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Efni: Umsögn um 375. mál, Frumvarp til laga um mannvirki
Athugasemd við b lið 64. gr frumvarpsins: Samkvæmt ofangreindu ímmvarpi eiga 
rafmagnsöryggimál að flytjast frá Neytendastofu til nýrrar stofiiunar Byggingarstofimunar og 
er það vel. Af frumvarpinu má skilja að markaðseftirlit raffanga í byggingum verði einnig á 
hendi Byggingarstofiiunar, eins og markaðsefiirlit með byggingarvörum almennt. Sem 
stendur sinnir Brunamálastofnun einmitt markaðseftirliti með ýmsum vörum hvað varðar 
brunavamir. Neytendastofa hefur síðan yfirumsjón með markaðseftirliti ýmissa stofhana (svo 
sem markaðseftirliti Vinnuefiirlitsins og Bnmamálastofiiunar). Þetta fyrirkomulag er einnig 
notað í nágrannalöndum okkar, þar sem sérhæfðar stofiianir sjá um markaðseftirlit á sínu 
sviði og stofiiun sem mótsvarar Neytendastofu hefur síðan yfireftirlit og samræmingarskildu 
hvað varðar hið sérhæfða eftirlit annarra stofnana.
Hinsvegar er það svo að samkvæmt b lið 64. gr. í ofangreindu frumvarpi á Neytendastofa að 
sinna markaðseftirliti með raffbngum sem teljast neytendavara, s.s. brauðristar, kaffivélar, 
ísskápar o.þ.h. en markaðseftirlit raffanga verður að öðru leyti á könnu Byggingarstofiiunar 
s.s. öll rafföng í byggingum, rafföng í iðnaði o.þ.h. Þetta fyrirkomulag er ákaflega óhagkvæmt 
þjóðhagslega þar sem mjög erfitt verður að skipta slíku eftirliti upp á nokkum vitrænan hátt. 
Um er að ræða sömu tilskipanir á rafinagnssviði og þar með sömu löggjöf. Söluaðilar 
raffanga mimu sæta tvöföldu eftirliti, annars vegar á frá hendi Neytendastofu og hins vegar frá 
Byggingarstofiivm.
Sem dæmi má nefiia að ef gert er ráð fyrir því að eldavél sé fasttengd, þá eigi 
Byggingarstofnun að sinna markaðseftirlitinu en ef eldavélin er með kló þá sé 
eftirlitshlutverkið á hendi Neytendastofu.
Hingað til hafa 5-6 stöðugildi unnið við rafinagnsöryggismál hjá Neytendastofu og þar af er 
talið að um hálft stöðugildi hafi unnið við markaðseftirlit raffanga. Ef óbreytt frumvarp er 
samþykkt mun hálft stöðugildi á rafinagnsöryggissviði verða eftir hjá Neytendastofu. Öll 
þekking á rafmagnsöryggismálum og þar sem markaðseftirlitsmálum mun flytjast til 
Byggingarstofnunar með þeim starfsmönnum sem fara og því verðvir engin þekking eftir hjá 
Neytendastofu á rafinagnsöryggismálum, þ.m.t. markaðseftirliti raffanga. Stofnunin þarf þá að 
ráða rafinagnsmenntaðan mann í hálft stöðugildi.
Því er lagt til að síðasta setningin í b lið 64. gr. ("Neytendastofa framkvæmir markaðseftirlit 
með raffongum, sbr. lög nr. 62/2005, um Neytendastofu og talsmann neytenda") falli niður og 
í staðinn komi ákvæði um að Byggingarstofnun sinni markaðseftirliti raffanga.
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Athugasemd við umsögn fjármálaráðuneytis við frumvarpið (sjá bls. 71): Um miðja síðu 
71 í frumvarpinu er talað um að fjögur stöðugildi færist frá Neytendastofu til 
Byggingarstofnunar en hingað til hafa minnst 5 stöðugildi unnið þessi verk hjá 
Neytendastofu, undanfarin ár hafa stöðugildin verið 6. Nauðsynlegt er að minnst 5 starfsmenn 
rafmagnsöryggissviðs Neytendastofu verði fluttir til Byggingarstofnunar og að 
fjármálaráðuneyti bæti því stöðugildi við útreikninga sína þegar kostnaður er metinn.
Vekja ber athygli á að hingað til hefur Neytendastofa haft tekjur af annarsvegar 
rafveitueftirlitsgjaldi (áætlað 144 M.kr árið 2008, en ætlunin er að lækka það í 88 M.kr með 
lækkun gjaldskrár og flytja það gjald til Byggingarstofnunar) og hins vegar af 
raffangaeftirlitsgjaldi (áætlað um 70 M.kr árið 2008). Raffangaeftirlitsgjaldið á að vera eftir 
hjá Neytendastofu, en ljóst er að markaðseftirlitið muni aldrei kosta meira en 20 m.kr. Lagt er 
til að allt markaðseftirlit með rafföngum (ekki bara sá hluti sem hefur með mannvirki að gera) 
verði flutt til Byggingarstofinmar, ásamt raffangaefitirlitsgjaldi, samtímis sem gjaldið verði 
lækkað um 50 M.kr. Jaftiframt er nauðsynlegt að raunhæf og lögleg leið verði fundin til að 
fjármagna starfsemi Neytendastofu.
Samantekt:
1) Lagt er til að síðasta setning í b lið 64. gr. falli niður og í staðinn komi ákvæði um að 
Byggingastofnun sinni öllu markaðseftirliti raffanga.
2) Lagt er til að reiknað verði með að fimm stöðugildi færist frá Neytendastofii til 
Byggingarstofriunar, í stað fjögurra eins og talað er um á miðri bls. 71 í frumvarpinu.
3) Lagt er til að raffangaeftirlitsgjald verði flutt til Byggingarstofhunar og lækkað úr 
áætluðum 70 M.kr í 20 M.kr, jafnframt sem fundin verði raunhæf og lögleg leið til að 
fjármagna starfsemi Neytendastofu.
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