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Vegna athugasemda frá umsagnaraðilum um frumvarp til laga um almannavamir hefur 
ráðuneytið sett fram neðangreindar tillögur til breytinga á frumvarpinu.

Þá hafa breytingatillögumar verið felldar inn í texta viðkomandi greina frumvarpsins í 
breytingaham í sérstöku skjali sem fylgir hjálagt.

Tillögur að breytingum eru eftirfarandi:

1. gr.
í stað orðanna:,, almenningur verði fyrir líkams- eða eignatjóni“ í 2. mgr. 1. gr. komi: “ lífi 

almennings og heilsu, umhverfi eða eignum sé ógnað.
Fellt er út orðið „hryðjuverka“ í 2. mgr. 1. gr. sem og orðin „enda falli þau störf ekki undir 

aðra samkvæmt lögum.“

4. gr.
í stað „heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra“ í 1. mgr. og 5. tl. 2. mgr. komi 

„heilbrigðisráðherra“.
í 5. tl. 2. mgr. bætist við „og forstjóri Geislavama ríkisins“

5. gr.
Við 2. málslið 1. mgr. 5. gr. bætist: „og að höfðu samráði við almannavama- og 

öryggismálaráð“.
2. málsliður 2. málsgreinar 5. gr. hljóði svo: „Ríkislögreglustjóri tekur ákvörðun um 

almannavamastig hveiju sinni í samráði við viðkomandi lögreglustjóra ef unnt er og tilkynnir 
það dómsmálaráðherra.“

7. gr.
Úr 1. mgr. verði felld orðin: „þar á meðal gerð vamarvirkja eða aðrar vemdarráðstafanir.“

í stað orðsins „umsjón“ í 2. málslið 2. mgr. kemur orðið „efdrlit.“ 
í 5. málslið 2. mgr. á undan orðvmum „stjóm aðgerða“ kemur orðið „með.“

9. gr.
I stað orðsins „hún“ í 1. mgr. kemur orðið ,jafnframt“



1. málsliður 3. málsgreinar orðist svo: „Sveitarstjómum er heimilt að vinna saman að gerð 
viðbragðsáætlunar, semja um gagnkvæma aðstoð eða koma á fót sameiginlegri 
almannavamanefhd.“

Við 3. málsgrein bætist nýr málsliður er orðast svo: Ef ein almannavamamefnd er í 
umdæmi lögreglustjóra skal hann sitja í nefhdinni.

11. gr.
1. málsliður 1. mgr. verður 3 málsliðir er orðast svo: Stjóm aðgerða í héraði þegar 

almannavamaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi. Hann 
situr í aðgerðastjóm ásamt flulltrúa almannavamanefndar, fulltrúa Slysavamafélagsins 
Landsbjargar, Rauða Kross íslands, hlutaðeigandi viðbragðsaðila sbr. viðbragðsáætlun ásamt 
öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hveiju sinni. Aðgerðastjóm starfar í 
samvinnu við samhæfingar- og stjómstöð.

2. mgr. hljóðar svo: Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjóm og 
samhæfingu á vettvangi.

12. gr.
1. málsliður 1. málsgreinar hljóði svo: Þar getur einnig farið fram samhæfmg hvers kyns 

aðgerða við leit og björgun á landi, sjó og í lofti eða viðbragða við hættuástandi, þó ekki hafi 
verið lýst yfír almannavamaástandi sbr. 13. gr.

1. málsliður 2. mgr. orðist svo: í almannavamaástandi starfa í stjómstöðinni fulltrúar 
viðbragðsaðila almannavama og ber þeim skylda til að fara að fyrirmælum þess aðila sem 
stýrir samhæfingu aðgerða úr samhæfingar- og stjómstöð samkvæmt viðbragðsáætlun.

1. málsliður 4. mgr. orðast svo: Samhæfingar- og stjómstöð lýtur ellefu manna stjóm sem 
dómsmálaráðherra skipar.

