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Lagalegar kröfur um vinnuvernd
Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  

• Lögin eru að stofni til frá 1980, en hafa tekið þónokkrum breytingum í gengum tíðina.

• Þetta þýðir m.a. að lögin eru að mikilvægum hluta til nýrri en „ártalið“ segir til um.

• Þessi lög eru byggð á Evrópskum og alþjóðlegum lögum um vinnuvernd:

• Ályktanir (Conventions) ILO hafa alþjóðlegt lagagildi og ef landið staðfestir þær öðlast þær lagagildi í 

landinu.

• Leiðbeiningar (Recommendations) um ofan taldar ályktanir.  Þetta eru bindandi leiðbeiningar um 

tilteknar ályktanir.

• Tilskipanir og reglur Evrópusambandsins eru að miklu leiti byggðar á ILO.

• Hvert land getur útfært tilskipanir þannig að lagalegar kröfur ganga lengra en tilskipunin.



Lagalegar kröfur um vinnuvernd frh.

Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  

• Lagalegar kröfur eru meðal annars útfærðar í eftirtöldum reglugerðum:

• Reglugerð 920/2016 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum.

• Reglugerð 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum 
var síðast uppfærð 2016.

• Reglur um húsnæði vinnustaða 581/1995.

• Reglugerð 367/2006 um notkun tækja.

• Reglur 761/2001 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum líffræðilegra skaðvalda á 
vinnustöðum.



Reglugerð um skipulag og framkvæmd 
vinnuverndarstarfs á vinnustöðum
Almennar en öflugar reglur um vinnuverndarstarf.  

• Viðfangsefni þessarar reglugerðar er mjög víðfeðmt 

• Öryggistrúnaðarmenn og –verðir

• Öryggisnefndir

• Ákvæði um „Atvinnurekendur sem eiga aðild að starfsemi á sama vinnustað“

• Ákvæði um fræðslu og þjálfun

• Ákvæði um „skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað“



Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað
• Áhættumat. 

• Kerfisbundin greining og flokkun áhættuþátta með tilliti til alvarleika á vinnustaðnum.

• Mjög mikilvægt að áhættumatið sé víðtækt og taki bæði á skammtíma áhrifum og lengri tíma áhrifum.

• Áætlun um heilsuvernd og forvarnir.

• Þessi aðgerðaáætlun verður til við gerð áhættumats.

• Sýnir hvernig ætlunin er að stýra áhættu við reksturinn innan ásættanlegra marka.

• Tekið fyrst á alvarlegustu áhættuþáttunum.

• Neyðaráætlun.

• Við brögð við slysum, bruna og öðrum atvikum.

• Áætlun um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.

• Eftirfylgni með úrbótum og stöðug endurskoðun á áhættumatinu.



Áætlun um öryggi og heilbrigði … frh.
• Þegar rætt er um „kerfisbundna“ greiningu áhættuþátta er m.a. átt við að bæði séu skoðaðir 

augljósir áhættuþættir en einnig þeir sem annars fengu minni athygli.

• Langtíma áhrif eru mjög oft vanmetin t.d. vegna efna eða líkamsbeitingar.

• Sum atriði er erfitt að ræða um við áhættumat og því þarf að minna sérstaklega á þau.

• Gott samráð og samstarf er forsenda fyrir góðri áætlun um öryggi og heilbrigði.  

• Gott áhættuamt er unnið í vel samsettum hópum og lausnir á greindum vanda ræddar innan hópsins.

• Vel skipulögð greiningarvinna leiðir af sér heildarlausn sem tekur á öllum mikilvægum áhættuþáttum og 

tillit tekið til mismunandi sjónarmiða.

• Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði..

• Það er langt því frá að þessi krafa sé hugsuð til að auðvelda Vinnueftirlitinu störfin.

• Með þessu er lagður grunnur að uppýsa alla hlutaðeigandi um mikilvæga áhættuþætti og  ekki síst til að 

auðvelda skilvirka stjórn á greindri áhættu.



