
sþ. 257. Nefndarálit [12. mál]
um till. til þál. um varnir gegn brunatjóni.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt mál þetta og orðið sammála um að mæla með samþykkt
þáltill., enda hafa, síðan till. kom fram, enn orðið stórbrunar á atvinnutækjum, og
undirstrikar það brýna þörf aðgerða í málinu.

Nefndin hefur leitað álits þriggja tryggingafélaga, sem miklar brunatryggingar
hafa, og mæla öll með samþykkt tillögunnar. Þá hefur nefndin einnig leitað álits
brunavarnaeftirlits ríkisins, og fylgja meginefniskaflar úr bréfi Geirs G. Zoega
nefndaráliti þessu sem fylgiskjal.

Það hefur komið fram Í umræðum nefndarinnar, að til eru ýmiss konar varnar-
tæki gegn eldi, sem lítt eru notuð hér á landi. Þá komu einnig fram þær skoðanir,
að leita þyrfti samvinnu við brunatryggingafélög um hugsanlega lækkun bruna-
bótaiðgjalda fyrir þau atvinnutæki, sem gera sérstakar ráðstafanir til eldvarna. Loks
var á það bent, að endurskoða þyrfti þá skipan, að Brunabótafélag Íslands greiði
eitt kostnaðinn af brunavarnaeftirliti ríkisins, ekki sízt ef árangur þessarar tillögu
yrði sá, að starfsemi þess yrði aukin.

Alþingi, 20. febr. 1958.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.

Jón Sigurðsson.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Björn Ólafsson.

Ásgeir Bjarnason.

Björn Jónsson,

Fylgiskjal.

BRUNAVARNAEFTIRLIT RÍKISINS
Reykjavík, 5. desember 1957.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis.

Með bréfi 6. nóv. sendi nefndin mér til umsagnar framkomna till. til þál. á
þskj. 15 um varnir gegn brunatjóni.

Það er vissulega íllt til þess að vita, hve brunatjón á ýmsum atvinnutækjum
og þá sérstaklega í ýmsum fiskiðjuverum hafa verið mikil hin síðari ár. Um orsakir
kemur margt til greina, og er þó oft óvissa þar um í skýrslum um bruna.

Ýmsum tegundum fiskvinnslustöðva hefur mjög fjölgað á undanförnum árum.
Eingöngu hraðfrystihús munu nú vera nær 110, þá eru og nær 50 síldar- og fiski-
mjölsverksmiðjur. Allvíða eru byggingar sumpart að öllu, en sumpart að nokkru
úr timbri, víða þannig, að smátt og smátt hefur verið aukið við þær, oft skipulags-
lítið og án nokkurs tillits til aukinnar brunahættu. Vinnusalir og geymslur eru
venjulega stórir geimar, oft illa eldvarið og húsaskipan þannig, að eldur breiðist
fljótt út, sérstaklega í þakhæðum. og hús verða alelda, svo að slökkvilið fær lítt
við ráðið að hefta eldinn. Er því hætt við stórbruna, ef ekki tekst að kæfa eldinn
í byrjun.

Það hefur þráfaldlega komið fyrir, að breytingar á húsum eru gerðar og jafnvel
nýbyggingar reistar án fengins byggingarleyfis, og er þá vitanlega hætt við, að ekki
sé nægilega gætt ákvæða laga og reglugerða um bruna- og byggingamál, en þó
vitanlega síður um nýbyggingar.

Samkvæmt lögum um brunamál ber brunamálanefnd á hverjum stað að hafa
eftirlit með, að fylgt sé ákvæðum laga og reglugerðar. Skal skipa eftirlitsmann með
eldfærum o. fl., sem brunahætta getur stafað frá. Reynslan hefur sýnt, að eftirlit
þetta er víða mjög ófullkomið, sumpart af því, að þóknun fyrir starfið er venju-
lega mjög skorin við nögl, og sums staðar ekki völ manna, er telja sig bera skyn
á þetta mál eða vilja taka það að sér.

Brunavarnaeftirlitið hefur haft einn mjög vel færan mann í þjónustu sinni, Erl.
Halldórsson, sem árlega ferðast um og leiðbeinir og skoðar eldfæri og annan um-
búnað, sérstaklega í verðmætum byggingum, svo sem fiskiðjuverum, verksmiðjum,
samkomuhúsum, skólum o. fl. Hefur orðið að því mikið gagn, en er þó enn að ýmsu
leyti ekki nægilegt, einkum hefur verið erfitt að tryggja það, að umbótum þeim og
lagfæringum, sem krafizt er, verði komið í framkvæmd, því að ýmsir eru um þá
hluti ótrúlega kærulausir. Kemur ekki ósjaldan fyrir, að eftirlitsmaður brunavarna-
eftirlitsins hefur tekið kynditæki úr notkun og látið innsigla, þar til viðgerð hefur
farið fram.