3. málsliður 4. mgr. orðast svo: Ríkislögreglustjóri, Landhelgisgæsla Islands, landlæknir, 
stjóm slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, stjóm samræmdrar neyðarsvörunar, Rauði Kross 
íslands, Flugstoðir og stjóm Slysavamafélagsins Landsbjargar tilnefna hver sinn fulltrúa í 
stjómina og skulu þeir valdir úr hópi þeirra sem taka virkan þátt í starfí samhæfíngar- og 
stj ómstöðvarinnar.

13. gr.

Við 2. mgr. bætist nýr málsliður er hljóðar svo: Áður en ríkislögreglustjóri tekur ákvörðun í 
málinu skal hann kanna afstöðu viðkomandi lögreglustjóra til beiðninnar.

14. gr.
2. málsliður 2. mgr. hljóðar svo: Auk þess skal þjónustumiðstöðin í samvinnu við 

hlutaðeigandi almannavamanefndir annast samskipti við fjölmiðla vegna aðgerða sem 
gripið er til hveiju sinni.

15. gr.
2. málsliður 1. mgr. hljóðar svo: Þá skulu einstök ráðimeyti og stofnanir á þeirra vegum, í 

samvinnu við ríkislögreglustjóra og í samræmi við lög sem um starfssviðið gilda 
skipuleggja fyrirhuguð viðbrögð og aðgerðir samkvæmt viðbragsáætlun þar sem m.a. er 
fjallað um eftirfarandi þætti:



16. gr.
Á eftir orðinu „sveitarfélög“ í 1. málslið 1. mgr. komi „og stofnanir á þeirra vegum“ 
í stað orðsins „sveitarfélög“ í 2. málslið 1. mgr. komi orðið „almannavamanefndir“ 
í stað orðsins „sveitarfélögum“ í 1. málslið 2. mgr. komi „almannavamanefhdum“

17. gr.
1. málsliður 1. mgr. hljóðar svo: Ráðuneyti, undirstofnanir þeirra og sveitarfélög skulu 

staðfesta viðbragðsáætlanir sínar og senda þær ríkislögreglustjóra.
í stað orðsins „samþykkt“ í 1. málslið 2. mgr. komið orðið „staðfest“.

19. gr.
3. mgr. hljóðar svo: Þeim sem kvaddir hafa verið til starfs skv. 1. mgr. ber að koma til 

læknisskoðunar ef nauðsynlegt þykir.

20. gr.
í stað orðsins „starfa“ í 2. málslið 1. mgr. koma orðin „tafarlausrar aðstoðar“

21.gr.
Á eftir orðinu „almannavama“ í 1. málslið 1. mgr. koma orðin „samkvæmt 19. gr.“

23. gr.
í stað orðanna: ,/íkislögreglustj óra eða þeim sem hann tilnefnir“ komi orðið 

„lögreglustjóra“.

29. gr.
2. mgr. orðast svo: Skýrslan skal kynnt hlutaðeigandi almannavamanefnd og 

sveitarstjómum og birt opinberlega að virtum ákvæðum 31. gr. og ákvæðum 
upplýsingalaga.

33. gr.
Greinin orðast svo:
Hver sá sem uppvís er að því að gefa af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi ranga 

tilkynningu til samhæfingar- og stjómstöðvar skv. V. kafla laga þessara eða viðbragðsaðila 
almannavama eða misnota að öðru leyti þjónustu þessara aðila varðandi almannavamir skal 
sæta refsingu skv. 120. gr. og 120. gr. a. almennra hegningarlaga.

Vegna athugasemda frá Ákærendafélagi íslands við firumvarpið er lagt til að einungis 
verði tekið verði fram í refsiákvæði frumvarpsins að sá sem gefur rangar tilkynningar til 
samhæfingar- og stjómstöðvar eða misnotar þjónustu þeirra varðandi almannavamir skuli 
sæta refsingu skv. 120. gr. og 120. gr. a. almennrar hegningarlaga.
Það þýðir þó ekki að bijóti maður gegn lögum um almannavamir þá sé það í öllum tilvikum 
refsilaust því brotin geta fallið undir ákvæði annarra laga. Er td. í 127. gr. almennra 
hegningarlaga kveðið á um refsingu fyrir að sinna ekki kvaðningu yfirvalds um aðstoð til að 
koma í veg fyrir ófamað sem lífi, heilbrigði eða velferð manna er búin hætta af en 127. gr. 
hljóðar svo: Hver, sem ekki sinnir kvaðningu yfirvalds um aðstoð til þess að koma í veg



