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2. mgr. 11. gr.
Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir 

hendi til slökkvistarfs oe-sér-stokur slékkvibúaaéurfvrir sérstakan slökkvibúnað. þar 
sem hans er kraflst t.d. úðakerfi í meiri háttar byggingum. I því sveitarfélagi þar sem 
vatnsöflun er erfið, skal leita annarra lausna til að tryggja nauðsynlegar brunavarnir.

Athueasemdir:
Til að taka af misskilning þá er greinmni breytt þannig að lióst sé að það sé ekki 
sveitarfélaeanna að siá til þess að sérstakur slökkvibúnaður sé fvrir hendi þar sem 
hans er krafist heldur að siá tii þess að næaiíeiat vatn oe vatnsþrvstingur sé fvrtr hendi 
fv.n'r slökkvibúnað. (Athugasemd fiá Sambandi íslenskra sveitarfélaaa í umsögn þeirra 
25.04 til umhvefísnefndar.)

c. liður 1. mgr. 12. gr.

c. að leiðbeina fyrirtækium ogv stofnunum eg-eftir atvikum alme»flH>gi-um allt er 
varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi,

Athugasemdir:
Fræðsluhlutverk eldvarnaeftirlits snýr að fyrirtækjum og stofnunum og varðar þá 
starfsemi sem er á starfssvæði eldvamaeftirlitsins. Brunamálastofnun sinnir almennu 
fræðsluhlutverki til almennings, sbr. c. liður 5. gr. frumvarpsins. (Breytt að beiðni 
SÍS)

1. mgr. 13. gr.
Brunavamaáætlun.

A hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem hlotið 
hefur ftiþ-yfe-k-i-unisögn Brunamálstofnunar og samþvkki sveitastiómar. 
Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi siðar en að 5 árum liðnum frá því að hún hlaut 
samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er að tiyggja að slökkvilið sé þannig 
mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefhi 
sem því er falið með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Athugasemdir:
Rétt þvkir að Brunamálastofnun veiti umsögn umbrunavarnaáætlun en að 
viðkomandi sveitastióm samþvkki brunavarnaáætlunina. (Breytt að beiðni SÍS) 
Athuga komið irm á sambvkki Brunatnáiastoíhunar veena brunavarnaáætlunar í 
athugasemdum með 16. gr. fnmivarpsins.



fvrtr hendi i dae skv. stiómsvslujöeurn. SIS er hins veaar miðg á móti því að hafa 
ákvæðjö inn í laeatextanum þar sem það mvndi vekia athvgli á þessari kærulieimild. 
Ákvæðið hefur i raun ekki siálfstæða þvðineu að mati ráðunevtisins þar sem þessi 
réttur er trygeðui' skv. stiómsvslulöeum oe gerir fáðunevtið því ekki athugasemdir við 
bað að greinin falli brott. En ráðunevtið tekur sérstaklega fram að með því er 
ráðunevtið á engan hátt að fallast á þau siónarmið sem fram koma í umsögn SÍS til 
umhverfísnefndar og varða þessa grein. Þannig telur ráðunevtið að hægt sé að vísa 
ágreiningi um framkvæmd laea oa relgna vegna brunamála til umhverfisráðherra. SÍS 
er ekki sammáia þessu siónarmiði sðmuleiðis telur lögfræðingur þeirra að ef ákvæði 
stendur ekki í lagatexta þá sé þessi kæruréttur til ráðherra ekki fvrir hendi. ÉG MUN 
I'ALA VIÐ PÁL HREINSSON Á MORGUN VEGNA ÞESS OG LÁTA ÞIG VITA.

Sömu siónarmið eiga við um 2. mgr. 36. gr. eins oe koma fram hér á undan. Hér var 
eineöngu um heimildarákvæði að ræða en ákvarðanir Brunamálastofnunar em 
vitanlega alltaf kæraniegar til ráðherra. Hins vegar má segia sem svo að rétt sé að allar 
ágreiningur um ákvarðanir slökkviliðsstióra sé kæranleeur beint til ráðherra. Ráðherra 
mvndi hins vegar ieita álits Brunamálastofnunar ef talin er þörf á. Ráðunevtið gerir 
ekki athugasemdir við það að greinin falii brott.

