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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um almannavarnir.

Geislavarnir ríkisins lýsa stuðningi við frumvarp til laga um almannavarnir og telja að 
lögfesting þess muni verða til þess að styrkja og efla starfsemi almannavarna í landinu. 
Með vísan til neðanskráðs sem og hlutverks almannavarna og öryggismálaráðs skv. 3. 
gr. frumvarpsins er jafnframt gerð tillaga um breytingu á 5. tl. 4. gr. frumvarpsins 
þannig að forstjóri Geislavarna ríkisins eigi sæti í almanna- og öryggismálaráði.

Geislavarnir ríkisins leggja kröfur og staðla Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar, IAEA, 
til grundvallar viðbúnaði gegn geislavá á íslandi en samkvæmt 9. tl. 5. gr. laga um 
geislavarnir nr. 44/2002 þá annast stofnunin geislunarlegan þátt viðbúnaðar við geisla- 
og kjarnorkuvá . Þetta er orðað svo, því ekki er gert ráð fyrir að byggt sé upp sérstakt 
kerfi viðbúnaðar gegn geislavá hérlendis heldur að unnið sé að því í samráði við ýmsa 
innlenda viðbragðsaðila og stofnanir að samþætta og samhæfa viðbúnað gegn geislavá 
því grunnkerfi viðbúnaðar sem hér er. Geislavarnir ríkisins miða við að hafa ráðgefandi 
hlutverk og vera faglega leiðandi í náinni samvinnu við þá sem fara með framkvæmd 
ýmissa flokka viðbúnaðar hérlendis og aðrar stofnanir sem að viðbúnaði koma. Þetta er í 
fullu samræmi við kröfur IAEA til viðbúnaðar aðildarríkja gegn geislavá en þær miða við 
að viðbúnaður gegn geislavá sé samhæfður öðrum greinum viðbúnaðar í hverju landi og 
það sé gert með formlegum og skipulegum hætti. Kröfurnar eru bindandi fyrir IAEA og 
fyrir aðildarríki IAEA hvað varðar aðgerðir þar sem IAEA veitir aðstoð.
Geislavarnir ríkisins hafa átt frumkvæði að nánu samstarfi við ýmsa viðbragðsaðila 
(almannavarnir, lögreglu, slökkvilið og landhelgisgæslu), kynnt þeim leiðbeiningar IAEA 
og boðið aðstoð við að gera viðeigandi efni aðgengilegt svo viðbragðsáætlanir þessara 
aðila uppfylli kröfur IAEA. Gagnkvæm ánægja hefur verið með þetta samstarf. Stofnunin 
hefur einnig átt frumkvæði að samstarfi við aðrar stofnanir svo sem Umhverfisstofnun, 
Veðurstofu, Yfirdýralækni og Landlæknisembættið um viðbúnað vegna geislavár. 
Geislavamir eiga margþætt samstarf við dómsmálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið um 
viðbúnað vegna geisla- og kjarnorkuvár. Stofnunin annast, að ósk utanríkisráðuneytisins, 
einnig framkvæmd alþjóðlegra saminga um tilkynnngar um geislavá og gagnkvæma 
aðstoð við geislavá sem ísland hefur fullgilt.
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