fyrir brot eða annan ófamað, sem lífi, heilbrigði eða velferð manna er búin hætta af, þótt 
hann hefði getað veitt aðstoðina án þess að stofna sér eða verulegum hagsmunum í hættu, 
skal sæta sektum eða [fangelsi]1' allt að 3 mánuðum.

34. gr.
Orðin „skv. 4. mgr. 12. gr.“ í 1. mgr. falli brott.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þá er lagt til að sett verði ákvæði til bráðabirgða vegna breytinga sem lagðar eru til að 1. 

mgr. 5. gr. um að reglur um almannavamastig skuli settar af dómsmálaráðherra eftir 
tillögum ríkislögrelgustjóra í samráði við almannavama- og öryggismálaráð. Er lagt til að 
ákvæðið hljóði svo: „Reglur skv. 1. mgr. 5. gr. skal setja eigi síðar en í árslok 2009. Fram 
að þeim tíma skulu reglur sem dómsmálaráðherra setur eftir tillögum ríkislögreglustjóra 
gilda.“

Nauðsynlegt þykir að til staðar séu reglur um almannavamastig en nokkum tíma getur 
tekið fyrir almannavama- og öryggismálaráð að taka ákvörðun um þær. Er því lagt til að 
reglur sem dómsmálaráðherra setur eftir tillögum ríkislögreglustjóra gildi þar til reglur sem 
settar em í samráði við almannavama- og öryggismálaráð taka gildi.

Fundur ráðuneytisins með fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Vegna tilmæla allsherjamefndar fundaði ráðuneytið með fulltrúa Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og fór með honum ítarlega yfir athugasemdir sambandsins við frumvarpið og þær 
breytingar sem ráðuneytið legði til að gera á frumvarpinu í framhaldi af þeim. Fundurinn var 
gagnlegur og fulltrúi sambandsins var sammála þeim breytingartillögum sem ráðuneytið leggur 
fram á frumvarpinu og telur að með þeim sé komið til móts við sjónarmið sambandsins í 
mikilvægum atriðum.



Almenn ákvæði.
l.g r.

Markmið almannavama.
Lög þessi taka til samhæfðra almannavamaviðbragða til þess að takast á við afleiðingar 

neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfí og eða eignum.
Markmið almannavama er að undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem 

miða að því að koma í veg fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að lífi almennings og 
heilsu. umhverfi eða eignum sé ógnaðalmennineur verði fvrir líknms—eða eignatiów af 
völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta, hemaðaraðgerða; hr>'ðjuverka eða af 
annarri hættu og veita líkn í nauð og aðstoð vegna tjóns, sem hugsanlega kann að verða eða 
sem orðið hefur. enda-falli þau störf eldci undir oðra aamkvmmt lögum.

4. gr.
Skipan almannavama- og öryggismálaráðs. 

í  almannavama- og öryggismálaráði eiga sæti forsætisráðherra, sem jafnframt er 
formaður þess, dómsmálaráðherra, samgönguráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðis—eg 
tryggingarmálaráðherra, utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra. Þar að auki er 
forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna 
sérstakra mála.

Einnig skulu eiga sæti í almannavama- og öryggismálaráði:

1. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis
2. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis, ríkislögreglustjóri og forstjóri 

Landhelgisgæslu Islands.
3. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og 

fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri.
4. Ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytis, veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri 

Umhverfisstofnunar.
5. Ráðuneytisstjóri heilbrigðis-------eg------ tryggi ngamálatráðuneytis, landlæknir,

sóttvamalæknir og forstióri Geislavarna rikisins.
6. Ráðuneytisstjóri utanrikisráðuneytis.
7. Ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytis, orkumálastjóri og forstjóri Landsnets.
8. Fulltrúi Slysavamafélagsins Landsbjargar.
9. Fulltrúi Rauða kross íslands.
10. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvöranar.
Að auki skipar forsætisráðherra tvo fulltrúa til setu í ráðinu samkvæmt tilnefningu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga.



m. KAFLI 
Skipulag almannavarna á landinu öllu.

