
Nd. 604. Frumvarp til laga r97. mál]
um brunavarnir og brunamál.

(Eftir 2. umr. í Nd., 29. apríl.)

Samhljóða þskj. 121 með þessum breytingum:

2. gr. hljóðar svo:
Brunamálastofnun ríkisins fer með daglegan rekstur brunamála.
Ráðherra skipar fimm manna stjórn brunamálastofnunarinnar til fjögurra ára

senn. Hann skipar án tilnefningar formann hennar, einn mann eftir tilnefningu



Sambands íslenzkra sveitarfélaga, einn eftir tilnefningu Reykjavíkurborgar og tvo
menn eftir tilnefningu Sambands íslenzkra tryggingarfélaga. Stjórnin skal hafa eftir-
lit með rekstri og starfsemi brunamálastofnunarinnar. Ráðherra ákveður þóknun
stjórnarmanna.

Ráðherra skipar, að fengnum tillögum stjórnar brunamálastofnunarinnar,
brunamálastjóra til að veita brunamálastofnuninni forstöðu, og skal hann vera
maður með sérþekkingu á brunamál um, er sé annaðhvort verkfræðingur eða tækni-
fræðingur. Brunamálastjóri er jafnframt ráðunautur ríkisstjórnarinnar um allt, sem
að brunamálum lýtur.

Brunamálastjóri ræður starfsmenn brunamálastofnunarinnar í samráði við ráðu-
neytið, og taka þeir laun samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

3. gr. hljóðar svo:
Auk þess, er segir Í 2. gr., er verksvið brunamálastofnunarinnar eftirfarandi:

a. Að leiðbeina sveitarstjórnum (bæjar stjórnum og hreppsnefndum) um allt það,
er lýtur að brunavörnum, þar með talið eftirlit með því, að nýbyggingar, við-
bætur og endurbætur á vatnsveitukerfum komi að sem mestum notum við
slökkvistarf.

b. Að hafa á hendi brunavarnaeftirlit með öllum meiriháttar atvinnufyrirtækjum,
verksmiðjum, birgðastöðvum fyrir olíu og benzín, verkstæðum. skólum, sam-
komuhúsum, sjúkrahúsum, hótelum o. s. frv.

c. Að yfirfara uppdrætti af nýbyggingum, viðbótum og meiriháttar breytingum á
mannvirkjum töldum Í h-lið, til þess að ganga úr skugga um, að lögum og reglu-
gerðum um brunamál sé fullnægt.

d. Að vinna að samræmingu á brunahönum, slöngutenglngumog öðrum slökkvi-
búnaði.

e. Að hafa æfingar með slökkviliðum og halda námskeið fyrir slökkviliðsmenn.
f. Að halda uppi rannsóknarstarfsemi á sviði brunamála, leiðbeina um val og upp-

setningu á slökkvibúnaði og aðvörunarkerfum.
g. Að beita sér fyrir aukinni kynningar- og fræðslustarfsemi varðandi bruna-

varnir, þar með talið að semja árlega skýrslu um orsakir eldsvoða. Skulu
slíkar skýrslur sendar tryggingafélögunum og aðalniðurstöður þeirra birtar
opinberlega.

h. Að undirbúa og endurskoða, eftir því sem þörf er á, reglugerðir um brunamál,
og sjá svo um, að þær séu ávallt í samræmi við kröfur tímans.

i. Að hafa samvinnu við samsvarandi stofnanir Í nágrannalöndunum og fylgjast
með framförum og nýjungum erlendis á sviði brunavarna.

11. gr. hljóðar svo:
Slökkviliðsmenn og aðrir, sem vinna að brunavörnum eftir kvaðningu slökkvi-

liðsstjóra eða lögreglustjóra, skulu slysatryggðir við æfingar og önnur störf í þágu
brunavarna, samkvæmt ákvæðum í e-lið 31. gr. laga um almannatryggingar, nr.
40/1963. Þeir, sem verða fyrir beinu tjóni við störf í þágu brunavarna, eiga rétt á
að fá tjónið bætt úr sveitarsjóði, enda verði tjónið ekki bætt af vátryggingarfélagi.
Náist ekki samkomulag, skal tjónið metið af dómkvöddum mönnum.

19. gr. hljóðar svo:
í hverju sveitarfélagi skal sveitarstjórn, að fengnum tillögum brunamálanefndar,

skipa mann eða menn til að annast sótun og eftirlit með eldfærum.
Um framkvæmd starfsins og gjald fyrir það skal ákveðið í reglugerð.
Félagsmálaráðuneytið skal, að fengnum tillögum brunamálastjóra, veita mönn-

um réttindi til að setja upp kynditæki og gera við þau.
Einungis þau kynditæki má selja og setja upp, sem viðurkennd hafa verið af

brunamálastofnuninni.



24. gr. hljóðar svo:
Í reglugerð skal kveða á um meðferð, flutning og varðveizlu sprengiefnis.

Einnig skal ráðherra setja reglugerð um meðferð og sölu skotelda.
Hver sá, sem flytur inn púður eða sprengiefni, skal hafa til þess leyfi lögreglu-

stjóra. Ef sprengiefni þykir sérstaklega hættulegt í meðförum, má banna innflutn-
ing þess.


