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Umsögn um frumvarp til laga um veðurþjónustu

Vísað er til bréfs ráðuneytisins, dags. 12. nóvember 2004, þar sem óskað er eftir umsögn 
ríkislögreglustjórans um ofangreint frumvarp.

I. Almennar athugasemdir
Ríkislögreglustjórinn vekur athygli á að í 2. gr. laga um almannavamir nr. 94/1962 er kveðið 
á um skyldu opinberra aðila, einstaklinga og stofnana til að aðstoða almannavamir í því að 
rækja lögbundið hlutverk sitt.

Ríkislögreglustjórinn telur nauðsynlegt að í lögum um Veðurstofli Islands og lögum sem 
flalla um hlutverk stofnunarinnar á einstaka sviðum sé kveðið með skýrum hætti á um skyldu 
Veðurstofunnar til að tilkynna almannavamadeild ríkislögreglustjórans, sem gegnir öryggis- 
og samhæfmgarhlutverki samkvæmt almannavarnalögum, um upplýsingar og viðvaranir um 
vá hverju nafni sem hún nefnist. í dæmaskyni má benda á 7. tl. 3. gr. laga um Veðurstofu nr. 
30/1985 þar sem stofnuninni er falið að annast mælingar á snjóalögum og rannsóknir með 
sérstakri hliðsjón af snjóflóðahættu og að gefa út viðvaranir um hættu á snjóflóðum. Hvorki 
er í lögunum né í reglugerð um starfsemi Veðurstofu Island nr. 367/1996 skilgreint 
sérstaklega hverjum beri að tilkynna um slíkar viðvaranir. Með tilliti til öryggissjónarmiða og 
núverandi fyrirkomulags almannavama í landinu er mikilvægt að almannavamadeildin hafi á 
hverjum tíma sem nákvæmastar upplýsingar til að geta virkjað viðeigandi viðbrögð 
almannavama samkvæmt almannavamaskipulagi. Sama gildir um ákvæði laga nr. 49/1997 
um vamir gegn ofanflóðum, sem nánar kveður á um skyldur Veðurstofunnar í þessum efnum 
en þar er stofnuninni ekki gert skylt að tilkynna almannavamadeild ríkislögreglustjórans 
sérstaklega um hættur af snjóftóðum.

II. Athugasemdir vegna frumvarpsins
í frumvarpinu er ekki að fínna ákvæði sem skyldar Veðurstofu Islands til að tilkynna 
almannavamadeild ríkislögreglustjóra um vá vegna veðurs. Ríkislögreglustjórinn telur 
nauðsynlegt að Veðurstofunni sé gert skylt að veita almannavamadeildinni nauðsynlegar 
upplýsingar sbr. a. og d-lið 6. gr., 8. gr. og 9. gr. og að ekki komi til greiðsla gjalds fyrir 
sérþjónustu sbr. 10. gr. og aðgangs að gögnum sbr. 12. gr. enda sé um að ræða þjónustu í 
þágu almannahagsmuna.
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Um 6. gr.
Með vísan til 4. sbr. 11. tl. 1. mgr. 3. gr. telur ríkislögreglustjórinn að gerð sérspáa fyrir 
almannavamir og viðvaranir til almannavama falli undir ákvæðið um grunnþjónustu og því 
eigi ekki að greiða sérstaklega fyrir slíka þjónustu. Ríkislögreglustjórinn telur að þetta þurfi 
að koma fram með skýrari hætti, a.m.k. í lögskýringargögnum.

Um 8. gr. og 9. gr.
Ríkislögreglustjórinn telur, eins og áður er getið, að koma þurfi skýrt fram í þessum greinum 
að Veðurstofunni sé skylt að koma þessum upplýsingum beint til almannavamadeildar 
ríkislögreglustj órans.

Um 10. og 12. gr.
Vísað er til umsagnar um 6. gr.

Ekki sýnast efni til annarra athugasemda.
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