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Fundargerð 
 

Fundur haldinn í Almannavarnarnefnd föstudaginn 7. ágúst 2020 

 kl. 12:00 í fjarfundabúnaði vegna annarar bylgju Covid -19 
 

Mætt: Kjartan Már Kjartansson, Ólafur Helgi  Kjartansson, Arnar Steinn Elísson, 

Magnús Stefánsson, Ásgeir Eiríksson, Sigurður Skarphéðinsson, Jón Guðlaugsson, 

Anna Björg Bjarnadóttir, Bjarney Annelsdóttir, Fjölnir Guðmundsson, 

Hannes Friðriksson, Guðlaugur H. Sigurjónsson 

 

Dagskrá:  
1. Staða mála hjá öllum aðilum (tökum hringinn) 

2. Hvað getum við gert betur? 

3. Líkleg þróun næstu daga 

4. Önnur mál. 

 

          

Formaður setur fundinn og biður Fjölnir og Ólaf um að fara yfir tölurnar. 

 

Fjölnir/HSS.    

Almennt gengur allt starf vel á HSS en sýnatökur eru töluverðar á hverjum degi, 

bæði vegna einkenna og síðan líka í sambandi við sýnatöku 2 eftir skimun. Það 

voru 3 smit á svæðinu en var að fækka niður í 2. 

 

 

Ólafur Helgi/Lögreglan. Ólafur fer yfir stöðuna á Suðurnesjum en komin voru 4 

smit eftir að seinni bylgja covid-19 byrjaði en hefur fækkað niður í 2. Það er ekki 

búið að lýsa yfir neyðarstigi þannig að ekki hefur verið farið í það að skipta upp 

starfsemi eins og var í vor. Lögreglan hefur verið að fylgjast með veitinga- og 

skemmtistöðum og þeirra viðbrögðum og hafa þeir verið í fínu lagi. Er lögreglan 

síðan í mjög góðu sambandi við sóttvarnalækni HSS( Fjölnir) vegna 

sóttvarnamála á svæðinu.  Varðandi ferðamenn sem eru að koma til landsins og 

eru að bíða eftir niðurstöðu skimunar hefur lögreglan verið að fá tilkynningar frá 

veitingahúsum þar sem ferðamenn virðast vera að koma á veitingahúsin og 

snæða meðan þeir bíða eftir að fá úr skimuninni en ekki að fara á sýna gististaði 

og bíða þar. Virðast jafnvel vera bara að ganga um bæinn og versla o.þ.h. 

( Fjölnir segir að sóttvarnalæknir hefði sagt það í lagi) 



Ætlar Lögreglan að koma til Reykjanesbæjar bæklingum sem hægt er að dreifa á 

upplýsingarmiðstöðina og/eða verslanir/veitingastaði um hvernig hugsunin er að 

ferðamenn hagi sínum málum þar til þeir fái niðurstöðu skimunar. 

 

 

Jón/BS. Brunavarnir Suðurnesja eru byrjaðir að undirbúa sig ef faraldurinn eykst 

og  eru vaktir ekki að hittast á vaktaskiptum en ekki hefur verið gengið eins langt 

og í vor. BS var búið að skila svokölluðum Covid-19 einmenningsbíl en hann var 

sóttur aftur og virkjaður og hefur verið töluvert að gera í þeim flutningum inn í 

sóttvarnahús. Eru þessir sjúkraflutningar töluvert lengri vegna sóttvarnakrafna og 

sótthreinsun á eftir. Annar er starfsemi í góðum málum og hafa engin veikindi 

eða smit komið upp hjá starfsmönnum en það getur verið fljótt að breytast hjá BS 

og því mikilvægt að vera á varðbergi og klár í að færa sig yfir í hertari aðgerðir 

ef þörf er á. 

 

Hannes Friðriksson, RKÍ 

Það er lítil starfsemi og starfssemin í jafnvægi. Eru bara klár og til staðar ef þörf 

er á. 

Hannes kemur með tillögu að almannvarnanefnd komi með tilkynningu sem 

verslunar-/veitingamenn geti hengt upp varðandi ferðamenn sem bíða eftir 

niðurstöðu skimunar.  Töluverðar umræður um málið. 

