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Efni: Umsögn Brunamálastofmmar um frumvarp til laga um mannvirki, 426. mál

Umhverfísnefnd hefur óskað eftir umsögn Brunamálastofnunar um ofangreint frumvarp 
Athugasemdir Brunamálastofiiunar eru fremst ætlaðar til að skerpa gildissvið laganna

Um 3. gr. frumvarpsins, 10. lið: í síðustu setningu 10. liðs 3. gr, segir '’Mannvirki á eða í 
hafi, vötnum og ám sem hafa fasta staðsetningu teljast einnig til mannvirkja samkvæmt 
lögum þessum". Tilgangur þessarar setningar er ma, að tryggja að Byggingarstofnun geti haft 
eftirlit með mannvirkjum sem ætluð eru til olíuleitar og olíuvinnslu langt frá landi, en vegna
2. gr. frumvarpsins gæti setningin þó skilist svo að olíuleitarskip sem haf! fasta staðsetningu 
falli ekki undir lögin.

Til að taka af allan vafa væri æskilegt að bæta aftan við setninguna"... sem og skip með fasta 
staðsetningu sem œtluð eru til olíuleitar og olíuvinnslu ".

Um 5. gr. frumvarpsins, 4. lið: Með lögum nr. 29/2009 var forræði rafmagnsöryggismála 
flutt frá viðskiptaráðherra til umhverflsráðherra og dagleg umsjón málaflokksins frá 
Neytendastofu til Brunamálastofnunar. Allir staxfsmenn sem rafmagnsöryggismálum sinntu 
sem og allir hagsmunaaðilar á rafmagnssviði voru hlynntir þessum flutningi Reynslan hefur 
leitt í ljós að ákvörðunin var rétt að undanskildu því sem að markaðseftirliti raffanga snýr.

Ekki verður séð að fagleg sjónarmið hafi ráðið þegar ákveðið var að skilja hluta 
markaðseftirlits með raffongum eftir hjá Neytendastofu við flutning raftnagnsöryggismála til 
Brunamálastofnunar. Eftirlit með raffongum er nú óskilvirkara, kostnaðarsamara fyrir ríkið 
og meira íþyngjandi fyrír söluaðila en áður var Aðskilnaður markaðseftirlits með rafföngum, 
að hluta til? frá öðrum rafmagnsöryggismálum hefur leitt til tvíverknaðar og óskilvirkara 
eftirlits, m.a. m.t.t. reglugerða- og staðlavinnu, gerðar kynningar- og fræðsluefnis, 
framkvæmdar átaksverkefna og annarra eftirlitsverkefna, eftirlits með rafföngum í notkun 
(gamalla) auk rannsókna á brunum, tjónum og slysum vegna rafmagns.

Rafföng koma við sögu í nær öllum þáttum rafmagnsöryggis og því á markaðseftirlit með 
öllum rafföngum heima með Öðrum rafmagnsöryggismálum þar sem fagleg þekking er til 
staðar. Markaðseftirlit með rafföngum verður ekki stundað án sérfræðiþekkingar á 
rafmagnssviði og á rafmagnsöryggi - slík sérfræðiþekking er til staðar þar sem annað 
rafmagnseftirlit er stundað en þar£ eins og sakir standa, að vera til staðar hjá tveimur 
stofnunum.

Sterk rök hníga að því að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að fela einni stofnun, 
Byggingarstofnun, umsjón alls málaflokksins -  þetta var einmitt niðurstaða óháðs aðila,
ParX, viðskiptaráðgj afar IBM, sem viðskiptaráðuneytið fól árið 2006 að gera úttekt á
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fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála m.t.t. mögulegs hlutverks nýrrar stofnunar, 
Byggingarstofnunar.

Lagt er til að lögum nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga verði 
breytt á þann hátt að sá hluti markaðseftirlits raffanga sem enn er hjá Neytendastofu verði 
fluttur til nýrrar stofnunar, Byggingastofnunar. Þar með yrðu Öll rafmagnsöryggismál á einni 
hendi eins og verið hefur áratugum saman hér á landi og á öllum NorðurlÖndunum, enda 
málaflokkurinn ein samofin kerfisheild. Með því yrði rafmagnsöryggi í landinu betur tryggt, 
söluaðilum ekki íþyngt að óþörfu, kostnaður hins opinbera lækkaður og sérfræðiþekking og 
reynsla nýttist betur. Slík breyting væri í takt við markmið um einfalda og skilvirka 
stjómsýslu, auk þess sem hún félli að ákvæðum laga um opinberar eftirlitsreglur hvað mat á 
kostnaði varðar.

Vakin er athygli á því að ekki þarf að gera breytingar á frumvarpi til laga um mannvirki til að 
ofangreint markmið nái fram að ganga, sbr orðalag 4. liðs 5. gr. frumvarpsins. Hinsvegar er 
nauðsynlegt að breytingar verði gerðar á lögum nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga til að markmiðið nái fram að ganga. Meðfylgjandi er tillaga að 
breytingum á lögum nr. 146/1996, annarsvegar Word skjal með breytingartillögum í "track 
changes" og hinsvegar Word skjal með tillögu að frumvarpi um breytingar á lögum nr 
146/1996.

Um 17. gr. frumvarpsins: í 4. mgr. er ákvæði um að byggingarfulltrúi geti leitað til annarra 
aðila við yfírferð aðaluppdrátta, en mikilvægt er að þetta gildi einnig um séruppdrætti. Þvi er 
lagt til að orðinu "aðaluppdrátta” verði sldpt út fyrir orðið "uppdrátta" .