5.gr.
Æðsta stjóm almannavama.

Dómsmálaráðherra er æðsti yfirmaður almannavama í landinu. Hann gefur út reglur 
um almannavamastig að fenginni tillögu ríkislögreglustióra og að höfðu samráði við 
almannavarna- og örvggismálaráð.

Ríkislögreglustjóri annast málefni almannavama i umboði dómsmálaráðherra. 
Rikislögreglustjóri tekur ákvörðun um almannavamastig hveiju sinni i samráði við 
viðkomandi lögreglustióra ef unnt er og tilkynnir það dómsmálaráðherra.

Við embætti ríkislögreglustjóra starfar í Reykjavík samhæfingar- og stjómstöð undir 
sérstakri stjóm, sbr. V. kafla laga þessara.

7. gr.
Verkefni rikislögreglustjóra á sviði almannavama.

Ríkislögreglustjóri hefur umsjón með að ráðstafanir séu gerðar i samræmi við stefnu 
stjómvalda í almannavama- og öryggismálum, þar á meðal ger-ð vamarvirkja eða-aðrar 
vefndwfáðstafanir.

Ríkislögreglustjóri hefur eftirlit með skipulagi almannavama á landinu öllu og eftirlit 
með almannavömum sveitarfélaga. Hann hefur eftirlit meðumsión með gerð hasttumats í 
samráði við almannavamanefndir. Hann tekur þátt í undirbúningi og gerð viðbragðsáætlana 
ríkis og sveitarfélaga, sbr. VI. kafla laga þessara, og hefur eftirlit með endurskoðun þeirra 
og samhæfingu. Auk þessa hefur ríkislögreglustjóri eftirlit með gerð viðbragðsáætlana 
einkaaðila. Hann hefur með höndum eftirlit með samhæfingu viðbragðsaðila og annarra 
aðila, sbr. 8. gr., og með stióm aðgerða bæði áður og eftir að hættu ber að garði.

Ríkislögreglustjóri skipuleggur forvamir og almenningsfræðslu á sviði almannavama, 
svo og fræðslu einkaaðila, stjómvalda og almennings um skipulag almannavamakerfisins 
eftir því sem þurfa þykir. Auk þess annast ríkislögreglustjóri þjálfun og fræðslu á sviði 
almannavama.

Ríkislögreglustjóri tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi stjómvalda um almannavamir.



IV. KAFLI 
Skipulag almannavarna í héraði.

9. gr.
Almannavamanefndir. 

í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjóm skipar og ákveður 
| iafnframtMft fjölda nefndarmanna. Almannavamanefnd skal skipuð sýslumanni þess umdæmis 

sem sveitarfélagið er í, fulltrúum úr sveitarstjóm og þeim fulltrúum sveitarstjóma sem í starfi sínu 
sinna verkefnum í þágu öryggis hins almenna borgara. Á höfuðborgarsvæðinu og á Suðumesjum 
sitja lögreglustjórar viðkomandi umdæma í almannavamanefndum en ekki sýslumenn.

Almannavamanefnd kýs sér sjálf formann og varaformann. Sveitarstjómir ráða 
starfsmenn almannavamanefnda og greiða kostnað af störfum þeirra.

Sveitarstjómum er heimilt að vinna saman að gerð viðbragðsáætlunar, semiaum 
gagnkvæma aðstoð eða koma á fót sameiginlegri almannavamanefnd. Sameining 
almannavamanefnda eða samstarf þeirra er háð staðfestingu dómsmálaráðherra. Ráðherra 
ákveður hvaða sýslumaður skuli sitja í almannavamanefnd ef fleiri en eitt sýslumannsumdæmi 
fellur undir nefndina. Ef ein almannavamamefnd er í umdæmi lögreelustióra skal hann sitia i 
nefndinni.

l l .g r .
Aðgerða- og vettvangsstjóm í héraði.

