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Efni: Umsögn talsmanns neytenda um 620. mál, frumvarp til laga 
mælingar, mæligrunna og vigtarmenn (132. lðggjafarþing)

Vísað er til bréfs yðar, dags. 4. apríl sl., um ofangreint þingmál og beðist 
velvirðingar á að ekki gafst færi á að skila umsögn innan þess frests sem gefínn 
var, sbr. samtal í dag við nefiidarritara.

Meðal hlutverka embættis talsmanns neytenda er skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 62/2005 að setja fram úrbótatillögur um reglur „er varða neytendur 
sérstaklega“. Með hliðsjón af þeim lagaramma og þeim sjónarmiðum sem ég 
miða við til forgangsröðunar takmarka ég umsögn mína við hagsmuni og 
réttindi neytenda.

Embætti talsmanns neytenda hafa borist nokkrar ábendingar og erindi um að 
fjarskiptafyrirtæki hafi ekki löggilt mælitæki til grundvallar reikningagerð, svo 
sem símareikninga. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 100/1992 um vog, mál og 
faggildingu er skylt að „löggilda öll mælitæki sem notuð eru hér á landi til að 
mæla stærðir sem hafa áhrif á verð eða afgjald í hvers konar viðskiptum með 
vöru og þjónustu Hef ég haft samband við Neytendastofu og Póst- og 
fjarskiptastofnun vegna þessa og er sammæli með aðilum að efna til fundar til 
þess að bæta úr þessu eins og bréfaskipti hafa gengið á milli þeirra aðila um.

Með frumvarpinu virðist ætlunin að 13. gr. leysi þessa skýru lagaskyldu af 
hólmi en í athugasemdum með ákvæðinu í greinargerð segir að sú lagaheimild 
sé „allvíðtæk og í reynd hefur ákvæðið aðeins gilt um þau mælitæki þar sem 
nánari reglur hafa verið ákveðnar í reglugerð, sbr. framangreinda upptalningu.“ 
Ég tel að misbrestur á að tilvitnuðu lagaákvæði hafi verið framfylgt sé 
bagalegur fyrir neytendur sem hafa mjög mikla hagsmuni af því að öryggi sé

talsmaður neytenda

• stendurvörð um hagsmuni 

og réttindi neytenda

• stuðlar að aukinni neytendavernd

• gefur út rökstuddar álitsgerðir

• gerir tillögur um urbætur

• kynnir reglur um neytendamál

• leiðbeinir um meðferð ágreiningsmála

• bregst við brotum gegn réttindum 
og hagsmunum neytenda

er óháður fyrirmælum frá öðrum
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tryggt í slíkum mælingum enda eru greiðslur fyrir þjónustu fjarskiptafyrirtækja 
stór og vaxandi hluti af útgjöldum neytenda. Þá eiga neytendur rétt á slíku 
öryggi að óbreyttum lögum, þ.e. að mælingar til grundvallar reikningum séu 
réttar. Vil ég mælast til þess að sá réttur verði ekki skertur heldur fremur gripið 
til úrræða sem virkja þennan rétt neytenda og tryggja betur hagsmuni neytenda 
af öryggi í mælingum til grundvallar fjarskiptareikningum.

Þá vil ég fagna tilkomu fagráðs en samkvæmt frumvarpinu munu neytendur 
eiga fulltrúa þar með því að Neytendasamtökin tilnefiia einn fulltrúa. Tel ég 
slíkt í samræmi við aukna þörf og kröfu um að hafl sé samráð við neytendur 
um lagaframkvæmd sem snertir þá.

Virðingarfyllst,
talsmaðurjjfiytenda,
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