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Umsögn frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins vegna vegna þingskjals 1143, máls nr. 673, frumvarps 
til laga um breytingu á vopnalögum nr. 16/1998.

Almennt

Geri ekki efnislegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á lögunum.

Um umsagnarskyldu slökkviliðsstjóra

í 4. 5. og 7. grein núgilandi vopnalaga er kveðið á um að slökkviliðsstjóri gefi umsagnir vegna fram- 
leiðslu, innflutnings og verslunar með skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda. í breytinga- 
rtillögu er einnig kveðið á um þetta í 6. grein vegna skotelda sérstaklega. Þetta kallar á vinnu 
slökkviliðs sem eðlilegt er að tryggð sé greiðsla fyrir.

Á síðastliðnum árum hefur starf og umsýsla slökkviliðsins varðandi útgáfu umsagna vegna leyfis- 
veitinga opinberra aðila verið sífellt stærri og mannaflafrekari þáttur í starfi slökkviliðsins. Er nú svo 
komið að vinna við slíkar umsagnir krefst að jafnaði um tveggja stöðugilda á ársgrundvelli. Þar sem 
ekki er um að ræða hluta af kjarnastarfsemi slökkviliðs, þ.e. viðbúnað við eldsvoðum og 
eldvarnaeftirlit eins og það er skilgreint í lögum um brunavarnir nr. 75/2000, er ekki gert ráð fyrir 
kostnaði við slíka vinnu í tekjustofni slökkviliða. Þar sem leyfisveitingin sjálf fer iðulega fram hjá 
sýslumanni, lögreglustjóra eða öðrum opinberum aðila á vegum ríkisins, eru leyfisgjöld innheimt hjá 
þeim aðila eftir lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Ekki er gert ráð fyrir að nokkur hluti þess leyfisgjalds 
renni til slökkviliðs til að standa straum af þeim kostnaði sem af hlýst.

Ákvæði núgildandi vopnalaga og umrædds lagafrumvarps mæla fyrir um úttekt slökkviliðs í þágu 
leyfisumsóknar einkaaðila vegna starfsemi þeirra og/eða atvinnurekstrar. Er því um að ræða 
sértækan kostnað sem eðlilegt getur talist að þeir aðilar sem starfrækja tilgreinda starfsemi beri, í 
stað þess að kostnaður komi niður á slökkviliði eða sé greiddur af sveitarfélögum með auknum 
fjárframlögum, enda er um leyfisveitingu af hálfu ríkisins að ræða. Er það í samræmi við þá 
meginreglu sem víða er höfð í heiðri að sá skuli beri kostnað sem veldur.

Undirrituðum er Ijóst að greiðslur ríkisstofnana til slökkviliðs vegna þessa eru ekki alveg einfalt mál 
og myndu kalla á breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Slökkvilið leggur því til að kveðið á um 
það í vopnalögum að umsækjandi afli sjálfur umsagnar slökkviliðsstjóra vegna þess leyfis sem hann 
sækir um og leggi fram nauðsynleg gögn vegna þess. Slökkvilið getur auðveldlega rökstutt gjaldtöku 
vegna slíkrar umsagnar og beinist hún þá að viðkomandi umsækjanda.
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