Stjóm aðgerða í héraði þegar almannavamaástand ríkir er i höndum lögreglustjóra í 
viðkomandi lögregluumdæmi. Hann situr í aðgerðastiórn ásamt fulltrúa almannavamanefndar. 
fulltrúa Slvsavamafélagsins Landsbiargar. Rauða Kross Islands. hlutaðeigandi viðbragðsaðila sbr. 
viðbragðsáætlun ásamt öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengiast aðgerðum hveriu sinni «g 
íttt-kfúo ulmannQvamanefndaf . Aðgerðastióm starfar í samvinnu við samhæfingar- og stjómstöð. I 
stjóm aðgerða felst m.a. skipulag björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem getur eða 
hefur skapast og að stýra neyðaraðgerðum í samvinnu við samhæfingar- og stjómstöð, sbr. 12. gr.

Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með JwiWafstjóm og samhæfingu á 
vettvangi.

V. KAFLI 
Samhœfingar- og stjórnstöð.

12. gr.
Hlutverk samhœfingar- og stjómstöðvar.

I samhæfingar- og stjómstöð fer fram samhæfing og yfirstjóm almannavamaaðgerða með 
hliðsjón af almannavamastigi og viðeigandi viðbragðsáætlun. Þar getur einnig farið fram 
samhæfing hvers kyns aðgerða við leit og björgun, -á landi, sjó og í lofti. eða viðbragða við 
hættuástandi. bó ekki hafi verið Ivst vfir almannavarnaástandi -sbr. 13. gr.

í almannavarnaástandi starfa í stiómstöðinni frtarfa fulltrúar viðbragðsaðila almannavama og 
ber þeim skylda til að fara að fyrirmælum þess aðila sem stýrir samhæfingu aðgerða úr



samhæfmgar- og stjómstöð samkvæmt viðbragðsáætlun. Nú er ágreiningur um hvaða fyrirmæli 
skuli gefin og sker þá ríkislögreglustjóri úr. Ákvörðun ríkislögreglustjóra samkvæmt þessu 
ákvæði verður ekki skotið til dómsmálaráðherra.

Samhæfingar- og stjómstöð skal hafa aðgang að öruggu Qarskiptakerfi, sem er óháð og 
aðskilið frá almennum fjarskiptakerfum, vegna samskipta við viðbragðsaðila almannavama.

| Samhæfingar- og stjómstöð lýtur ellefu ftfa-manna stjóm sem dómsmálaráðherra skipar. 
Formaður stjómar skal skipaður af ráðherra án tilnefhingar. Ríkislögreglustjóri, Landhelgisgæsla 
íslands, landlæknir, stjóm slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, stjóm samræmdrar neyðarsvörunara 
Rauði Kross íslands. Flugstoðir og stjóm Slysavamafélagsins Landsbjargar tilnefna hver sinn 
fulltrúa í stjómina og skulu þeir valdir úr hópi þeirra sem taka virkan þátt í starfi samhæfingar- og 
stjómstöðvarinnar. Auk þess tilnefna samgönguráðherra og stjóm Sambands íslenskra 
sveitarfélaga hvor sinn fulltrúa.

Stjómin ræðir og tekur ákvarðanir um innra skipulag, rekstur og samstarf viðbragðsaðila.
| Stjómin beitir sér fyrir ráðstöfunum til að tryggja snufðrulausa framkvæmd viðbragðsáætlana. 

Samhæfing eða framkvæmd aðgerða er ekki á verksviði stjómar.
Stjómin getur ákveðið að viðbragðsaðilar almannavama, sem ekki eiga fulltrúa í stjóm 

samhæfingar- og stjómstöðvar, tilnefni fulltrúa í samhæfingar- og stjómstöðvarráð sem er 
stjóminni til ráðuneytis við ákvarðanir hennar.

