uppsafnaðar afskriftir

1 18.201.600                 

1 17.655.552                 -546.048 546.048                         

2 17.109.504                 -546.048 1.092.096                      

3 16.563.456                 -546.048 1.638.144                      

4 16.017.408                 -546.048 2.184.192                      

5 15.471.360                 -546.048 2.730.240                      

6 14.925.312                 -546.048 3.276.288                      

7 14.379.264                 -546.048 3.822.336                      

8 13.833.216                 -546.048 4.368.384                      

9 13.287.168                 -546.048 4.914.432                      

10 12.741.120                 -546.048 5.460.480                      

11 12.195.072                 -546.048 6.006.528                      

12 11.649.024                 -546.048 6.552.576                      

13 11.102.976                 -546.048 7.098.624                      

14 10.556.928                 -546.048 7.644.672                      

15 10.010.880                 -546.048 8.190.720                      

16 9.464.832                   -546.048 8.736.768                      

17 8.918.784                   -546.048 9.282.816                      

18 8.372.736                   -546.048 9.828.864                      

19 7.826.688                   -546.048 10.374.912                    

20 7.280.640                   -546.048 10.920.960                    

21 6.734.592                   -546.048 11.467.008                    

22 6.188.544                   -546.048 12.013.056                    

23 5.642.496                   -546.048 12.559.104                    

24 5.096.448                   -546.048 13.105.152                    

25 4.550.400                   -546.048 13.651.200                    

26 4.004.352                   -546.048 14.197.248                    

27 3.458.304                   -546.048 14.743.296                    

28 2.912.256                   -546.048 15.289.344                    

29 2.366.208                   -546.048 15.835.392                    

30 1.820.160                   -546.048 16.381.440                    
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Verkefnisins vegna er áætlað að fasteignin sé afskrifuð að fullu á 30 árum 

og á 31. ári sé hún endurnýjuð eða tekin úr umferð. Viðhald hennar er því ekki 

áætlað fyrir ár hvert heldur gefnar þær forsendur að hún sé endurnýjuð þegar 

afskriftum er lokið. 

 

4.2.3. Heildarrekstrarkostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið 

Árlegur rekstrarkostnaður er því, eins og fram kom áður, breytilegur og samsettur 

úr annarsvegar launakostnaði starfsmanna og afskriftum sem safnað er á 

afskriftarreikning til fjármögnunar endurnýjunar eigna og búnaðar. Árlegur 

heildarkostnaður er því á bilinu 35.861.476 – 66.204.654 kr. vegna breytilegra 

afskriftar véla og tækja, og búnaðar eða þegar búið er að jafna út árlegan kostnað 

51.033.065 kr. (mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Árlegur heildarkostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið borinn saman við 
árlegan kostnað eftir að hann hefur verið jafnaður út. 

 

4.2.4. Uppsafnaðar afskriftir og afskriftarreikningur 

Afskriftum eignanna er því safnað inn á reikning til að mæta fjárútlátum vegna 

endurnýjunar þeirra. Afskriftir hvers árs eru breytilegar vegna mismunandi 

afskriftarhlutfalls og einnig þar sem fasteignin er afskrifuð af kaupverði en vélar, 

tæki og búnaður eru afskrifuð af bókfærðu verði. Verða afskriftir því minni af 

vélum, tækjum og búnaði eftir því sem veltufjármunirnir eldast en aukast á ný við 

endurnýjun (mynd 6).  
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Mynd 6. Heildar afskriftir hvers árs ásamt útgjöldum vegna endurnýjunar eigna. 

 

Ef skoðaður er afskriftarreikningur með tilliti til endurnýjun eignanna á 5, 

10 og 30 ára fresti má sjá vel hversu mikið afskriftarreikningurinn dempar 

fjárhagslega höggið af endurnýjuninni (mynd 7). Þrátt fyrir að á 31. ári eigi sér stað 

endurnýjun allra eignanna á sama ári þarf sveitarfélagið ekki að grípa til 

umtalsverðra fjárútláta, heldur er hægt að styðjast nær eingöngu við 

afskriftarreikninginn. Ákveðið var að flækja ekki útreikninga með ávöxtun 

innistæðunnar þar sem mjög misjafnt er hvert ávöxtunarhlutfall innistæða er og 

væri það aðeins séð sem viðbót. 

