
Nd. 6. Frumvarp til laga [6. mál]
um almannavarnir.

(Lagt fyrir Alþingi á 83. löggjafarþingi, 1962.)

I. KAFLI
Alme.nn ákvæði.

1. gr.
Hlutverk almannavarna er að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem

miða að því að koma í veg fyrir, eftir því sem unnt er, að almenningur verði
fyrir likamstjóni eða eigna af völdum hernaðaraðgerða og veita likn og aðstoð
vegna tjóns, sem orðið hefur, enda falli þau störf ekki undir aðra aðilja sam-
kvæmt lögum.

Almannavarnir skulu veita aðstoð samkvæmt fyrirmælum dómsmálaráðherra,
ef tjón vofir yfir eða hefur orðið af náttúruhamförum eða annarri vá.

2. gr.
Krefjast má aðstoðar opinberra aðilja, einstaklinga og stofnana til undirbún-

ings þeim ráðstöfunum, er 1. gr. fjallar um.
Öllum er skylt að veita trúnaðarmönnum almannavarna þær upplýsingar, sem

þeir þarfnast til þess að framkvæma þau störf, sem lögin fela þeim.

3. gr.
A hættutímum er ríkisstjórninni heimilt að gefa út sérstök fyrirmæli um

almenna umferð, reglur og öryggi á opinberum stöðum og svæðum, sem almenn-
ingur hefur aðgang að. Sama máli gegnir á öðrum tímum, þegar æfingar i þágu
almannavarna standa yfir.

Ef hætta vofir yfir, getur lögreglustjóri bannað að nokkru eða öllu leyti
notkun samkomuhúsa og annarra samkomustaða. sem almenningur hefur aðgang að.

II. KAFLI
Skipulag almannavarna.

4. gr.
Almannavarnir heyra undir dómsmálaráðherra, sbr. þó 5. gr. Hann skipar

forstöðumann almannavarna í landinu og setur honum erindisbréf. Skipunin má
vera tímabundin.

Forstöðumaður hefur á hendi heildarskipulagningu almannavarna, sér um
framkvæmdir á þeim þáttum, er undir ríkisvaldið falla, þ. á m. fjarskipti milli
umdæma, mælingu á geislavirkni, viðvörun, fræðslustarfsemi, kennslu yfirmanna
og leiðbeinenda, skipulagningu og yfirstjórn á flutningi fólks af hættusvæðum.
Hann hefur enn fremur umsjón með almannavörnum sveitarfélaga.

5. gr.
Landlæknir fer, samkvæmt nánari fyrirmælum heilbrigðismálaráðherra, með

stjórn þeirra þátta almannavarna, er varða sjúkrahúsmál, læknismeðferð og hjúkrun
á sjúkum og særðum.

Forráðamönnum sjúkrahúsa ber, samkvæmt fyrirmælum landlæknis, að undir-
búa og framkvæma ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að geta veitt sjúkum og
særðum móttöku og meðferð á hættutímum. Þeim ber og að taka þátt i undirbún-
ingi að stofnun og rekstri varasjúkrahúsa.



6. gr.
Almannavarnaráð. er ráðherra skipar, skal vera til ráðuneytis um framkvæmd

laga þessara. Í ráðinu eiga sæti, auk forstöðumanns, sbr. 4. gr., sem er formaður
þess, landlæknir, lögreglustjórinn í Reykjavík, póst- og símamálastjóri og vega-
málastjóri.

t. gr.
Lögreglustjórar fara með stjórn almannavarna, hver i sínu umdæmi.
Ráðstafanir til almannavarna, sbr. 9. gr., skal hefja, þar sem ríkisstjórnin

ákveður, t samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórn eða sýslunefnd.
Ráðherra er heimilt að ákveða, að grannhéruð eða bæir hafi samstarf um

almannavarnir og veiti gagnkvæma aðstoð.

8. gr.
Í kaupstöðum og annars staðar, sem ástæða þykir til, sbr. 7. gr., skipar sveit-

arstjórn almannavarnanefnd. Í Reykjavík eiga sæti í nefndinni borgarstjóri, lög-
reglustjóri, borgarlæknir, borgarverkfræðingur, slökkviliðsstjóri og tveir menn, er
borgarráð velur. Annars staðar á landinu skulu nefndirnar skipaðar bæjarstjóra
(oddvita), lögreglustjóra, héraðslækni, bæjarverkfræðingi eða byggingafulltrúa, eftir
ákvörðun sveitarstjórnar, og slökkviliðsstjóra. Nú eru framangreindir embættis-
menn ekki allir heimilisfastir á stað, þar sem ástæða þykir til almannavarna, og
skulu þá lögreglustjóri og héraðslæknir þess umdæmis, ásamt bæjarstjóra (oddvita)
á staðnum, tilnefna I þeirra stað menn, er sveitarstjórn skipar síðan til starfsins.

Í Reykjavík er borgarstjóri formaður nefndarinnar, en borgarstjórn skipar
nefndinni sérstakan framkvæmdastjóra. Annars staðar eru bæjarstjórar (oddvitar)
formenn nefndarinnar.