Ríkislögreglustjóri ræður umsjónarmann samhæfmgar- og stjómstöðvarinnar að fenginni 
tillögu stjómar stjómstöðvarinnar. Kostnaður af starfsemi samhæfingar- og stjómstöðvar greiðist 
úr ríkissjóði.

13. gr.
Verkefni samhœfingar- og stjómstöðvar.

Samhæfingar- og stjómstöð skal virkjuð þegar nauðsyn krefst að mati þeirra sem koma að 
stjóm leitar, björgunar eða viðbragða við hættuástandi.

Almannavamanefnd eða viðbragðsaðili almannavama getur óskað eftir því að samhæfingar- og 
stjómstöð annist stjóm aðgerða vegna tiltekinnar hættu. Ef ágreiningur er í almannavamanefnd 
eða á milli viðbragðsaðila um það hvort leita skuli til samhæfingar- og stjómstöðvar getur hvor 
aðili um sig óskað eftir því við ríkislögreglustjóra að samhæfingar- og stjómstöð taki við stjóm 
aðgerða. Áður en rikislögreglustióri tekur ákvörðun í málinu skal hann kanna afstöðu viðkomandi 
lögreglustióra til beiðninnar.

14. gr.
Tímabundin stofnun og rekstur þjónustumiðstöðvar.

Samhliða rekstri samhæfingar- og stjómstöðvar er ríkislögreglustjóra heimilt, þegar hættu ber 
að garði eða hún er um garð gengin, að stofna tímabundið þjónustumiðstöð vegna tiltekinnar 
hættu eða hættuástands.

Verkefni þjónustumiðstöðvarinnar skulu m.a. felast í upplýsingagjöf til almennings og 
þjónustu við þá aðila sem hafa orðið fyrir tjóni og hin tiltekna hætta hefur haft önnur bein áhrif á.

| Áuk þess skal þjónustumiðstöðin í samvinnu við hlutaðeigandi almannavamanefndir annast 
samskipti við fjölmiðla vegna aðgerða sem gripið er til hveiju sinni.

Ráðuneyti og sveitarfélög, þar með taldar undirstofnanir þeirra, skulu veita hinni tímabundnu



þjónustumiðstöð lið við miðlun upplýsinga og þjónustu. Haft skal samráð við hlutaðeigandi 
sveitarstjómir um starfsemi þjónustumiðstöðvar samkvæmt þessari grein.

VI. KAFLI 
Gerð viðbragösáætlana.

15.gr.
Skylda rikisvalds til að gera viðbragðsáœtlanir.

Einstök ráðuneyti og undirstofnanir þeirra skulu, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, kanna 
áfallaþol þess hluta íslensks samfélags sem fellur undir starfssvið þeirra. Þá skulu einstök 
ráðuneyti og stofnanir á þeirra veeum. í samvinnu við rikislögreglustióra og í samræmi við lög 
sem um starfssviðið gilda. skipuleggja fyrirhuguð viðbrögð og aðgerðir samkvæmt 
viðbragðsáætlun þar sem m.a. er fjallað um eftirfarandi þætti:

1. Skipulagningu aðgerða.
2. Viðbúnað viðbragðsaðila, m.a. liðsafla, þjálfun liðsafla og útbúnað og 

stjómsýsluviðbúnað.
3. Samgöngur og Qarskipti.
4. Framkvæmd ráðstafana á hættustundu.
5. Samhæfmgu og stj óm aðgerða viðbragðsaðila og annarra aðila.
6. Áfallahjálp og aðstoð við þolendur.
7. Hagvamir, birgðir og neyðarflutninga til og frá landi.
Ríkislögreglustjóri skal semja viðbragðsáætlanir varðandi þá hluta íslensks samfélags sem falla 

ekki undir starfssvið tiltekins ráðuneytis.
Viðbragðsáætlanir skulu undirritaðar og staðfestar af réttum yfirvöldum.

16. gr.
Skylda sveitarfélaga til að gera viðbragðsáœtlanir.

Sveitarfélög og stofnanir á beirra vegum skulu, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, kanna 
áfallaþol í umdæmi sínu. Þá skulu almannavamanefndiraveitarfélög. í samvinnu við 
ríkislögreglustjóra, gera viðbragðsáætlun í samræmi við hættumat í umdæmi þeirra. Um efni 
viðbragðsáætlana fer skv. 15. gr.

