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Efni: Umsðgn um stjórnarfrumvðrp tíl skípulagslaga, heildarlög, 374. mái, um mannvirki,
heildarlög, 37S. mál. um breytingu á lögum um brunavarnir, nr. 75/2000, með síðari breytíngum, 
flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl., 376.mál.

Samtök atvinnulífsins, SART - Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði, Samtök iðnaðarins og SVÞ 
-  Samtök verslunar og þjónustu telja að sú stefnumörkun sem í íhimvörpunum felst s;é til mikilla bóta. 
Mikilvægt er að skilja að hina pólitísku steftiumörkun sem felst í frumvarpi til skipulagslaga og faglega 
og tæknilega útferslu sem er að finna í hinum írumvörpunum tveimur. Samtökin styðja því efiii 
frumvarpanna í meginatriðum en gera athugasemdir við nokkur atriði sem mikilvægt er að breyta áður en 
frumvörpin verða að lögum.

Samtökin hafa tvisvar áður skilað umsögn um þessi frumvörp, lyrst til umhverfisráðuneytisins þann 7. 
september 2006 og svo til Alþingis þann 12. apríl 2007. Sérstakri ánægju er lýst með að tekið hefur verið 
tillit til verulegs hluta þeirra athugasemda sem í umsögnum samtakanna fólst

Samorka -  Samtök orku- og veitufyrirtækja munu skila sérstakri umsögn um frumvörpin og ofangreind 
samtök vilja taka undir þann hluta gagnrýni Samorku sem snýr að byggingarleyfisskyldu fráveitna, 
hitaveitna, vatnsveitna og fjarskiptalagna Þetta ákvæði frumvarps um mannvirki (8. gr) mun augljóslega 
hafa í för með sér verulegan kostnað sem leggst á atvinnulff og heimili landsins og leiða til þess að gjald 
fyrir heimtaugar getur hækkað um tugi prósenta. Ávinningurinn af þessum ráðahag er í besta falli óljós.

Einn meginkostur hinnar nýju Byggingarstofhunar er að þar verður að finna á einum stað þekkingu og 
faglega umfjöllun um öll svið byggingarmála. Mál tengd rafmagnsöryggi falla undir verksvið hinnar nýju 
stofnunar og er það mikilvægt.

Gerð er alvarleg athugasemd við að markaðseftirlit með rafföngum verði klofið í tvennt í frumvarpi um 
mannvirki er gert ráð fyrir að eftirlit með rafíöngum sem tilheyra byggingum verði hjá Byggingarstofhun 
en eftirlit með neyslutækjum hjá Neytendastofu. Þannig yrðu, svo dæmi sé tekið, fasttengdar eldavélar 
háðar eftirliti Byggingarstofiiunar en eldavélar með kló háðar eftirliti Neytendastofu. Þannig verða 
innflytjendur og framleiðendur undir tvöföldu eftirliti sem leiðir til óvissu og óöryggis auk þess sem 
kostnaður verður meiri en ella og samræmist vart lögum og reglum um opinberar eftirlitsreglur.



innflytjendur og framleiðendur undir tvöföldu eftirliti sem leiðir til óvissu og óöryggis auk þess sem 
kostnaður verður meiri en ella og samræmist vart lögum og reglum um opinberar eftirlitsreglur.

Bent er á að Byggingarstofhun er falið að halda námskeið, prófa þekkingu, veita leyfi og hefur jafhframt 
vald til að svipta aðila leyfi. Lagt er til að hlutverk Byggingarstofnunar varðandi námskeið verði að sjá til 
þess að námskeið verði haldin og að skilgreina námskeiðsefni en að aðrir aðilar geti eftir atvikum haldið 
þessi námskeið og prófað þekkingu manna þótt veiting og svipting leyfa verði áffam  í höndum 
stofnunarinnar. (20. gr. frv. um brunavamir, 9.tl. 5. gr. frv um mannvirki).

Að lokum er hvatt til þess að gætt verði hófs við útgjöld stofnunarinnar og að gjöld sem heimilt verður að 
leggja á atvinnulíf verði ekki hærri en kostnaður við þá þjónustu sem ætlunin er að veita. Mikilvægt er að 
Iækkun gjalds fyrir rafmagnseftirlit gangi eftir eins og gert er ráð fýrir og kemur fram í umsögn 
fjármálaráðuneytis um frumvarp um mannvirki.

Virðingarfyllst,

Samtök atvinnulífsins

l

SART - Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði 

/ c

Samtök iðnaðarins