9. gr.
Almannavarnanefndum er falin skipulagning og framkvæmd eftirtalinna ráð-

stafana innan umdæma þeirra, samkvæmt nánari reglum, er ráðherra setur:
1. Viðvörunarkerfi.
2. Skipulagning hjálparstarfs og hjálparliða, þjálfun þeirra og búnaður. Hjálpar-

liðum má skipta í hverfisflokka, er gegna störfum í ákveðnu hverfi þéttbýlis,
og umdæmissveitir, sem koma til aðstoðar, ef tjón er það umfangsmikið, að
hverfisflokkur fær eigi við ráðið. Flokkar umdæmissveita skulu þjálfaðir i
einstökum greinum almannavarna: eldvörnum, björgun og sjúkraflutningum,
ruðningsstarfi, hjálpar starfi vegna tjóns af völdum geislavirkni, sýkla eða
eiturefna, löggæzlu, fjarskiptaþjónustu, tækniþjónustu og félagslegu hjálpar-
starfi.

3. Eftirlit með einkavörnum i íbúðarhúsum, atvinnufyrirtækjum og stofnunum
og leiðbeiningar á þvi sviði.

4. Bygging, búnaður og rekstur opinberra öryggisbyrgja, samkvæmt áætlun, sem
ráðherra samþykkir.

5. Stjórnstöðvar.
6. Fjarskiptakerfi.
7. Birgðageymslur og birgðavarzla.
8. Undirbúningur og aðstoð vegna brottflutnings og móttöku fólks af hættusvæði.
9. Aðrar ráðstafanir, er ráðherra ákveður, að fengnum tillögum almannavarna-

ráðs.
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III. KAFLI
Hjálparlið.

10. gr.
Það er borgaraleg skylda þeirra, sem eru á aldrinum 18---65 ára, að gegna, án

endurgjalds, starfi í þágu almannavarna í umdæmi, þar sem þeir dveljast, samkvæmt
fyrirmælum, er lögreglustjóri gefur, að fengnum tillögum almannavarnanefndar.
Ákvörðun lögreglustjóra má skjóta til dómsmálaráðherra.

Kveðja má þá, sem eru á aldrinum 16-18 ára eða yfir 65 ára, til starfs, ef
þeir óska þess sjálfir.

Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni starfi í þágu almanna-
varna.

Þeim, sem kvaddir hafa verið til starfs, ber að koma til læknisskoðunar, ef
nauðsynlegt þykir.

11. gr.
Ef hætta vofir yfir eða tjón hefur orðið, má kveðja hvern fulltíða mann, sem

tiltækur er, til tafarlausrar aðstoðar við störf i þágu almannavarna.

12. gr.
Þeir, sem starfa eiga i hjálparliðum, skulu taka þátt í námskeiðum og æfing-

um, sem þeir hafa verið kvaddir til. Þeim ber að hlýða fyrirmælum og fara eftir
starfsreglum. Óheimilt er að hverfa úr starfi án leyfis.

Ef hætta vofir yfir, má starfsmaður ekki fara úr lögsagnarumdæminu án
samþykkis lögreglustjóra eða þess, er hann tilnefnir.

13. gr.
Ef maður verður fyrir meiðslum eða tjóni á námskeiði eða æfingu, á hann

rétt á bótum.
14. gr.

Dómsmálaráðherra setur reglur um starfsskyldu skv. 10. gr. Skal að því stefnt,
að starfskvöð komi sem réttlátast niður á borgarana. Ráðherra ákveður hámarks-
tíma fyrir skyldunám og æfingar í þágu almannavarna.

IV. KAFLI
Einkavamir.

15. gr.
Atvinnufyrirtækjum, sem hafa yfir 100 manns við störf á sama stað, er skylt

samkvæmt fyrirmælum almannavarnanefndar, að gera öryggisráðstafanir á vinnu-
stað í því skyni að draga úr afleiðingum tjóns vegna hernaðaraðgerða.

Ráðherra getur leyst fyrirtæki undan skyldu til einkavarna. Hann getur einnig,
ef sérstaklega stendur á, fyrirskipað einkavarnir á vinnustað, enda þótt færri starfi
þar en segir í 1. mgr.

16. gr.
Í kaupstöðum og annars staðar, þar sem ástæða þykir til, getur almannavarna-

nefnd skipt svæðum í hverfi. Ber íbúum hvers hverfis að annast einkavarnir með
gagnkvæmri hjálp í hverfinu samkvæmt nánari reglum, sem ráðherra setur.

17. gr.
Húseigendum er skylt, hinu opinbera að kostnaðarlausu, að hafa i húsum sínum

nauðsynleg björgunar- og eldvarnatæki eftir því sem almannavarnanefnd ákveður
nánar.
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Nú er mannvirki þannig háttað, að eyðing þess eða skemmdir á þvi geta haft
i för með sér verulega hættu fyrir umhverfið, og getur ráðherra þá fyrirskipað
eiganda eða umráðamanni þess að gera viðeigandi öryggisráðstafanir, enda taki
ríkissjóður þá þátt í kostnaði.

Trúnaðarmönnum almannavarna er heimill aðgangur að fasteignum til eftirlits
með ráðstöfunum til einkavarna.