AlmannavamanefndumSv&itarfétögum er heimilt að hafa samvinnu um gerð viðbragðsáætlana. 
Hafi almannavamanefndir verið sameinaðar skal gerð sameiginleg viðbragðsáætlun.

Ríkislögreglustjóri skal hafa yfírumsjón með samvinnu einstakra sveitarfélaga vegna 
sameiginlegrar hættu svo og þegar almannavamanefndir tveggja eða fleiri sveitarfélaga gera 
viðbragðsáætlun.

17. gr.
Afhending viðbragðsácetlana, œfingar og endurskoðun.

Ráðuneyti, undirstofnanir þeirra og sveitarfélög skulu staðfesta viðbragðsáætlanir sínar os 
senda bær rikislögreglustióra viðbragðsáœtlanir sínar.

Þegar viðbragðsáætlun hefur verið staðfestsambvkkt og afhent ríkislögreglustjóra skal hún æfð 
eftir þvi sem frekast er kostur. Ríkislögreglustjóri, almannavamanefndir, viðbragðsaðilar 
almannavama, stofnanir rikis og sveitarfélaga og einkaaðilar sem hafa hlutverki að gegna i 
skipulagi almannavama samkvæmt samningi skulu án endurgjalds taka þátt í æfingu



viðbragðsáætlunar eftir því sem þurfa þykir. Ágreiningi um skyldu til að taka þátt í æfingu má 
skjóta til dómsmálaráðherra. Viðbragðsáætlanir skal endurskoða eins ofit og nauðsyn krefst.

VH. KAFLI 
Borgaralegar skyldur á hættustundu.

19. gr.
Almenn borgaraleg skylda.

Það er borgaraleg skylda þeirra sem eru á aldrinum 18-65 ára að gegna á hættustundu, án 
endurgjaids, starfi í þágu almannavama í umdæmi þar sem þeir dveljast samkvæmt fyrirmælum 
er lögreglustjóri gefur, að fengnum tillögum almannavamanefndar eða ríkislögreglustjóra. 
Ákvörðun lögreglustjóra má skjóta til dómsmálaráðherra.

Kveðja má þá sem eru á aldrinum 16-18 ára eða eldri en 65 ára til starfs skv. 1. mgr., e f þeir 
óska þess sjálfir.

Þeim sem kvaddir hafa verið til starfs skv. 1. mgr. ber að koma til læknisskoðunar skv. 1. mgr., 
ef nauðsynlegt þykir.

Enginn má á neinn hátt tálma því að maður gegni starfi sem hann hefur verið kvaddur til í þágu 
almannavama.

20. gr.
Kvaðning til starfa við almannavarnir.

Ef hætta vofir yfir getur lögreglustjóri eða sýslumaður kvatt hvem fulltíða mann, sem tiltækur 
er, til tafarlausrar aðstoðar við störf í þágu almannavama. Ákvörðun um kvaðningu fulltíða 
manns til tafarlausrar aðstoðaratarfa við almannavamir verður ekki skotið til æðra stjómvalds.

Rikislögreglustjóri hefur ákvörðunarvald um flutning þeirra manna sem kvaddir hafa verið til 
starfa í þágu almannavama. Ef fjöldi manns eða hjálparlið er flutt á milli umdæma skal haft 
samráð við lögreglustjóra og almannavamanefnd.

21.gr.
Skylda til að taka þátt í námskeiðum og œfingum.

Ríkislögreglustjóri boðar þá sem kvaddir hafa verið til starfa í þágu almannavama skv. 19. gr. 
til námskeiða og æfinga. Ber öllum viðkomandi að fara að þeim fyrirmælum og öðrum 
starfsreglum. Óheimilt er að hverfa úr starfi án leyfis.

Á hættustundu má starfsmaður ekki fara úr lögsagnarumdæmi án samþykkis lögreglustjóra eða 
þess er hann tilnefnir.