 

 

Mynd 7. Uppsafnaðar hreinar afskriftir með tilliti til úttekta vegna endurnýjunar eigna. 
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4.3. Samanburður við raunverulegan rekstrarkostnað 

slökkviliða 

Nú þegar greindur hefur verið stofnkostnaður og árlegur rekstrarkostnaður við 

lágmarks reglugerðar slökkvilið utan höfuðborgarsvæðisins er hægt að bera 

kostnaðinn saman við raunverulegan kostnað slökkviliða. Til samanburðar er 

marktækast að skoða minni sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins þar sem 

mögulegt væri að  einungis lágmarks slökkvilið væri til staðar vegna stærðar og er 

þar miðað við sveitarfélög með 5.000 íbúa eða færri eins og leiðbeiningar 

Mannvirkjastofnunar kveða á um. Dalabyggð, Mýrdalshreppur, Snæfellsbær og 

Stykkishólmur urðu fyrir valinu þar sem stærð þeirra er talsvert áþekk eins og sjá 

má á töflu 5, þéttbýli þeirra er ekki í næsta nágrenni við stærri þéttbýli og henta því 

vel til samanburðar. Stykkishólmur og Snæfellsbær eru lík sveitarfélög þegar 

kemur að íbúafjölda en stærð þeirra er talsvert ólík. Að sama skapi eru Dalabyggð 

og Mýrdalshreppur talsvert lík með miklar vegalengdir og stórt starfssvæði. Þrátt 

fyrir að sveitarfélögin séu ólík að samsetningu þá eru þau góð til samanburðar þar 

sem ekki er verið að fjalla um viðbragðstíma í þessari rannsókn heldur um 

lágmarksstærð slökkviliða miðað við lög, reglugerðir og leiðbeiningarblöð 

Mannvirkjastofnunar. 

 

Tafla 5. Mannfjöldi og flatarmál Dalabyggðar, Mýrdalshrepps, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólms á fjórða ársfjórðungi ársins 2016. 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2017a og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017c. 
 

 

 

Eins og sjá má í töflu 6 hefur kostnaðurinn á tímabilinu 2005-2015 aukist í 

flestum tilfellum en þó eru nýjustu tölur ekki langt frá útreikningum á kostnaði við 

lágmarks reglugerðar slökkvilið án færslu afskrifta inn á afskriftarreikning. Nýjustu 

tölur, frá árinu 2015, gefa til kynna að flest þau sveitarfélög sem notuð eru til 

Sveitarfélag Mannfjöldi Stærð (km2)

Dalabyggð 670               2.412         

Mýrdalshreppur 560               755             

Snæfellsbær 1.620           684             

Stykkishólmsbær 1.170           10               
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samanburðar eru rekin með árlegum kostnaði sem er talsvert undir kostnaði við 

lágmarks reglugerðar slökkvilið. 

 
Tafla 6. Samanburður á árlegum rekstrarkostnaði Mýrdalshrepps, Dalabyggðar, 

Snæfellsbær og Stykkishólms við lágmarks reglugerðar slökkvilið á tímabilinu 2005-2015 
á verðlagi mars 2017. 

Heimild: Samband íslenskra Sveitarfélaga, 2017d og Hagstofa Íslands, 2017b. 
 

 

Ef tímabilið er skoðað myndrænt og niðurstöður samanburðar settar fram 

má sjá hversu mikið útgjöld sveitarfélaganna til brunavarna eru frá því sviði sem 

reiknað hefur verið sem lágmarks kostnaður (mynd 8). Með hinu lengra tímabili 

fáum við fram þær sveiflur sem geta orðið á einstökum árum t.d. vegna aukinna 

fjárfestinga og endurnýjunar ásamt einstökum atburðum. Flest sveitarfélögin sem 

hér eru til umræðu sýna aukin útgjöld árið 2009-2010 og aftur fer kostnaður 

vaxandi í lok tímabilsins en almennt séð virðist ekkert ákveðið mynstur varðandi 

þróun útgjalda yfir tímabilið. 

 

Mynd 8. Reiknaður kostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið borinn saman við 
rauntölur rekstrarkostnaðs brunavarna Mýrdalshrepps, Dalabyggðar, Snæfellsbæjar og 

Stykkishólmsbæjar á tímabilinu 2005-2015 á verðlagi mars 2017. 