Reglugerð um verndun starfsmanna gegn 
hættu á heilsutjóni af völdum efna á 
vinnustöðum og Efnalög, 61/2013.
Það eru ýmis efni notuð við eldi og ræktun og að ýmsu að huga s.s.:

• Flutningur og geymsla efnanna.

• Flutningur getur verið háður leyfum.

• Efnið getur verið hættulegt eitt sér t.d. vegna eldhættu eða ef þau blandast öðrum efnum.

• Varnir gegn skaðlegum umhverfisáhrifum við notkun.

• Í vissum tilvikum þarf sérstakt leyfi til að nota efnin.

• Reglur um gerð og notkun persónuhlífa.

• Það þarf að útvega og nota réttar hlífar.

• Fólk á barneignaaldri (ekki bara þungaðar konur eða þær sem hafa nýlega alið barn).



Reglur um húsnæði vinnustaða.

• Þessi regla er kannski frekar miðuð við „húsnæði“, en getur einnig átt við um 

gönguleiðir aðra aðstöðu „utanhúss“. 

• 2. grein 581/1995: Í reglum þessum merkir vinnustaður það húsnæði innan athafnasvæðis 

fyrirtækis sem ætlað er að hýsa vinnuaðstöðu, og hvern þann stað annan innan lóðar fyrirtækis sem 

starfsmaður hefur aðgang að í tengslum við vinnu sína.

• Hér eru skilgreind ákveðin grundvallaratriði sem varða vinnuaðstöðu.

• Gönguleiðir - umferðaleiðir

• Flóttaleiðir

• Starfsmannarými, búningsherbergi og fatahengi ásamt hreinlætisaðstöðu.



Reglugerð 367/2006 um notkun tækja.

• Þessi regla er mikið notuð til að lýsa kröfum um öryggi hvers kyns tækja og 
vélbúnaðar.

• Hér eru nánast sömu kröfur og gilda um CE merkingu vélbúnaðar, en þessi reglugerð tekur ekki á 
CE merkingunni sem slíkri.

• Þessi reglugerð gildir þó vélbúnaðurinn sé „hund gamall“ og ekki CE merktur, þ.e. reglugerðin nær 
yfir notkun allra tækja.

• Ýmsir staðlar sem eru tengdir öryggi vélbúnaðar eru oft notaðir til að skilgreina aðrar 
sambærilegar kröfur.

• Stigar og lausar tröppur.

• Varanlegt aðgengi að búnaði, stigar og pallar er lýst mun nákvæmar hér en t.d. í reglum um 
húsnæði vinnustaða.



Reglur um verndun starfsmanna gegn 
hættu á heilsutjóni af völdum 
líffræðilegra skaðvalda

• Bóluefni við fiskeldi er ofarlega í huganum þegar þessi reglugerð er skoðuð.

• Það er mikið til af rannsóknarritgerðum um áhrif bólusetningar á fiskana en minna fjallað um áhrif 

á starfsmenn sem vinna við bólusetningarnar.

• Eftirlitsmaður Vinnueftirlitsins spurði vanan/sérhæfðan starfsmann um þessa hættu og svarið var að hann 

væri meðvitaður um áhættuna og taldi sig þola tiltekinn fjölda „slysaskota“.

• Markaður fyrir bóluefni til fiskiræktar stækkar ört, enda er fiskirækt í miklum vexti.  Bóluefnin eru 

nú notuð vegna fleiri kvilla og minni áhersla er á notkun fúkkalyfja.  

• Stór hluti bóluefna til fiskiræktar er notaður í Evrópu og því vill Vinnueftirlitið fylgjast með notkun þess.