 

 

Magnús, Suðurnesjabær  

Voru byrjaðir að undirbúa aðgerðir þegar smit fóru að aukast en starfsemi er að 

fara í gang eftir sumarfrí og ætlar aðgerðarstjórn að funda í næstu viku og þá 

verða skólamálin rædd, búið var að ákveða í vor að engin bæjarhátíð yrði þetta 

sumarið en annars er allt í góðum málum. 

 

 

Ásgeir Eiríksson, Vogar 

Eru í svipaðri stöðu og Suðurnesjabær, starfsemi hefur lítið breyst og byrjað að 

taka upp svipaðar aðgerðir og voru í vor, aðgerðastjórn ætlar að funda í næstu 

viku. Leikskólinn að byrja í næstu viku og allt verður í svipuðu horfi en þó 

virðist ekki eins mikið lagt upp úr aðskilnaði barna og fullorðinna. Fjölskyldu-

hátíðin hefur verið slegin af en bæjarbúar kvattir til að skreyta og gera sér 

dagamun en verða með flugeldasýningu á laugardagskvöldinu. 

 

Kjartan RNB.  

Reykjanesbær hefur verið að aðlaga sig að breyttri sviðsmynd, neyðarstjórn hefur 

verið virkjuð að nýju. Hugmyndir voru að fara í svipaða hluti og í vor en ekki 



voru allir sammála því. Verður fundað í næstu viku og þá verða skólamálin og 

flr. hlutir ræddir. Að öðru leiti er allt í góðum málum. 

Guðlaugur RNB. 

Ljósanótt verður með breyttu sniði, engin stór svið og allt smærra í sniðum. Ef 2 

metra reglan verður ennþá verður hátíðin slegin af en endaleg ákvörðun verður 

tekin 13. Ágúst. 

 

Arnar Steinn, Svæðisstjórn Sv.2 

Björgunarsveitir á svæðinu hafa ekki minnkað hjá sér varnir vegna Covid-19 og 

eru til dæmis bílar enn með aðskilnað ef þeir þurfa að flytja smitaða. Eru eins og 

er að sinna láglendisvakt í Skaftafelli. Einnig vill hann árétta ef að sveitarfélögin 

verða með flugeldasýningar þurfi þeir að fá góðan undirbúning vegna þess að 

það krefst mikils mannskaps. 

Hann spyr svo út í afhendingu á nýrri slökkvistöð og þar af leiðandi ný 

aðgerðarstjórnstöð. Sigurður/BS svarar því til að afhending er hugsuð 3. Sept. en 

síðan mun BS þurfa einhvern tíma til að koma sér fyrir en undirbúningur 

aðgerðarstjórnstöðvar og nefndar þar um var komin af stað fyrir COVID-19 en 

fór á hold þegar faraldurinn var sem mestur en þarf að fara að setja það af stað 

aftur hvort sem það verði þá með fjarfundum en Aðgerðarstjórnstöðin á 

Fálkavöllum mun sinna þessu þar til ný tekur til starfa í nýrri slökkvistöð.  

 

 

Anna Björk/ Isavia 

Neyðarstjórn Isavia var virkjuð í síðustu viku og vettvangsstjórn er í gangi í FLE. 

Verið er að árétta innan FLE , 2 metra regluna, aðskilnað og verið að setja á 

grímuskyldu þó að það sé ekki skylda vegna að um alþjóðlega flugvöll er að 

ræða.  Er áherslan lögð á að verja framlínuna en eru samt ekki byrjuð á 

svæðaskiptingu. Eru við öllu tilbúin og klár. 

Vill hún árétta vegna umræðuna með ferðamennina að síðustu upplýsingar sem 

þeir fá í FLE er  að halda sér til hlés þar til þeir fái niðurstöðu úr skimuninni. 

Búið er að fresta öllum æfingum á flugvöllum og var það gert í samráði við 

Almannavarnir Ríkisins. 

 

Önnur mál: 

Guðlaugur/RNB. Búið er að bæta merkingar vegna COVID-19  í Vatnaveröld  

 

Anna Björk/Isavia spyr svo þar sem hún er ný á þessum fundum hvernig þeir fari 

fram og fer formaður, Kjartan yfir það í stuttu máli. 

 

Ólafur, Lögreglan 

Allt er rólegt í jarðhræringum á svæðinu 



Var ætlunin að halda áfram uppfærslu á viðbragsáætlunum í hinum 

sveitarfélögunum en vegna COVID -19 hefur  það frestast en verður gert strax og 

hægt er. 

Fundi slitið kl. 12:40 