Ef sá sem kvaddur hefur verið til starfa í þágu almannavama verður fyrir meiðslum eða tjóni á 
námskeiði eða æfingu á hann rétt á bótum.

Vm. KAFLI 
Valdheimildir á hættustundu.



23. gr.
Almenn fyrirmœli á hœttustundu.

Á hættustundu er rikislngreglustinrn. efin þeirn aem hann tilRefairlðgreglustióra, heimilt að 
ákveða að taka í sínar hendur umferðarstjóm, banna dvöl eða umferð á ákveðnum svæðum, svo 
sem með því að girða af eða hindra umferð um þau, þ.m.t. tilteknar fasteignir, taka í sínar vörslur 
hættulega muni, visa á brott eða fjarlægja fólk.

Fyrirmælum þessum er öllum skylt að hlíta.

29. gr.
Skýrsla rannsóknarnefiidar.

Nú er rannsókn skv. 2. mgr. 28. gr. lokið og semur þá rannsóknamefnd almannavama skýrslu 
til dómsmálaráðherra, ríkislögreglustjóra og allsheijamefndar Alþingis um niðurstöður 
nefndarinnar, tillögur og annað sem nefndinni þykir máli skipta.

Skýrslan skal kvnnt hlutaðeigandi almannavarnanefnd og sveitarstiórnum ogbirt opinberlega 
að virtum ákvæðum 31. gr. og ákvæðum upplýsingalaga.

Skýrslum rannsóknamefndar almannavarna skal ekki beitt sem sönnunargögnum í opinberum 
málum.

XI. KAFLI 
Refsiákvæði.

33. gr.
Hver s á  sem u p p v ís  e r  að bví að gefa af ásetningi eða stórkostlegu gáievsi ranea 

tilkvnningu t i l  samhæfmgar- og stiómstöðvar skv. V. kafla laga þessara eða viðbragðsaðila 
almannavama eða misnota að öðru levti biónustu bessara aðila varðandi almannavamir skal sæta 
refsingu skv. 120. gr. og 120. gr. a. almennra hegningarlaga. Brot geen löeum þessum vnrðn 
aektum eðn fangelsi allt að tveimur drum nema þyngri refsingu varði snmkvœmt öðrum lögum.

XH. KAFLI 
Reglugerð og gildistaka.

34. gr.
Dómsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um flokkun almannavamastiga 

almannavama, inntak þeirra og viðbrögð, um frekara skipulag samhæfingar- og stjómstöðvar og 
þjónustumiðstöðva skv. V. kafla að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, um 
öryggiskröfur neyðarQ arskiptakerfi s samhæfingar- og stjómstöðvarinnar að höfðu samráði við 
samgönguráðherra, um störf stjómar samhæfingar- og stjómstöðvar og samhæfmgar- og 

| stjómstöðvarráðs, svo og hveijir skuli teljast viðbragðsaðilar almannavama skv. A. mgr. 12. gr.
Þá setur dómsmálaráðherra, að fenginni tillögu ríkislögreglustjóra, reglugerð um efni og gerð 

viðbragðsáætlana skv. 15. og 16. gr. Ráðherra er og heimilt að kveða í reglugerð nánar á um 
samræmda gerð og samningu einstakra viðbragðsáætlana, Qölda æfinga og tengsl við 
almannavamastig.

Dómsmálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi rannsóknamefndar um 
almannavamir, svo sem hver skuli kalla á rannsókn nefndarinnar, hafi hún ekki sjálf frumkvæði 
að rannsókn, og um vinnslu persónuupplýsinga hjá nefndinni að svo miklu leyti sem hún fellur 
ekki undir lög um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga.



Forsætisráðherra setur reglugerð um starfshaetti almannavama- og öryggismálaráðs í samráði 
við dómsmálaráðherra.

Akvæði tii hráðabirgða.
Reelur skv. 1. mgr. 5. er. skal setia eiei siðar en i árslok 2009J r a m  að beim tíma skwlmsglur 
sem dómsmálaráðherra setur eftir tillögum ríkislðgreglustióra gil4a.


