
Erinii rtr.Þ -/ 03.05.00 

komudagur 3. £  2 o q o

Minnisblað
Móttakandi: Borgarstjóri.
Sendandi: Hrólfur Jónsson, slökkviliðsstjóri.
Efni: Umsögn um frumvarp til laga um brunavamir og brunamál.

1. í 15. gr. frumvarpsins er m.a. fjallað um þær menntunarkröfur sem gerðar eru til 
slökkviliðsstjóra. Standi ákvæðið óbreytt er ólíklegt að háskólamenntað fólk með 
reynslu eða sérmenntun í brunamálum sæki um starf slökkviliðsstjóra, þar sem fæstir 
slíkra aðila eru með réttindi sem slökkviliðsmenn. Verði þessu ekki breytt er þetta 
afturför og í ósamræmi við þróun í nágrannalöndum okkar hvað varðar menntunar- og 
hæfniskröfur til stjómenda í slökkviliðum.

2. í greinum 12.c og 16,4. mgr. er kveðið á um skyldu slökkviliðsstjóra og eldvama- 
eftirlits til að sinna leiðbeiningum og fræðslu. í núgildandi lögum er ekkert um þetta. 
Það er athyglisvert að þrátt fyrir það er þessi nýjung ekki talin með í listanum “helstu 
breytingar og nýmæli” í athugasemdum með frumvarpinu. Lagaákvæði sem þetta 
setur miklar kvaðir á eldvamaeftirlit og slökkviliðsstjóra, og það um verkefni sem 
mörg hver geta hæglega verið unnin af einkaaðilum. í reglugerð um eigið 
eldvamaeftirlit sveitarfélaga frá 7. apríl 1994 er kveðið á um slíkar skyldur, en 
orðalag í lögunum er mun ítarlegra og krefst meira af slökkviliði. Sé pólitískur vilji 
til að auka verkefni og þar með rekstrarfé slökkviliða gæti þetta gengið. Einnig ef 
heimilt yrði að innheimta gjald fyrir slíka starfsemi, þannig að hún komi ekki niður á 
öðrum störfúm eldvamaeftirlits.

3A í gr. 36 um málsmeðferð er heimilt að áfrýja úrræðum úr 29.-32. til
Brunamálastofnunar. Sé fyrst litið á 32. gr um dagsektir, er vandséð hvemig 
Bmnamálastofnun á að koma að slíkum málum. Ef sveitarstjóm samþykkir beitingu 
dagsekta og þær koma til innheimtu, þarf að reka það eins og önnur innheimtumál.
Sá sem dagsektir em lagðar á tekur til vama fyrir héraðsdómi og nýtur þar aðstoðar 
síns verjanda. Málsaðilar geta leitað faglega umsögn Brunamálastofnunar um 
bmnatæknilega hlið málsins, en dómari úrskurðar um réttmæti þvingunarúrræðisins. 
Sé hinsvegar litið á 31. gr. um lokun mannvirkis, þá er heimild til slíks neyðarréttar 
sem er ekki nýttur nema almannaheill eða verulegir hagsmunir séu í húfi. Sé hægt að 
teija slík mál með áfrýjun er neyðarrétturinn að engu orðinn. Það er mjög brýnt að 
halda í skýra lokunarheimild, enda geta hlutaðeigandi ávallt leitað réttar síns eftirá og 
munu þá dómsstólar eða æðra stjómvald skera úr.
Almennt er ljóst að hlutaðeigandi aðilar verði að eiga áfrýjunarrétt gagnvart 
þvingunarúrræðum yfirvalda. Jafnljóst er að úrskurðaraðili verður að vera óháður og 
fyllilega fær um að valda sínu hlutverki, ekki aðeins um tæknilegt réttmæti 
kröfúgerðar heldur einnig um stjómsýslu og beitingu þvingunarúrræða. Sé litið til 
skipulags- og byggingalaga, þá er þar sérstök úrskurðamefnd sem fjallar um 
sambærileg mál: Ágreining milli borgara og yfirvalda um réttmæti ákvarðana. Hér er 
vert að benda á að það er ekki Skipulagsstofnun sem úrskurðar í slíkum málum, þótt 
eflaust gefi hún faglega umsögn um innihald mála þegar beðið er um. Á nákvæmlega 
sama hátt er Brunamálastofnun fagleg og tæknileg stofnun, og væri því jafn eðlilegt 
að sérstök úrskurðamefnd væri til á þessum vettvangi.
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4. í  9. gr. frumvarpsins um Brunamálaskólann eru ekki gerðar neinar menntunarkröfur 
til skólastjóra. Nái þetta fram að ganga hlýtur það að vera einsdæmi að skóli á vegum 
ríkisins hafi ekki á að skipa háskólamentuðum skólastjóra. Það gildir einu þótt 
skólinn heyri undir Brunamálastofhun og að kennslustarf byggist á námsskeiðum.
Það er jafn brýnt að hafa faglega sterkan skóla, og er átaks þörf í þeim efnum.

5. í 16. gr. frumvarpsins er það talin skylda slökkviliðsstjóra að hafa eftirlit með 
brunahönum í sínu umdæmi. Þetta er óskynsamlegt ákvæði. Eins og aðrir þættir 
vatnsveitu eru brunahanar í umsjón viðkomandi vatnsveitu og vandséð af hverju hún 
ætti ekki að hafa af þeim allan veg og vanda.

6. Yakin er athygli á því að samkvæmt frumvarpinu mun slökkvilið sinna 
bráðaaðgerðum vegna mengunaróhappa á landi. Þetta mun hafa í för með sér aukinn 
kostnað fyrir sveitarfélög í landinu.
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