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Inngangur

Brunamál og almannavarnir eru lögbundin hlutverk sveitafélaga, en í lögum 75/2000 um
brunavarnir stendur í 11. gr. að Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi fullnægi kröfum
samkvæmt lögum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra. Sveitarfélögum ber að sjá um
að nægjanlegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til slökkvistarfa. Í reglugerð er getið um
lágmarkskröfur um tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða. Einnig er um búnað og
þjálfun vegna mengunnaróhappa. Eldvarnaeftirlit er einnig ein af skyldum sveitarfélagana.
Slökkvilið Fjallabyggðar hefur á að skipa 35 slökkviliðsmönnum og er menntunar staða þeirra
mjög viðunandi en alltaf er reynt að mennta og endurmennta einhvern hluta þeirra á hverju
ári.
Brunavarnaáætlun
Brunavarnaáætlun 2010‐2014 var samþykkt og undirrituð 22.febrúar 2010 og á hún að leiða
í ljós hvort :
Tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur til að uppfylla kröfur þjónustustigs slökkviliðsins.
Földi slökkviliðsmanna,geta og menntun sé nægjan
Nægjanlegt slökkvivatn sé til staðar.
Slökkvistöðvar uppfylli þarfir sem gerðar til húsnæðisins.
Við lestur Brunavarnaáætlunarinnar kemur í ljós að komið er að því að endurnýja þarf á
næstunni hluta bílaflotans en ætla má að hægt væri að nýta mætti endurgreiðslu á
virðisaukaskatti vegna tækjakaupa, sem stendur til að endurgreiða á árinu 2012 en þar á
Fjallabyggð töluverða peninga.

Almannavarnir
Almannavarnanefnd Fjallabyggðar sameinaðist Almannavörnum Eyjafjarðar um áramót en
ekki er þetta alveg gengið í gegn en það stendur eitthvað á því að ráðuneytið samþykki
samninginn. Einhver kostnaður hlýst af þessari sameiningu vegna menntunar Vettvangsstjóra
og Aðgerðarstjórnar.
Jarðgöngin

Ekki er búið að ganga frá Viðbragðsáætlun vegna Héðinsfjarðarganga en Mannvirkjastofnun
samþykkir ekki það sem Vegagerðin leggur fram og stendur þar hnífurinn í kúnni en aðallega
er það vegna þess að krafan um útvarp er ásteytingar atriði.
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Í fjárhagsáætlun fyrir Brunamál og almannavarnir 2012 er gert ráð fyrir 610.000 í tekjur,
15.829.000 í laun og launatengd gjöld og í annan rekstrarkostnað 19.181.000 eða samtals
34.400.000

Ámundi Gunnarsson
Slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar.
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