Þar sern hér er lagt til að ákvæði 36. gr. falli brott barf að brevta heiti IX. kafia t "vmis
ákvæði."



Aðeins hluti af staxfandi slökkviliðsmönnum starfa við þau störf að aðalstarfi. 
scrstaklega út á landsbvggðinni. í umsdgnum siökkviliðana til rnnhverfisneftidar er 
alls gerðar athugasemdir við bað að hlutastarfandi slökkviliðsmenn geti ekki fengið 
löggildingu til að starfa. Einnig eru slðkkviliðsstiórar i einhverium tiivikuni ekki 
starfandi að aðaístaifi sem sííkir. Ráðunevtið fcllst á þau siónarmið að rétt sé að veita 
þeim mönnuro sem starfa i slökkviiiði í hiutastarfi löggildingu. uppfvlli þeir skilvrðið 
um að hafa starfað i slökkviliði að láemarki i' fiögur oe uppfylla menntunarkrðfur 
greinarinnar. Hlutastörf slökkviliðsmanna geta verið allt frá iögbundinni æfíngaskvidu 
í slökkviliði. sbr. 19. gr. frumvarpsins. en bún er skv. upplvsingum sem ég fékk frá 
Guðmundi Vigni Oskarssvni hiá Landsambandi slökkviliðs- og siúkraflutningamanna, 
vfirleitt um 50-60 timar. Hlutastarf gemr hins vegar farið upp i það að vera allt 
aðalstarf. sem ég heki að rniðist við ef menn séu komnir i 50% starf. Þannig að iióst er 
að starfsskvlda manna hlutastörfumgetur verið miög mismunandi.
Texti þessarar greinar var borinn undir Guðmund Vigni hiá Landsambandinu oe. er 
hann sáttur við hann.

3. mgr. 21. gr.
Fjártjón sem hlýst af ráðstöfunum samkvæmt 2. mgr. telst brunatjón og skal 

bætt af viðkomandi vátryggingarfélagi, sé eign brunatryggð. Svejtafs^éHHdéai-gíeiða 
kestnað seflakaaa-að-koma**! vegna notuðsyftíegra aðgerða við frarnkvæind 
slðfek¥isteg# ^ -ekki<r'̂ idéaf--af"Véfty^gifigaf# iagi:

Athugasemdir:
Með þvi að kveða á um að sveitastióm skuli greiða kostnað sem kann að koma til 
vegna nauósvnlegra aðgerða við framkvæmd slökkvistarfs og elcki er greiddur af 
vátryggingarfélagi er gengið lengra i skaðabótaábvrgð sveitarfélaga en sem gildir skv. 
almennum reglum skaðabótaréttar. SÍS bendir á að hér sé um of víðtæka ábvrgð að 
ræða oe teiur hana geta verið miög kostnaðarsama fvrir sveitarfélögm. Ef slökkvilið 
hefur sýnt af sér sök getur tiónþoli krafíð það umbætur greiði viðkomandi vátrygging 
ekki bæturnar. Ef hins veaar er ekki er um siika sök að ræða getur tiónþoli gert kröfu 
á eiganda þann sem aðgerðir slökkviliðs var ætlað að biarga. en hann ber 
skaðabótaábvrgð án sakar á því tióni sem hlvst vegna þessara aðeerða.. Ráðuneytið 
eetur fallist á það með SÍS að taka framangreinda setninau út. enda er hún 
undatekning á meginreglum sem giida um skaðabótaábvrgð.

36. gr.
Athuga. EVA ég mun revna að ná á Pál Hreinsson á moreunn veana þessarar greinar!