Heimild: Unnið úr gögnum frá Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017d og Hagstofu 
Íslands, 2017b. 

Ár/Sveitarfélag Mýrdalshreppur Dalabyggð Snæfellsbær Stykkishólmsbær

Meðalkostnaður 

við lágmarks 

reglugerðar 

slökkvilið

2005 3.892.000        3.709.000        8.079.000            7.708.000          51.033.065      

2006 4.773.000        5.438.000        9.299.000            9.617.000          51.033.065      

2007 5.919.000        5.812.000        13.546.000          11.933.000        51.033.065      

2008 7.809.000        5.514.000        10.597.000          11.260.000        51.033.065      

2009 7.049.000        14.091.000      9.872.000            12.382.000        51.033.065      

2010 9.574.000        15.145.000      12.635.000          15.244.000        51.033.065      

2011 8.423.000        13.493.000      12.383.000          12.691.000        51.033.065      

2012 7.849.000        14.756.000      18.279.000          14.208.000        51.033.065      

2013 8.516.000        15.264.000      13.344.000          13.795.000        51.033.065      

2014 11.779.000      15.987.000      12.839.000          19.042.000        51.033.065      

2015 13.655.000      16.453.000      16.510.000          19.986.000        51.033.065      
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5. Umræða  

 

Verkefnið var frá upphafi skipulagt sem nothæft tól fyrir slökkviliðsstjóra og 

stjórnendur til að áætla lágmarkskostnað við slökkvilið í minni sveitarfélögum utan 

höfuðborgarsvæðisins. Líkanið er hægt að uppfæra talsvert og bæta við fleiri 

breytum og fá þannig nákvæmari niðurstöðu. Kostnaður fasteigna, bifreiða, tækja 

og véla þyrfti því að uppfæra reglulega ásamt því að annar rekstrarkostnaður 

fasteigna og bifreiða væri tekinn inn í útreikninga til að fá nákvæmari niðurstöðu 

árlegs rekstrarkostnaðar. Á móti kemur að ekki var gert ráð fyrir vaxtatekjum 

afskriftarreiknings sem gæti orðið talsverð upphæð til lengri tíma litið og haft áhrif 

á rekstrarniðurstöðu brunamála. 

Fróðlegt er að skoða hversu nálægt rekstrarkostnaður flestra 

sveitarfélaganna er reiknuðum lágmarks launakostnaði. Ef skoðað er 10 ára tímabil 

sjást einhverjar sveiflur í útgjöldum sveitarfélaganna til brunamála sem hugsanlega 

má rekja til endurnýjunar véla, tækja og búnaðar. Fyrirfram var talið að hægt væri 

að sjá útgjaldstoppa þau ár sem endurnýjun á sér stað á vélum, tækjum og búnaði 

en möguleiki er á að endurnýjun eignanna eigi sér ekki stað með reglulegra 

millibili, sjaldnar eða með öðrum hætti. Tilfinningin er því sú að endurnýjun á 

vélum, tækjum og búnaði sé látin sitja á hakanum vegna fjármagnsskorts eða 

forgangsröðunnar sveitarfélaga í fjárhagsáætlun. Hin minni sveitarfélög utan 

höfuðborgarsvæðis virðast því endurnýja búnað sinn á öðrum tímabilum en miðað 

er við í þessu verkefni og er þörf á frekari rannsóknum til að komast til botns í því 

hvað veldur. Niðurstöður verkefnisins benda hinsvegar til þess að framlag 

sveitarfélaganna til málaflokksins rétt dugi fyrir útreiknuðum launum og má því 

leiða líkum að því að endurnýjun tækjabúnaðar sé ábótavant. 
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6. Niðurstöður 

Reynt var í þessu verkefni að fá raunverulega mynd af þeim kostnaði sem minni 

sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins standa frammi fyrir og geta borið 

niðurstöður saman við raunverulegan kostnað sveitarfélaga samkvæmt 

ársreikningum þeirra. Viðfangsefni verkefnisins var því tvíþætt: 

 

„Að varpa ljósi á hver raunkostnaður við rekstur lágmarks slökkviliðs gæti 

verið sé í hvívetna farið að gildandi lögum og reglum um málaflokkinn.“ 

 

