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Efni: Umsögn um drög aö nefndaráliti - Frumvarp til laga um mannvirki, 375. mál.

í ofangreindum drögum að nefndaráliti segir m.a.: „í 4. tölul. 5. gr. frumvarpsins, sbr. 1. tölul. 64. 
gr., er Byggingarstofnun falið það verkefni að hafa eftirlit með framkvæmd laga nr. 146/1996, 
um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga. Með þessu er eftirliti með rafföngum skipt upp 
þannig að ...”.
4. tölul. 5. gr. frumvarpsins kallar ekki á neina þörf á að skipta upp eftirliti með rafföngum, það 
eru lagabreytingar sbr. 1. og 7. tölul. 64. gr. sem kalla á að eftirlitinu sé skipt upp með öllu því 
óhagræði og kostnaðarauka sem því fylgir.

í skýringum við 64. gr. frumvarpsins segir m.a.: “Þar sem lagt er til að rafmagnsöryggismál 
færist frá viðskiptaráðherra til umhverfisráðherra þarf að gera breytingar á lögum nr. 146/1996, 
um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga".
Ekki er skýrt nánar í hverju þessi þörf á breytingum liggur enda er hún ekki fyrir hendi, ef undan 
er skilið það sem snýr formlega að færslu málaflokksins frá Neytendastofu til Byggingarstofnun- 
ar og svo auðvitað sá ásetningur að skipta málaflokknum upp.

Ekkert í lagalegu umhverfi, hvorki í lögum ervarða Neytendastofu né öðrum lögum, kallará 
fyrirhugaða skiptingu málaflokksins, þó látið sé að því liggja, sbr. skýringar við 64. gr. 
frumvarpsins. Ástæður þess að þessi skipting er lögð til í frumvarpinu eru allt aðrar og ekki til 
hagsbóta fyrir rafmagnsöryggi í landinu.

Allt eftirlit með öryggi og markaðssetningu allra raffanga (ekki eingöngu hluta þeirra) er nú 
stundað á grundvelli laga nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og 
hefur svo verið frá því löngu áður en Neytendastofa varð til. Þetta eftirlit hefur verið stundað á 
grundvelli „rafmagnsöryggislaga“ (nú 146/1996) í rúm 75 ár. Á öllum Norðurlöndunum fara 
rafmagnsöryggisstofnanir með eftirlit með rafföngum og í öllum löndunum er eftirlit með 
rafföngum í sömu deild og önnur rafmagnsöryggismál. Hvergi á Norðurlöndunum er eftirliti með 
rafföngum skipt upp, hvorki á þann hátt sem lagt er til í frumvarpinu né á annan hátt. Eftirlit með 
öryggi raffanga á EES er byggt á Evróputilskipun um þetta efni sem gildir um rafföng, hvort 
heldur sem er (neytenda)rafföng eða önnur rafföng.

í Ijósi þess sem fram kemur í drögum að nefndaráliti varðandi lyftur og lyftubúnað, þ.e. 
breytingar sem nefndin leggur til á frumvarpinu vegna, eins og segir m.a.: “Nefndin telur því 
hvorki til hagræðis né sparnaðar að færa þennan verkþátt til hinnar nýju stofnunar og ieggur til 
breytingu á viðeigandi greinum hvað þetta varðar”, má álykta að uppi hljóti að vera misskilningur 
hvað varðar tillögur um skiptingu rafmagnsöryggismála. Sú skipting rafmagnsöryggismála sem
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lögð er til í frumvarpinu mun augljóslega leiða til óhagræðis og kostnaðarauka, bæði fyrir hið 
opinbera og seljendur sem eftirlitið beinist að, eins og ítarlega er skýrt í fyrri umsögn undirritaðra 
til nefndarinnar, dags. 10.04.2008. Því vekur það upp spurningar hvort misskilnings gæti hjá 
nefndinni, að hún telji tillögur um lagabreytingar (64. gr. frumvarpsins) er leiða munu af sér 
óhagræði og kostnaðarauka ekki nægja til að leggja til breytingar á frumvarpinu hvað rafföng 
varðar, en hagræði og sparnað nægja til að leggja til breytingar hvað lyftur og lyftubúnað varðar.

Það ber jafnframt að hafa í huga að allir hagsmunaaðilar á rafmagnssviði eru þeirrar skoðunar 
að öll rafmagnsöryggismál eigi að vera á sömu hendi og að flutningur þeirra til 
Byggingarstofununar sé til hagsbóta fyrir rafmagnsöryggi í landinu. Að sömu niðurstöðu komst 
óháður aðili ParX, viðskiptaráðgjöf IBM, sem viðskiptaráðuneytið fól árið 2006 að gera úttekt á 
fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála m.t.t. mögulegs hlutverks nýrrar stofnunar, 
Byggingarstofnunar.

