
Hd. 2 3 4 . F ru m v arp
til laga um  breyting á iögum  um  b ru n am ál, n r. 85, 22. nóv. 1907.

F lu tn ingsm .: H alldór Stefánsson.
Aftan við 34. gr. laganna kom i ný m álsgrein , svo h ljóðandi:
R ikisstjórninni e r rje tt að sk ipa sje rstakan  m an n  til að  hafa yfir-eftir- 

lit m eð þvi, að lögum  þessum  sje hlýtt. Skal h an n  og leiðbeina b æ jar- og 
sveitarstjó rnum  um  alt það, e r við k em u r verklegum  og sk ipulegum  fram kvæ m d- 
um  til b ru n av arn a . K ostnað við yfir-eftirlitið  greið ir rik issjóður að  hálfu og 
B runabótafjelag íslands að  hálfu.

G r e i n a  r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt í sam ráði við rikisstjórnina.
Eftirlit nm fram kvæm d brnnam álalaganna hafa bæ jarstjórnir og sveitar- 

stjórnir, hver i sínu nmdæmi. Eftirlitið hefir reynst mjög ófullkomið og ófullnægjandi 
viða hvar. Við athugun, sem gerð var siðastliðið sum ar á brunavörnum  kaup- 
staðanna af Brunabótafjelagi Islands, i sam ráði við og með aðstoð endurtrygg- 
ingarfjelags þess, kom það i Ijós, að mjög skortir á, að ákvæðum brunam álalag- 
anna sje fullnægt viðast hvar. Af 27 kauptúnHm, sem vátryggja hjá  B. I., eru 11, 
sem engar sjerstakar b runavarn ir hafa; i 4 eru mjög Iitilsverð og ónothæf tæki, 
og af þeim 12, sem þá eru ótalin og hafa að visu nokkur brunavarnartæ ki, eru að 
eins 2 eða 3, sem telja m á að hafi brunavarn ir sinar i nokkurn  veginn góðu lagi.

H úsaskipun bæ janna er viða þannig, að stórir bæ jarhiu tar eru í sam - 
eiginlegri brunahæ ttu . Af þeirri ástæðu stafar stórfeld hætta, bæði fyrir ibúana 
og Brunabótafjelagið og það fjelag, sem það endurtryggir hjá, og jafnvel fyrir 
ríkið sjálft. Til að varna svo sem hægt er stórtjóni af b runa  heilla bæjarhverfa 
er öfiugasta ráðið að kom a á fót sem fullkom nustum  brunavörnnm , sem 
ástæður leyfa.

Auk eftirlits með þvi, að ákvæðum  brunam álalaganna sje fullnægt, þá er 
ætlast til, að eftirlitsm aðurinn ' leiðbeini og aðstoði bæjar- og sveitarstjórnir um 
alt, er að brunavörnum  lýtur. E r um það þörf verklegrar þekkingar, m. a. á vatns- 
veitum, rafmagnsleiðslum o. fl. Þ arf eftirlitsm aðurinn þvi að hafa slika þekkingu 
til að bera.

Við athugun og um ræ ður um þetta efni hefir það verið álitið, að eftir- 
litsstarf þetta gæti a. m. k. fyrst um sinn sam rým st störfum vegamálastjóra og 
starfsm anna hans, sem og á h inn bóginn, að vegamálastjóri hafi yfir þeirri 
sjerþekkingu að ráða, sem nauðsynleg er. Á þann hátt gæti eftirlitið orðið tiltölu- 
lega ódýrt og þó jafnfram t náð tilgangi sinum .

Eins og að fram an segir, m iðar eftirlitsstarf þetta til þess bæði að vernda 
lif, limi og eignir rikisborgaranna og einnig að þvi að draga ú r áhæ ttu vátrygg- 
ingarfjelaganna. Fess vegna er lagt til, að kostnaður við eftirlitið skiftist eins og 
til er tekið i frum varpinu.