„Að varpa ljósi á hvort fjárhagslegur munur sé á rekstri slökkviliða í 

landinu sem eru nærri lágmarksreglum um stærð og þeim kostnaðarlegu 

útreikningum sem verkefnið leiðir af sér.“ 

 

6.1. Kostnaður við lágmarks reglugerðar slökkvilið 

Kostnað við slökkvilið er hægt að aðskilja í stofnkostnað, sem fellur til við upphaf 

og endurnýjun eigna, og rekstrarkostnað sem fellur til á ári hverju. Stofnkostnaður 

er talsverður þar sem fjárfesta þarf í fasteign fyrir slökkviliðið ásamt öllum 

bifreiðum, vélum, tækjum og búnaði sem mögulega gæti þurft að nota eða notaður 

er við æfingar. Séu hinsvegar eignirnar afskrifaðar og afskriftarupphæðir geymdar 

inni á vaxtareikning er hægt að mæta þeim kostnaði sem myndast við endurnýjun 

eignanna án þess að seilast þurfi í aðra reikninga sveitarfélagsins. Kostnaðurinn við 

endurnýjun búnaðar er því talinn til árlegs rekstrarkostnaðar vegna árlegra innlagna 

á afskriftarreikning. Árlegur rekstrarkostnaður er því að mestu leyti innlögn 

afskrifta á afskriftarreikning ásamt launum starfsfólks slökkviliðs og launafulltrúa. 

Þar sem um lágmarks reglugerðar slökkvilið er að ræða þarf að uppfylla allar kröfur 

Mannvirkjastofnunar um eignir, búnað, mannskap, menntun og þjálfun. 

Kostnaðarliðurinn er tiltölulega auðreiknaður en málin flækjast þegar áætla þarf 

fjölda útkalla en var þó hægt að fá áætlaðar tölur frá reyndum slökkviliðsstjórum 

þar sem ekki eru öll útköll skráð í útkallsskýrslugrunn Mannvirkjastofnunar. 

Lágmarks reglugerðar slökkvilið kostar því 35.861.476 – 66.204.654 kr. miðað við 

að farið sé eftir reglum í hvítvetna og afskriftir eru lagðar inn á afskriftarreikning 

vegna endurnýjunar eigna. 
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6.2. Samanburður við raunverulegan kostnað 

Seinna viðfangsefni verkefnisins var að bera reiknaðan kostnað vegna lágmarks 

reglugerðar slökkviliðs við raunverulegan kostnað sveitarfélaga af brunavörnum. 

Talsverður breytileiki var á árlegum rekstrarkostnaði sveitarfélaganna sem án efa 

má skýra með einstökum atburðum þar sem krafist er meira fjármagns og 

hugsanlegrar endurnýjunar þar sem fá eða engin sveitarfélög landsins eru að leggja 

afskriftir inn á afskriftarreikning til að mæta endurnýjunarþörfum eigna 

slökkviliðanna. Einnig má áætla að mismikil mönnun sé hjá sveitarfélögunum og 

þar af leiðandi er kostnaður vegna þjálfunar og endurmenntunar talsvert 

breytilegur. Heildarmyndin sýnir að útgjöld minni sveitarfélaga utan 

höfuðborgarsvæðisins eru talsvert undir því sem reiknaður hefur verið sem 

lágmarkskostnaður og má búast við því að þessi lægri rekstrarkostnaður sé 

slökkviliðunum ekki til góða.  

 

6.3. Niðurstöður dregnar saman 

Markmið verkefnisins var að gera kostnaðargreiningu á rekstri lágmarks 

reglugerðar slökkviliða með tilliti til árlegs rekstrarkostnaðar og stofnkostnaðar. 

Eins og fram hefur komið mælir Mannvirkjastofnun með því að upphæð afskrifta 

eigna sé látin inn á afskriftarreikning til að mæta endurnýjunarþörfum eigna 

slökkviliða og er hún því hér talin til árlegs kostnaðar. Heildar afskriftarupphæð 

hvers árs er breytileg og því sveiflast árlegur rekstrarkostnaður lágmarks 

reglugerðarslökkviliðs talsvert en grunnurinn er hinn sami. Þegar lágmarks 

reglugerðar slökkvilið var borið saman við raunverulegan kostnað minni 

slökkviliða utan höfuðborgarsvæðisins kom í ljós að raunverulegur kostnaður er 

töluvert lægri en reiknaður kostnaður. Marktækast er að nota nýjustu tölur þar sem 

eldri reglugerðir og lög geta verið talsvert frábrugðin þeim kostnaði sem nú er 

miðað við. Margskonar skýringar geta verið að baki því hvers vegna munar jafn 

miklu og raun ber vitni sem myndi þarfnast frekari rannsókna sem eru utan sviðs 

þessa verkefnis. 
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Viðauki I  

Nauðsynlegar eignir lágmarks reglugerðar slökkviliðs. 

