
Lögreglan á Suðurlandi

ALMANNAVARNIR Á SUÐURLANDI
Lögreglan og sveitarfélögin á Suðurlandi

eitt svæði - eitt afl

ALMANNAVARNIR OG SKIPULAGSMÁL

Er einhver tenging og skiptir þetta einhverju í stóru myndinni?



SKIPULAGSMÁL

 Sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga?

 Notkun á landgæðum

 Landið hefur „alltaf“ verið nýtt eins og þarf



HAMFARIR

„Ísland er land hamfara, ef við ætlum að 

takmarka notkun lands vegna hamfara getum 

við alveg eins flutt úr landi!“



SKIPULAGSMÁL ÆTTU AÐ VERA 

VERKFÆRI

 Af hverju í ósköpunum?

 Skipulag er formleg, bindandi áætlun sveitarstjórnar um fyrirkomulag byggðar og 

mótun umhverfis. (http://www.skipulag.is/skipulagsmal/um-skipulagskerfid/)



LÖG UM ALMANNAVARNIR-

MARKMIÐ!

 Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og 

framkvæma ráðstafanir sem miða að því að koma í veg 

fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir

líkams- eða heilsutjóni, eða umhverfi eða eignir verði fyrir tjóni, af
völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða

hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð

og aðstoð vegna tjóns sem hugsanlega kann að verða eða hefur

orðið. 



HVERNIG?

 Skilgreina ásættanlega áhættu vegna náttúruhamfara

 Hættumat verði grunnurinn

 En hvað er ásættanlegt?

 Markmið almannavarna!

 Eignir?

 Umhverfi?

 Líf og heilsa?



EN…

Hverjir eða hvað eru almannavarnir eiginlega?



ALMANNAVARNANEFNDIR

 9. gr.  Laga um almannavarnir:

 Almannavarnanefndir. 

 Í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjórn

skipar



ÁBYRGÐ?

 Almannavarnanefndir móta stefnu og skipuleggja starf sitt að almannavörnum í 

héraði í samræmi við lög þessi. 

 Í umdæmum sínum vinna almannavarnanefndir að gerð hættumats og 

viðbragðsáætlana, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, sbr. 16. gr. 

 Almannavarnanefndir skulu endurskoða hættumat og framkvæma prófanir á 

viðbragðsáætlunum í samvinnu við ríkislögreglustjóra. 

 Einstök ráðuneyti og undirstofnanir þeirra skulu, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, 

kanna áfallaþol þess hluta íslensks samfélags sem fellur undir starfssvið þeirra. Þá

skulu einstök ráðuneyti og stofnanir á þeirra vegum, í samvinnu við 
ríkislögreglustjóra og í samræmi við lög sem um starfssviðið gilda, skipuleggja

fyrirhuguð viðbrögð og aðgerðir samkvæmt viðbragðsáætlun



HVER ER REYNSLAN?

 Snjóflóð

 Bókun almannavarnaráðs frá 1975

 Afturkölluð 2003

 Vægi viðbragðsáætlana?

 Hótel við Skógafoss?



HVAÐ VILJUM VIÐ GERA?

 Markmiðið hlýtur að búa til öruggara samfélag

 Samstarf og ábyrgð okkar allra

 Engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn

 Ef skipulagsmál taka raunverulegt tillit til hættu á hamförum þá 

verður samfélagið öruggara



ALMANNAVARNIR-

ÁBYRGÐ ALLRA

Almannavarnir á Suðurlandi

Eitt svæði- eitt afl

Fyrir okkur öll