Lög og reglur – Góðir starfshættir
Öll fyrirtæki þurfa að uppfylla lög og reglur um vinnuvernd, en það er þó ekki endilega eina ástæðan 

fyrir því að þau gera það:

• Samfélagsleg skylda að tryggja öryggi og velferð starfsfólks og annara sem verða fyrir áhrifum af 

starfseminni.

• Velvild í garð fyrirtækis eða jafnvel heillar starfsgreinar fer að miklu leiti eftir því hversu vel þessum 

þætti er stjórnað.

• Hér þarf að skoða langtímaáhrif og m.a. skipuleggja vinnu þannig að starfsmenn geti orðið „gamlir“ í 

starfinu þ.e. verði ekki með verulega skerta starfsgetu innan tiltölulega fárra ára.

• Vinnuvernd er ekki „útgjaldaliður“, heldur miklu fremur fjárfesting sem skilar sér margfalt.

• Mikilvægt að hafa í huga að til þess að þessi fjárfesting skili sér þarf oft að fara fram úr grunn-kröfum 

sem eru settar í lög og reglugerðir.



Lög og reglur – Góðir starfshættir frh.
• Það hefur mikill árangur náðst undanfarin ár í s.k. „hörðum“ öryggismálum.

• Ekki lengur ásættanlegt að fólk slasi sig eða jafnvel láti lífið við það eitt að afla tekna til eigin 

framfærslu og fjölskyldunnar.

• Slysavarnarskóli sjómanna er mjög gott dæmi um þetta og árangurinn vekur athygli á alþjóðavettvangi.

• Fjarvistir frá vinnu vegna slysa hefur fækkað verulega undanfarin áratug, en á sama tíma er staðan 

óbreytt eða aukning í öðrum orsökum fjarvista.

• Þetta hefur leitt til þess að nú skoðar fólk slys og aðrar orsakir fjarveru frá vinnu út frá breiðara 

sjónarhorni.

• Nú stendur yfir átak Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar um stoðkerfisvandamál og vinnuvernd.

• Fjarvera frá vinnu vegna þessara þátta er mun meiri en „hefðbundinna“ slysa, oft miðað við 5x meiri fjarvera.

• Sálfélagslegir þættir og stoðkerfisvandamál tengjast sterkt og þess vegna eru þessir þættir í auknum 

mæli skoðaðir saman.



Góðir starfshættir og vinnuvernd

Hefðbundin lög og reglur geta illa fylgt eftir seinni tíma þróun þekkingar á- og stjórnun 

vinnuverndar.

• Erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað er „hættulegt“ og hvað ekki.  

• Alvarleg eituráhrif eru alltaf hættuleg, en hvað þarf t.d. pallur að vera hár til þess að það þurfi 

handrið á hann?

• Krafa um áhættumat tekur á þessu atriði, en hún er ekki endilega einföld í útfærslu og 

framkvæmd.

• Við merkjum aukningu í framkvæmd áhættumats hér á landi og í Evrópu, en getum ekki fullyrt um 

að áhættumatið skili meiri árangri en áður.



Hverjar verða kröfur „morgundagsins“ 
um vinnuvernd?
Ég sé fyrir mér að krafan um áhættumat verði styrkt og áréttað að þetta er (og hefur 
kannski alltaf verið) krafa um áhættustjórnun.

• Áhættustjórnun fjallar um áhættumat, en einnig aðra mikilvæga þætti sem snúa að 
heildstæðu mati og stjórnun á greindri áhættu.

Við Íslendingar sluppum nokkuð vel við Covid, þ.e. betur en margir nágrannar okkar í 
Evrópu.  Þetta „fordæmalausa“ ástand hefur flýtt mjög þróun sem var reyndar þegar 
hafin.

• Nú er varla nóg að tala um stjórn á „Heilsu og öryggi“ starfsfólks, 

• heldur er krafa um að stjórna „Heilsu, öryggi og vellíðan“ starfsfólks.



Vinnuvernd og öryggiskröfur í landeldi

Takk fyrir, spurningar?