18. gr.
Ráðherra getur ákveðið. að sérstakar ráðstafanir til almannavarna séu gerðar

vegna skipa, flugvéla og annarra samgöngutækja.

19. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um einkavarnir, þar sem m. a.

verða ákveðnar hámarkskvaðir. sem leggja má á atvinnufyrirtæki og húseigendur.
Ef fyrirmælum almannavarnanefndar um ráðstafanir til einkavarna er ekki

hlýtt, má framkvæma þær á kostnað eiganda eða umráðamanns. Kröfu um endur-
heimt fylgir lögtaksréttur.

Akvörðun almannavarnanefndar um einkavarnir má skjóta til ráðherra.

V. KAFLI
Flutningur fólks af hættusvæðum.

20. gr.
Ef brýna nausyn ber til, að fólk flytji af hættusvæði og komi sér fyrir á öruggarr

stöðum, getur ríkisstjórnin ákveðið brottflutning.
Ráðherra setur reglur um áætlun og framkvæmd brottflutnings.

21. gr.
Nú hefur rikisstjórnin tekið ákvörðun samkv. 1. mgr. 20. gr., og er þá öllum

skylt, sem um það fá fyrirmæli, að flytja á þeirri stundu, á þann hátt og til þess
staðar, sem ákveðið verður.

Engum er heimilt án sérstaks leyfis að flytja frá þeim stað, sem honum hefur
verið vísað á.

22. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka leigunámi skip, vélknúin ökutæki og flug-

vélar i þvi skyni að greiða fyrir brottflutningi þess fólks, sem ekki getur séð sér
sjálft fyrir farkosti, svo og lendur og hvers konar húsnæði, sem völ er á, flóttafólki
til öryggis, skjóls og aðhlynningar.

A neyðarstundu er heimilt að gefa eiganda eða umráðamanni húsnæðis fyrir-
mæli um að taka við fólki, sem flutt hefur verið af hættusvæði, veita því húsaskjól,
svo og fæði, ef nauðsynlegt er.

Sveitarfélag, sem flutt er frá, greiðir kostnað vegna húsnæðis og fæðis, sem
látið er í té, samkvæmt þessari grein, en á kröfu um endurheimt á hendur þeim,
sem fyrirgreiðslunnar hafa notið.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

23. gr.
Stofnunum rikis og sveitarfélaga er skylt að ljá til almannavarna hús sin og

tæki, eftir þvi sem við verður komið og án sérstaks endurgjalds.
Ráðherra getur krafizt, að ríki eða sveitarfélagi verði fengið til afnota eða um-

ráða lausafjármunir og fasteignir eða hluti af þeim, sem brýn þörf er á til almanna-
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varna. enda komi sanngjarnt verð fyrir eftir samkomulagi eða að mati dómkvaddra
manna. Heimilt er að gera þær breytingar á eignum, sem þörf er á, til þess að
þær komi að tilætluðum notum. Um framkvæmd þessarar greinar skal farið eftir
ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917, eftir því sem við á.

24. gr.
Ákveða má með reglugerð, að í húsi af tiltekinni stærð, sem byggt er eftir

gildistöku laga þessara, skuli vera gert öryggisbyrgi fyrir þá, sem í húsinu búa eða
starfa. Húseigandi greiðir kostnað vegna byrgisins, og skal það fullnægja þeim lág-
markskröfum um öryggi, sem reglugerðin kveður á um.

25. gr.
Kostnaður samkv. 4. gr. laga þessara greiðist úr ríkissjóði.
Ríkissjóður greiðir kostnað samkvæmt 5. gr., en hlutaðeigandi sveitarstjórnum

ber að endurgreiða þriðjung kostnaðarins. Nú hefur sveitarstjórn fyrir gildistöku
laga þessara aflað sjúkrahúsgagna til almannavarna, og má þá sveitarfélagið greiða
sinn hluta kostnaðarins með þeim.

Kostnaður af öðrum ráðstöfunum til almannavarna en um getur i 1. og 2. mgr.,
greiðist úr hlutaðeigandi sveitarsjóði, en endurgreiða skal úr ríkissjóði tvo þriðju
hluta kostnaðar af opinberum öryggisbyrgjum, en helming annars kostnaðar.

26. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerðir samkvæmt lögum þessum, nema annað sé

sérstaklega tekið fram.
27. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing varði
samkvæmt öðrum lögum.

28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög um ráðstafanir til

loftvarna og annarra varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum nr. 52 27. júni 1941,
svo og breytingar á þeim lögum nr. 13 15. maí 1942 og nr. 103 15. desember 1951.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var til meðferðar á síðasta Alþingi. Vannst þá ekki tími til að

ljúka afgreiðslu málsins og var skorað á ríkisstjórnina að leggja frumvarpið fyrir
næsta þing, strax og það kæmi saman. í samræmi við þetta er frumvarpið nú lagt
óbreytt fyrir Alþingi á ný. Frumvarpinu fylgdu ýtarlegar athugasemdir og greinar-
gerðir og þykir mega vísa til þeirra (sbr. þskj. 370).
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