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Efni: Umsðgn itm frumvarp til laga um mannvirki, 375. mál

Félag íslenskra stórkaupmanna (FÍS) vísar til frumvarps sem lagt hefur verið fram á Alþingi 
um mannvirki, 375. mál. Þar sem Qölmargir söluaðilarrafFanga eru félagsmenn 1FÍS og því 
miklir hagsmunir að vel sé að verki staðið við lagasetninguna, hefur FÍS kynnt sér efhi 
frumvarpsins og gerir eftirfarandi athugasemd við efiii þess.

Skv. frumvaipinu er ætlunin að skipta markaðseftirliti raffanga milli Byggingarstofiiunar og 
Neytendastofu. Neytendastofa á að sinna markaðseftirliti með rafföngum sem teljast 
neytendavara, s.s. rafföng til heimilisnota, en Byggmgarstofinm markaðseflirliti með ölhun 
öðrum rafföngum, auk alls annars rafinagnseftirlits. Gkki verður annað séð en þetta 
fyrirkomulag muni íþyngja söluaðilum raffanga verulega frá því sem nú er, þar sem um yrði 
að raeða tvöfalt eftirlit af hendi tveggja mismunandi stofnana. Fullyrða má að nær 
undantekningarlaust selji söluaðilar raffbng sem falla munu undir eftirlit beggja stofnana, 
mætti þar nefha hefðbundna lampa, t.d. loftlampa annars vegar og standlampa hins vegar, 
ísskápa til heimilisnota annars vegar og ísskápa til í atvinnuskyni hins vegar.

FIS telur hugmyndir um skiptingu markaðseftirlits rafFanga vanhugsaðar og gerir að tillögu 
sinni að hætt verði við skiptingu rafinagnsöryggismála og málaflokkurinn í heild færður til 
Byggingarstofhunar. Með því væri komið í veg fyrir að markaðseftirlit með rafföngum yrði 
gert söluaðilum þeirra meira íþyngjandi en nauðsynlegt er. Einnig væri með þessu komið í 
veg fyrir kostnaðarauka í stjómsýslunni með færri eftirlitsheimsóknum með sama árangri og 
betri nýtingu sérfræðiþekkingar sem er þegar til staðar þar sem annað rafinagnseftirlit er 
stundað.

FÍS mótmælir harðlega hugmyndum um að önnur stofnunin, Neytendastofa, haldi eftir öllum 
fjármunum sem innheimtir eru vegna eftirlits með rafföngum þó svo að sú stofhun muni ekki 
smna markaðseftirliti raffanga nema að hluta til. Félagið mun ekki sætta sjg við að 
aðildarfélög þess greiði eftirlitsgjald sem notað yrði til að fjármagna önnur verkefiii en það er 
mnheimt fyrir. Þannig er gjald vegna þessa eftirlits 0,15% af tollverði í dag sem skilar um kr. 
70.000.000,- til Neytendastofii. Haldist það óbreytt þrátt fyrir að megnið af starfseminni 
flytjist frá Neytendastofu ogfrekari gjaldtaka komi til hvað viðkemur starfsemi
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Byggmgastofhunar, er k o i t a s t e r a f í ö n g u m  margfeldurog Muti hans ferí 
almeaman rekstur Neytendastofu.

Þá vekur athygla að ekki hefur verið lögð fram greinargerð um mat á þörf fyrir umrætt efíirht, 
gildi þess og kostnað þjöðfélagsins af því, svo sem skylt er þegar lagt er fram 
stjómarfnnnvarp sem felur í sér ákvæði um eftirlit, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 27/1999 um 
opmberar eftirlitsffeglur. Þá skal skv. 3. mgr. 6. gr. sömu laga eftiriit á vegum hins opinbera 
vera eins hagkvæmt og kostur er fyrir þau fyrirtæki og einstaklinga sem eftirlitið beinist að og 
íyrir hið opinbera. Ekki verður séð að gætt hafi verið að þessum reglum víð gerð 
frumvarpsins, heldur þvert á móti gert ráð jfyrir flóknara eftirhti og tvíverknaði sem leiðir til 
kostnaðamuka fyrir þá sem sæta þurfa eftirlitinu.

V erði það engu að síður niðurstaðan að haga eftirliti með rafföngum með þessum hætti er það 
sjálfsögð krafa FÍS að markaðseftirlitsgjaldið verði lækkað verulega til samræmis við minna 
eftirlit Neytendastofu og þannig tryggt að gjaldið endurspegli kostnað af eftirliti 
Neytendastofu.

Virðmgarfyllst,