  

Kostnaðarflokkar Undirflokkur Kostnaðarliðir Lágmarksfjöldi Einingaverð Verð alls

Heild 

kostnaðarflokks
Fasteign Slökkviliðshús 1 18.201.600   18.201.600 18.201.600

Slökkvibifreiðar Dælubifreið 1 40.000.000   40.000.000

Tankbifreið 1 15.000.000   15.000.000

Körfubifreið 1 80.000.000   80.000.000

Mannskapsbifreið 1 10.000.000   10.000.000

Dælukerra 1 500.000        500.000 145.500.000

Búnaður Skyndihjálparbúnaður Taska með sérhæfðum búnaði 1 200.000        200.000

Hjartastuðtæki 1 200.000        200.000

Búnaður í slökkvibíl Yfirlitsmappa yfir vatnstökustaði og brunahana 1 30.000           30.000

slöngur 76 mm (3") 250 metrar 1 724.256        724.256

Slöngur og stútar Slöngur 51 mm (2") 250 metrar 1 555.984        555.984

Stærri stútar, meira en 600 lítrar/mín 2 73.889           147.778

Minni stútar minni en 600 lítrar/mín 6 72.136           432.816

Greinistykki 2 70.373           140.746

Stútur fyrir þungfroðu 1 25.000           25.000

Froðubúnaður Stútar fyrir millifroðu 2 108.000        216.000

Kolsýrutæki 6 kg. 1 20.466           20.466

Handslökkvitæki Duftæki 6 kg. 1 7.522             7.522

Yfirþrýstingsblásari a.m.k 20.000 m3/klst 1 399.512        399.512

Reyklosun 11 metra stigi 1 305.000        305.000

Stigar Reykköfunartæki með kút 6 339.520        2.037.120

Reykköfun Auka reykköfnarkútar 6 94.943           569.658

Talstöðvar fyrir stjórnendur og dælumann 3 450.000        1.350.000

Fjarskipti Talstöðvar fyrir reykkafara 6 900.000        5.400.000

Klippur, lágmark 340 kN 1 1.164.452     1.164.452

Búnaður vegna björgunar fastklemmdra Glennur, lágmark 230 kN 1 1.381.208     1.381.208

Tjakkur 1 732.200        732.200

Hornkubbur fyrir tjakk 1 80.401           80.401

Stýrispúðar (tvær stærðir) 2 95.068           190.136

Mælaborðspúði 1 81.500           81.500

Kubbasett til að tryggja stöðugleika 1 67.906           67.906

Sög til að saga gler 1 31.511           31.511

Glerbrjótur (kjörnari) 1 2.135             2.135

Hlífar á pósta (sett) 1 73.150           73.150

Keilur til að loka vettvangi 10 3.454             34.540

Segl til að hlífa slösuðum eða skerma af 1 14.270           14.270

Ullarteppi 5 4.990             24.950

Föst eða laus dæla lágmark 1000 l/mín 1 1.777.569     1.777.569

Búnaður í tankbíll Laus þró (laug) fyrir vatnsmagn bílsins 1 481.767        481.767

Talstöð fyrir dælumann 1 150.000        150.000

Yfirlitsmappa yfir vatnstökustaði og brunahana 1 30.000           30.000

Bíll stjórnanda Duftæki 6 kg. 1 7.522             7.522

Reykköfunartæki með kút 1 339.520        339.520

Eldgalli 1 162.253        162.253

Hjálmur 1 41.688           41.688

Reykköfunarhetta 1 7.695             7.695

Stígvél 1 15.900           15.900

Eldhanskar 1 14.239           14.239

Slöngur 76 mm (3") 250 metrar 1 724.256        724.256

Slöngur 51 mm (2") 250 metrar 1 555.984        555.984

Aukabúnaður á slökkvistöð Hárþýsti- og lágþrýstidæla lámark 1000 l/mín 1 1.777.569     1.777.569