Brunaorsakir eru ýmsar og helzt að leita upplýsinga um þær i skýrslum lög-
reglunnar. Enn hef ég þó ekki nema mjög lauslegt yfirlit og þá aðallega frá Bruna-



bótafélagi Íslands, enda hafa verið þar vátryggðar að heita má allar byggingar utan
Reykjavíkur.

Síðan 1947 hafa orðið rúmlega 50 brunar í fiskiðjuverum. Tíðast eru þeir frá
rafmagni (18) og kynditækjum (8), en nokkrir frá þurrkurum í síldar- og fiski-
mjölsverksmiðjum eða frá sjálfíkveikju í mjöli. Þá er og stundum um að kenna
beinni óaðgæzlu eða trassaskap eða illri tilviljun, svo sem alloft vill verða. Má að
vísu nefna, að rafmagnsíkveikju kunni stundum að vera kennt um bruna, þar sem
nokkur óvissa er.

Má ótrúlegt heita, hve víða er farið hirðuleysislega með raflagnir og jafnvel
notaðir algerlega ólöglegir heimagerðir vartappar, sem jafnan stafar mikil hætta af.
Er þannig alloft skeytt lítt um að fylgja kröfum rafmagnseftirlitsins.

í öllum þessum verksmiðjum eru nú komin olíukynditæki. en frágangi og við-
haldi bæði tækjauna og í kyndiklefa að öðru leyti er enn víða ábótavant, þó að
allmikið hafi áunnizt með eftirliti og leiðbeiningum.

Leitazt hefur verið við að brýna fyrir hlutaðeigendum að vera vel á verði gegn
hættunni, og sendist hér með samrit af dreifibréfum, er öllum eigendum fiskiðju-
vera utan Reykjavíkur hafa verið send, svo og af nokkrum öðrum slíkum bréfum,
er send hafa verið öllum bæjarstjórum, oddvitum og umboðsmönnum Brunabóta-
félags íslands. Er þess vænzt, að þau hafi borið og beri nokkurn árangur.

Vildi ég mælast til, að nefndin kynnti sér sérstaklega bréfið til eigenda fisk-
iðjuvera frá 20. nóv. s.l., en þar eru raktar til varnaðar helztu orsakir bruna svo
og leiðbeiningar um úrbætur til aukins öryggis.

Það er eins og að í þessu alvarlega öryggismáli komi fram á áberandi hátt
virðingar- og skeytingarleysi um að hlýðnast ákvæðum og öryggiskröfum laga og
reglugerðar, svo sem ekki er óþekkt fyrirbrigði einnig á öðrum sviðum hjá okkur.

Til að bæta hér um þarf sýnilega að skerpa enn eftirlitið, bæði hið almenna
brunavarnaeftirlit og rafmagnseftirlitið. Í þeim tilgangi hef ég hafið viðræður bæði
við forstjóra rafmagnseftirlitsins og öryggismálastjóra um nánari samvinnu milli
þessara stofnana. Fór þannig fram í síðastliðnum október sameiginleg skoðun allra
fiskvinnslustöðva í Hafnarfirði og á Reykjanesskaga. Er jafnframt stofnað til sam-
vinnu við hlutaðeigandi tryggingafélög um eftirlit með, að framkvæmdir þær, sem
krafizt er, dragist ekki fram úr hófi. Er vænzt uf þessu góðs árangurs.

Það má segja, að komið sé Í ljós, að brunamálayfirvöld úti um lund séu víðast
enn ekki fullfær um að hafa með höndum að öllu leyti eftirlit með verksmiðjum
og stærri áhættu, og sé því mjög þörf, að brunavarnaeftirlit ríkisins láti enn nokkuð
betur til sín taka í þessu máli. En vitanlega fylgir því nokkur kostnaðarauki, og
kemur þá til álita, hvort sanngjarnt er, að Brunabótafélag Íslands skuli bera hann
eða koma að nokkru fjárveiting úr ríkissjóði. Um þetta atriði, sem þó að vísu
skiptir að svo stöddu ekki miklu máli, er ég enn ekki tilbúinn að gera tillögu,
á von á upplýsingum, sérstaklega frá Noregi og Danmörku, hvernig þessum málum
er skipað, en þar mun ríkissjóður greiða kostnað við yfireftirlit brunamála að
mestu eða öllu leyti.

Nánari skýrslur um orsakir bruna og heildartjón, sem bætt hefur verið af trygg-
ingafélögum, hef ég verið að~safna og býst við að hafa til, áður en langt um líður,
og geta þær verið fróðlegar g nokkuð til leiðbeininga. En aðalatriðið verður um-
bætur til öryggis, sérstaklega í gömlum húsum, en umfram allt þurfa allir aðilar,
verkstjórar, vélstjórar og verkamenn, að sýna meiri varúð og aðgæzlu við meðferð
elds og eldfimra efna.

Með endurbótum á húsakynnum, umgengni og eftirliti, sem hér hefur verið gerð
nokkur grein fyrir, má vænta, að mikið megi draga úr brunahættu, og má ekki horfa
í, þó að því fylgi nokkur kostnaður, bæði fyrir eigendur og hið opinbera.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.