Undirritaðir leggja til að frumvarpinu verði breytt á þann hátt að rafmagnsöryggismál í heild sinni, 
þ.m.t. öryggi og markaðseftirlit raffanga, verði flutt til Byggingarstofnunar enda málaflokkurinn 
ein samofin kerfisheild. Með því yrði rafmagnsöryggi í landinu betur tryggt, þess gætt að íþyngja 
ekki söluaðilum að óþörfu, kostnaður hins opinpera ekki aukinn að óþörfu, ekki yrði gengið gegn 
markmiðum um einfalda og skilvirka stjórnsýslu né gegn ákvæðum laga um opinberar 
eftirlitsreglur. Lagt er til að 64. gr. frumvarpsins verði breytt og hún verði þannig (breytingar á 1. 
og 7. tölul.):

64. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

1. Eftirfarandi breytingar verða á lögum nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga, með síðari breytingum:

a. I stað orðsins „Neytendastofu“ i 3. gr. laganna og hvarvetna annars staðar í 
lögunum kemur í viðeigandi beygingarfalli: Byggingarstofnun.

b. 1. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:
Umhverfisráðherra fer með yfírstjóm mála samkvæmt lögum þessum. Yfireftirlit 

með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga samkvæmt lögum þessum skal vera í 
höndum Byggingarstofnunar.

c. I stað 6.-8. mgr. 11. gr. laganna kemur ein ný málsgrein, svohljóðandi: 
Akvarðanir sem teknar eru á grundvelli laga þessara eru kæranlegar til

úrskurðamefndar skipulags- og byggingarmála. Um meðferð kæru og um kæruaðild fer 
samkvæmt ákvæðum skipulagslaga.

2. I stað orðanna „byggingamefndar um samþykki hennar“ í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 35/ 
1914, um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, og 2. mgr. 7. 
gr. laga nr. 16/1951, um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Akureyrar, 
kemur: byggingarfulltrúa um samþykki hans.

3. Efitirfarandi breytingar verða á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra:
a. I stað orðanna „byggingarlaga og byggingarreglugerðar“ í 1. málsl. 1. mgr. 34. 

gr. laganna kemur: laga um mannvirki og reglugerða settra samkvæmt þeim.
b. í stað orðsins „byggingamefhda“ í 2. málsl. 1. mgr. 34. gr. laganna kemur: 

byggingarfulltrúa.
4. í stað orðsins „byggingamefiidir“ í 8. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og 

mengunarvamir, kemur: byggingarfulltrúar.
5. Efitirfarandi breytingar verða á lögum nr. 104/2001, um húsafriðun:
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a. í stað orðsins „byggingamefhd“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: byggingarfulltrúa.
b. í stað orðanna „byggingamefnd verður vör“ í 14. gr. laganna kemur: 

byggingarfulltrúi verður var; og í stað orðsins „hún“ í sömu grein kemur: hann.
6. 1. málsl. 1. tölul. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 49/1997, um vamir gegn snjóflóðum og 

skriðuföllum, orðast svo: Árlegt gjald sem lagt er á allar brunatryggðar húseignir og nemur 
0,22%o af vátryggingarverðmæti.

7. Eftirfarandi breytingar verða á lögum nr. 62/2005, um Neytendastofu og talsmann 
neytenda:

a. 1. gr. laganna orðast svo: Neytendastofa er ríkisstofnun sem starfa skal að 
stjómsýsluverkefnum á sviði neytendamála, vöruöryggismála, opinberrar markaðsgæslu og 
mælifræði svo sem nánar er kveðið á um í lögum þessum. Neytendastofa heyrir undir 
viðskiptaráðherra.“

b. Setningin „Þá skal Neytendastofa fara með rafmagnsöryggismál, eins og kveðið 
er á um í lögum um öryggi raforkuvirlga, neysluveitna og raffanga” í 2. gr. laganna fellur brott.

Virðingarfyllst,

Birgir Ágústsson.

Jóhann Ólafsson er sviðsstjóri öryggissviðs Neytendastofu. Hann hefur starfað að 
rafmagnsöryggismálum i  tæp 20 ár, hjá Rafmagnseftiriiti ríkisins, Löggildingarstofu og 
Neytendastofu, þ.a. sem deildar/sviðsstjóri allra rafmagnsöryggismála s.l. 11 ár.
Birgir Ágústsson er sérfræðingur á öryggissviði Neytendastofu. Hann hefur starfað að 
rafmagnsöryggismálum í rúm 10 ár, hjá Löggildingarstofu og Neytendastofu. Allan þann tíma 
hefur hann verið sérfræðingur varðandi öryggi og markaðseftirlit raffanga, auk þess að sinna 
öðrum rafmagnsöryggismálum.

Jóhann Ólafsson

3