Slöngur 76 mm (3") 250 metrar 1 724.256        724.256

Slöngur 51 mm (2") 250 metrar 1 555.984        555.984

Litlir stútar 2 72.068           144.136

Greinistykki 1 70.373           70.373

Minni ílát vegna uppsöfnunar 5 50.000           250.000

Stór ílát til uppsöfnunar a.m.k 500 l. 1 40.000           40.000

Búnaður vegna hætulegra efna Neistafrí dæla með a.m.k dælugeta 40 l/mín 1 250.000        250.000

Uppsogsefni fyrir olíur 1 100.000        100.000

Pulsur til flæði hindrunar 2 2.060             4.120

Mottur til að loka niðurföllum 2 50.000           100.000

Efni til að þétta með Segl til að hylja með 1 20.000           20.000

Þolplast til að hylja með 1 10.000           10.000

Strekkibönd 4 40.000           160.000

Fleygar 10 10.000           100.000

Keilur 10 100.000        1.000.000

Slettuvarnargallar 2 18.357           36.714

Vökvaþéttir efnagallar 2 345.969        691.938

Persónulegur hlífðarfatnaður Kústar 2 6.000             12.000

Skófla (neistafrí) 2 6.000             12.000

Verkfæri Sköfur 2 6.000             12.000

Ýmis neystafrí handverkfæri 1 200.000        200.000

Handluktir (neistafríar) 2 60.000           120.000

Efni til að loka vettvangi Keilur 10 3.454             34.540

Rúlla ef merkiborða 1 1.921             1.921 27.376.161

Persónubúnaður slökkviliðsmanna Slökkviliðshjálmur 21 40.259           845.448

Ljós á slökkviliðshjálm 21 12.714           266.994

Hettur undir hjálma 21 7.695             161.595

Eldgallar 21 162.253        3.407.313

Eldhanskar 21 14.239           299.019

Slökkviliðsstígvél 21 15.900           333.900

Undirgallar 21 20.000           420.000

Ullarsokkar 21 7.619             160.000

Einkennisbuxur 21 17.153           360.211

Einkennisskyrtur 21 13.783           289.440 6.543.920

Einkennisfatnaður Slökkvilismanna Einkennisbolir 21 7.440             156.240

Einkennispeysur 21 18.600           390.600

Einkennisúlpur 21 27.280           572.880

Öryggisskór 21 23.629           496.209 1.615.929

Samtals 199.237.610 199.237.610
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Viðauki II 

Útreikningar á kostnaði sveitarfélaga árin 2005-2015 til verðlags mars 2017 samkvæmt 

gögnum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu Íslands 

  

Vísitala neysluverðs

Hlutfall VNV 

miðað við VNV 

mars 2017 Sveitarfélag/Ár Mýrdalshreppur Dalabyggð Snæfellsbær Stykkishólmsbær

Meðalkostnaður 

við lágmarks 

reglugerðar 

slökkvilið

244,1 1,802 2005 7.013.891        6.684.101        14.559.410          13.890.820        51.033.065      

260,6 1,688 2006 8.056.956        9.179.494        15.696.969          16.233.762        51.033.065      

273,7 1,607 2007 9.513.219        9.341.245        21.771.594          19.179.126        51.033.065      

307,7 1,430 2008 11.164.053      7.883.031        15.149.887          16.097.738        51.033.065      

344,6 1,277 2009 8.998.419        17.987.902      12.602.127          15.806.273        51.033.065      

363,2 1,211 2010 11.595.822      18.343.297      15.303.239          18.463.204        51.033.065      

377,7 1,165 2011 9.810.108        15.715.040      14.422.244          14.780.966        51.033.065      

397,3 1,107 2012 8.690.599        16.338.194      20.238.943          15.731.435        51.033.065      

412,7 1,066 2013 9.077.268        16.270.011      14.223.469          14.704.193        51.033.065      

421,1 1,045 2014 12.304.873      16.700.739      13.412.197          19.892.130        51.033.065      

428 1,028 2015 14.034.660      16.910.455      16.969.040          20.541.686        51.033.065      

2016 51.033.065      

439,9 1,000 2017 51.033.065      


