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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um geislavarnir, nr. 44/2002, með 
síðari breytingum (breytingar á eftirliti, niðurlagning geislavarnaráðs o.fl.). 561. Mál. (Lagt

fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013.)

Rök fyrir breytingu á lögum um geislavarnir nr. 44/2002 sem eru færð fram í greinargerð 
með frumvarpinu eru að á undanförnum árum hafi orðið áherslubreytingar á alþjóðlegum 
vettvangi geislavarna. Ber þar helst að nefna áherslubreytingar í nýjum öryggisreglum 
Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA) sem komu út á árinu 2011.

Aðkoma Embættis landlæknis að geislavörnum samkvæmt lögum er með tvennum hætti:

• Annars vegar vegna mats á gagnsemi og áhættu við notkun geislunar en landlæknir 
skal gera slíkt mat að fengnu samþykki Geislavarna ríkisins (IV. kafli 8. gr. laga um 
geislavarnir) og vegna skoðana á hópum fólks, t.d. vegna vísindalegra rannsókna. Álit 
landlæknis ber að skoða í ljósi eftirlitshlutvers hans sem lýtur a því að tryggja að 
heimild Geislavarna ríkisins liggi fyrir sem og annarra umsagnaraðila eftir atvikum s.s. 
Vísindasiðanefndar og Persónuverndar (16. gr.). Ekki eru gerðar breytingar á þessum 
ákvæðum í frumvarpinu og ekki eru gerðar athugasemdir við það af hálfu Embættis 
landlæknis.

• Hins vegar er að finna ýmis ákvæði sem lúta að bráðum heilsufarslegum áhrifum 
geislunar á lýðheilsuna í sóttvarnalögum nr. 19/1997 með síðari breytingum. Eftir að 
breytingar voru gerðar á gildissviði sóttvarnalaga árið 2007 til samræmis við 
alþjóðaheilbrigðisreglugerð Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) hafa þau 
tekið til sjúkdóma eða smitun sem smitefni, örverur eða sníkjudýr valda og einnig 
alvarlegra heilsufarslegra afleiðinga eiturefna og geislavirkra efna. Lögin taka einnig til 
óvenjulegra og óvæntra atburða sem geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar 
meðal þjóða heims (2. gr.). Þá eru ákvæði um að ráðherra ákveði með reglugerð, að 
fengnum tillögum sóttvarnaráðs, hvaða smitsjúkdómar eða sjúkdómar af völdum 
eiturefna og geislavirkra efna eru skráningarskyldir og hvaða sjúkdómar eru 
tilkynningarskyldir (3. gr.). Jafnframt skulu heilbrigðisfulltrúar, samkvæmt lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, dýralæknar og starfsmenn Matvælastofnunar 
Umhverfisstofnunar og Geislavarna ríkisins tilkynna viðkomandi yfirlækni 
heilsugæslu, sbr. 4. mgr. 4. gr., eða sóttvarnalækni jafnskjótt og þeir hafa orðið varir 
hugsanlega smithættu eða hættu vegna eiturefna eða geislavirkra efna. Gagnkvæm 
tilkynningarskylda hvílir á sóttvarnalækni.

Í frumvarpsdrögunum um breytingar á lögum um geislavarnir eða í gildandi lögum um 
geislavarnir er ekki að finna ákvæði sem samsvara tilkynningarskyldunni sem getið er um í 
sóttvarnalögum. Þessi tilkynningarskylda er mikilvæg í ljósi þess að sóttvarnalæknir er lögum 
samkvæmt landstengiliður við WHO vegna alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar en skylda hvílir
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á landstengiliðnum að tilkynna um alla atburði sem ógnað geta heilsu manna á 
alþjóðavettvangi, þ.m.t. geislaatburði.

Í 9. gr. frumvarpsins er lagt til að bætt verði við 11. gr. laga um geislavarnir ákvæði um að 
ráðherra sé heimilt að kveða nánar á um viðbúnað og viðbrögð við geislaslysum, svo sem 
hvernig skuli staðið að upplýsingagjöf til almenningsvið geislaslys, þjálfun starfsmanna og 
æfingum á viðbragðsáætlunum. Lagt til að bætt verði við 9. gr. frumvarpsins ákvæði um 
gagnkvæma upplýsingaskyldu Geislavarna ríkisins og sóttvarnalæknis um óvænt 
geislaatburði sem valdið geta heilsu manna tjóni.
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