1. mgr. greinarinnar fiailar um hvert sé hæet að skjóta ágreiningi um framkvæmd 
iaganna. Eg ræddi við Sesseliu Árnadóttur i iélagsmáiaráðunevtinu i morgunn eins ég 
og ég taiaði um við þig. Hún var ekki sammála athugasemd SÍS varðandi þessa grein 
og telur að umhverfisráðherra eeti skorið úr um ágreining sem varðar framkvæmd 
laga og regina um brunavarnir enda hevrir regiuverkið undir umhverfisráðherra. 
Féiagsmálaráðunevtinu mvndi visa frá kærum sem til þeiiTa mvndu berast varðandi 
ákvarðanir slökkviliða í þessu sambandi þar sem þeir fara ekki með löggiöfina og hafa 
þeir gert það i einu. nvlegu máli. Hins vegar getur það verið rétt hiá SIS að ráðherra 
geti ekki endurskoöaó álcvarðanir sem varða friálst mat slökkviliða en þar er þá oft um 
að ræða ræða ákvarðanir sem ekki eru teknar á gmndveíli laea og reelueerða. Þannig 
að niðurstaðan niín er sú að réttur til að kæra þessar ákvarðamr slökkviliða er ótvirætt



2. mgr. 15. gr.
Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. 

gr. og starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður eða 
hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum. Fáist ekki slökkviliðsstjóri til 
starfa sem uppfyllir framangreind hæfísskilyrði er sveitastjóm heimilt að höfðu 
samráði við Brunamálastofnun að ráða slökkviliðsstjóra timabundið til starfa, þó ekki 
lengur en til tveggja ára í senn.

Athugasemdir.
Rétt þvkir að þeir sem hafa háskólamenntun með séinienntun í brunamálum aeti sótt 
um starf sem slökkviliðsstiérar. (Brevtt að beiðni SÍS)

16. gr.
Skyldur slökkviliðsstjóra.

Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu umdæmi að farið sé eftir lögum 
þessum og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim. Hann hefur umsjón með 
öllum tækjum slökkviliðs og eftirlit með virkni brunahana i umdæminu í samráði við 
rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu.

Slökkviliðsstjóri stjómar slökkvistarfi við eldsvoða og hefur stjóm á vettvangi 
vegna mengunaróhappa á landi. Við þessi störf er löggæslulið og opinberir 
eftirLitsaðilar undir yfírstjóm slökkviliðsstjóra. Lögregla skal sjá slökkviliði fyrir 
greiðum aðgangi að vettvangsstað, stöðva umferð um nærliggjandi götur, afgirða 
svæði sem slökkvilið þarf til að gegna störfum sínum, vemda brunarústir sem 
rannsaka þarf eða bjarga verðmætum úr og varðveita muni sem bjargað er frá bruna 
þar til þeir eru afhentir réttum aðila.

Slökkviliðsstjóri skal tilkynna mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits.
Slökkviliðsstjóra ber að sjá um að fræðslu siökkviiiðsmanna og þjálfun þeirraí 

brunavömum og að haldnar séu reglubundnar æfíngar slökkviliðs.
Slökkviliðsstjóri skal vinna brunavamaáætlun, sbr. 13. gr. á sínu starfssvæðinu 

og leggja hana fyrir sveitastjóm.

Athugasemdir:
Nokkuð margir komu rneó athugasemdir tií unihverfisnefadar veana brunahanana en 
bmnahanar eru í eigu viðkomandi vatnsveitna. Rekstraraðilar vatnsveitna eru oftast 
sveitarfélögin. Rétt bvkir bví að eftirlit með virkni brunabana sé því í samráði við 
viökoinandi vatnsveitur.

Fræðsla og biálfun sLökkviliðsstióra varðar starfsemi slökkviliðina siálfra oe skal 
slökkvijiðsstióri m.a. siá tií þess að haidnar séu regiubundnar æfingar siökkvliðs í 
þessu skvni.

1. mgr. 17. gr.
Slökkviiiðsmenn sem sækja um löggildingu til að starfa sem slökkviliðsmenn 

skuiu hafa lokið námi fyrir siökkviliðsmenn við Brunamálaskólann eða Lokið 
sambæriiegri menntun. eg-jJafiiframt skulu þeir hafa gegnt siökkvistarfi eða starfað 
við brunavarnir að aðalstarfi að iágmarki í eitt ár samfellt eða starfað 1 hlutastarfí í 
stökkviíiói að iágmarki í fjöaur ár. Ráðherra skal veita slíka LöggiLdingu.

Atliugasemd.ii".


