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Reglugerð fyri brunaumsjónarmenn  

 

Við heimild í § 6, stk. 4 í løgtingslóg nr. 78 frá 12. juni 1986 um eldsbruna o.a. hevur Brunaumsjón 

landsins fyrisett:  

 

§ 1. Brunaumsjónarmenn skulu luttaka í skeiðum og útbúgvingum, ið verða fyriskipað av 

Brunaumsjón landsins.  

Stk. 2. Brunaumsjónarmaðurin skal kunna seg um allar ásetingar, sum eru galdandi innan arbeiðsøki 

hansara.  

 

§ 2. Brunaumsjónarmaðurin hevur eftirlit við, at brunasamtyktirnar verða hildnar, og sær til, at 

samtyktin verður endurskoðað sambært galdandi reglum.  

Stk. 2. Brunaumsjónarmaðurin skal fyri hvørja ferð, sløkkiliðið hevur verið til verka, gera eina 

sløkki- og bjargingarfrágreiðing. Frágreiðingin skal sendast Brunaumsjón landsins so hvørt, ella í 

minsta lagi eina ferð um árið.  

 

§ 3. Í kommunum, sum hava egið sløkkilið, hevur brunaumsjónarmaðurin dagligu leiðsluna av 

hesum. Hann skal gera tilmæli um útvegan av útgerð og setan av fólki til brunanevndina ella í 

kommunum uttan brunanevnd, kommunustýrini ella til felagsbrunanevndina, har fleiri kommunur 

hava tikið seg saman. Eisini skal hann síggja til, at útgerð, bygningar v.m. hjá sløkkiliðnum verða 

hildin viðlíka.  

Stk. 2. Brunaumsjónarmaðurin skal fáa í lag slíkar umstøður, at sløkkiliðsfólk kunnu nema sær 

kunnleika og fáa í lag venjingar sambært ásetingum frá Brunaumsjón landsins.  

 

§ 4. Brunaumsjónarmenn ella felagsbrunaumsjónarmenn skulu síggja til, at sínámillum avtalur 

millum kommunur m.a. um manning, sløkki- og bjargingarveitingar verða hildnar, og at 

tilbúgvingin er tøk. 

 

§ 5. Í økjum, har ástaðartilbúgving er neyðug, skal brunaumsjónarmaðurin veita brunanevndini ella 

felagsbrunanevndini tilmæli um útvegan av amboðum og um setan av fólki til ástaðartilbúgvingina. 

Eisini her skal hann fáa í lag venjingar.  
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§ 6. Brunaumsjónarmaðurin skal ansa eftir, at tann fyri kommununa galdandi tilkallingarskipanin 

fyri sløkkiliðið, støðugt verður dagførd.  

Stk. 2. Hann skal fáa í lag manningarlistar og fyriskipanir ymsastaðni í økinum, har sløkki- og 

bjargingarskyldan er avtalað ella ein skylda.  

Stk. 3. Har serstøk virki ella støð eru, sum kunnu verða serliga vandafull, um eldur kemur í, skal 

brunaumsjónarmaðurin gera ætlan um bjargingartiltøk o.t.  

 

§ 7. Brunaumsjónarmaðurin hevur ábyrgdina av, at vatnveitingin og støð at taka sløkkivatn frá eru í 

nýtiligum standi. Støðini skulu eftirhyggjast í minsta lagi tvær ferðir um árið.  

Stk. 2. Er tørvur á ábótum ella neyðugt við útbygging av vatnveitingini, skal brunaumsjónarmaðurin 

skrivliga gera tilmæli um hetta til brunanevndina, felagsbrunanevndina ella, í kommunu uttan 

brunanevnd, kommunustýrið.  

 

§ 8. Tá eldur er í, tá spreinging, óhapp av vandamiklum evnum ella skriðulop er, ella tá 

ferðsluóhapp, flogvanlukka er á landi, bygningur rapar, eldsbruni ella vanlukka er umborð á skipi, 

sum liggur við bryggju, hevur brunaumsjónar-maðurin leiðsluna av tí tekniska tiltakinum á 

skaðastaðnum. Brunaumsjónarmaðurin gevur boð til leiðararnar hjá øðrum, sum koma til hjálpar. 

Stk. 2. Brunaumsjónarmaðurin ella løgreglan hava rætt til at heita á Brunaumsjón landsins um at 

vegleiða, meðan bjargingararbeiðið fer fram, at kanna skaðaorsøkir og at vegleiða í sambandi við 

fyribyrging, at skaði ikki breiðir seg.  

Stk. 3. Samlaða bjargingartiltakið í sambandi við størri skaðatilburðir í friðartíð verður annars 

samskipað av Føroya landfúta, jbr. § 108 í rættargangslógini fyri Føroyar. Hjáløgd er strikumynd, ið 

sýnir leiðsluviðurskiftini í hesum førum.  

Stk. 4. Ásetingarnar í stk. 1. fevna ikki um slík óhapp ella vanlukkur, har einans tørvur er á 

sjúkraflutningi ella t.d. bjargingarfeløgini sjálvi veita nøktandi hjálp.  

Stk. 5. Brunaumsjónarmaðurin skal í samráð við brunanevndina tilnevna ein ella fleiri varamenn at 

hava fyristøðuna og ræðið á skaðastaðnum. Hann skal gera vaktarskipan ella á annan hátt tryggja, at 

hann sjálvur ella varamaðurin er tøkur, hvørja ferð neyðsynjarboð eru.  

 

§ 9. Brunaumsjónarmaðurin skal vera við, tá ið eftirlit verða framd sambært § 24. stk. 2. í 

brunalógini.  

Stk. 2. Brunaumsjónarmaðurin hjálpir kommunalu umsitingini við brunateknisku 

byggimálsviðgerðini í øðrum málum enn teimum, sum koma undir stk. 1, í tann mun, tað í hvørji 

einstakari kommunu verður tikin avgerð um hetta.  

Stk. 3. Brunanevndin kann eftir viðmæli frá Brunaumsjón landsins tilnevna annað skikkað fólk at 

fremja eftirlit eins og tey, sum koma undir stk. 1. og 2.  

 



§ 10. Brunaumsjónarmaðurin skal, meðan hann útinnir leiðslu á skaðastaði, vera í hjálmi, stivlum 

og handskum eins og búna ella hóskandi klæðum við frámerki, ella vera eyðkendur á annan hátt. 

Andadráttarverja skal vera tøk til hansara at nýta.  

stk. 2. Hann skal, tá biðið verður um tað, kunna prógva heimildir sínar í sambandi við útinning av 

byggieftirliti.  

 

§ 11. Henda reglugerð fær gildi tann 1. apríl 1991.  

 

Tórshavn tann, 25. mars 1991  Henning Jacobsen/Petur Olsen 

 

 

 

 