Almenn athugasemd vegna væntanlegrar sameiningar Vinnueftirlits og 
Vinnumálastofnunar: Fyrirhugð sameinuð stofnun Vinnueftirlits og Vinnumálastofnunar á 
einna fremst að vera stjómsýslustoftiun. Ymis tæknileg eftirlitsverkefni sem hafa tilheyrt 
Vinnueftirliti skarast við málaflokkinn byggingarmál og eiga að miklu leiti samleið með 
verkeftium Byggingarstofnunar. Þar má nefha tæknileg mál er varða lyftur, gaslagnir, 
efnageymslur og búnaður í sprengifimu umhverfi, til að nefna nokkur atriði. Æskilegt er að 
þessi atriði verði höfð í huga þegar sameinuð stofnun Vinnueftirlits og Vinnumálastofnunar 
verður til.



Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga
1996 nr. 146 27. desember

I. kaili. Gildissvið og skilgreiningar.
■1. gr. Tilgangur laga þessara er að draga sem mest úr hættu og tjóni af raforkuvirkjum, 
neysluveitum og raffongum og truflunum af völdum starfrækslu þeirra.
■2. gr. Ákvæði laga þessara ná til virkja og raffanga í landi, en ekki til eigin virkja farartækja, 
svo sem skipa, flugvéla og bifreiða.
□Ef ágreiningur verður um það hvort tiltekin virki falli undir lög þessi sker ráðherra úr,
■3. gr. í lögum þessum hafa eftirfarandi orð merkingu sem hér segir:

Ábyrgðarmaður: Eigandi, umráðamaður eða annar sá sem tilnefndur hefur verið til að 
annast uppsetningu eða rekstur raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og ber ábyrgð á 
lögmætu ástandi þeirra.

Einkarafstöð: Rafstöð í einkaeign sem er staðbundin og framleiðir rafmagn fyrir neysluveitu 
og fær ekki rafmagn frá rafveitu.

Innri öryggisstjórnun: Skilgreint eftirlitskerfi til að tryggja að kröfum um gæði vinnu og 
öryggi búnaðar, sem gerðar eru í samræmi við lög og reglugerðir, sé fullnægt.

Innri Öryggisstjörnunarkerfi: Kerfisbundnar ráðstafanir sem tryggja að starfsemi sé 
samkvæmt öryggiskröfum laga og reglugerða og sönnur eru færðar á með skráningu.

Löggiltur rafverktaki: Sá sem hlotið hefur löggildingu Brunamálastofnunar til 
rafvirkjunarstarfa.

Neysluveita: Raflögn og raflagnabúnaður innan við stofnkassa (eða búnað sem gegnir 
hlutverki stofnkassa).

Raffang: Hvers konar hlutur sem kemur að gagni við nýtingu rafmagns.
Raforkuvirki: Mannvirki til vinnslu og dreifíngar rafinagns.
Rafskoðunarstofa: Faggiltur óháður aðili sem hefiir starfsleyf! frá Brunamálastofnun til að 

annast skoðanir á raftæknisviði.
Rafveita: Fyrirtæki sem framleiðir, flytur, dreifir og/eða selur rafmagn.
Skoðun: Faglegt mat á hönnun raforkuvirkja, frágangi þeirra og samsetningu eða þjönustu 

við þau til að ákvarða samræmi þeirra við kröfur gildandi laga, reglugerða og annarra 
lögmætra fyrirmæla.

Virki: Samheiti fyrir raforkuvirki og neysluveitur.
Yfireftirlit: Eftirlit með að ákvæðum þessara laga sé fylgt í framkvæmd með fullnægjandi 

hætti í samræmi við lögin og reglugerðir sem settar eru á grundvelli þeirra.

II. kafli. Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.
■4. gr. Raforkuvirki, neysluveitur og rafföng skulu vera þannig úr garði gerð, notuð, þeim 
haldið við og eftir þeim litið að hætta af þeim fyrir heilsu og öryggi manna og dýra, svo og 
hætta á umhverfisspjöllum, verði svo lítil sem við verði komið.
□Raforkuvirki, neysluveitur og rafföng mega ekki hafa í för með sér hættu á tjóni á eignum 
manna eða hættu á truflunum á starfrækslu rafmagnsbúnaðar sem fyrir er. Sé unnt að afstýra



um starfsleyfi til Brunamálastofnunar. Til að öðlast slík leyfi skal rafskoðunarstofa vera 
faggilt í samræmi við lög um vog, mál og faggildingu, nr. 100/1992.
□Starfsleyfi skulu ná til landsins alls og vera veitt til fimm ára í semi. Brunamálastofnun getur 
að undangenginni áminningu svipt rafskoðunarstofu starfsleyfí ef hún fullnægir ekki lengur 
skilyrðum leyfisins eða vanrækir skyldur sínar.

■9. gr. Hlutverk rafskoðunarstofa í eftirliti með vörnum gegn hættu og tjóni af 
raforkuvirkjum, neysluveitum og rafföngum skal vera sem hér greinir:

1. að skoða ný og eldri raforkuvirki, og neysluveitur;
2. að skoða innra öryggisstjómunarkerfi rafveitna og framkvæmd þess;
3. að skoða aðstöðu og búnað rafverktaka;
4. að skoða innra öryggisstjómunarkerfi rafVerktaka og framkvæmd þess;
5. að skoða rafföng og raforkuvirki á markaði.

□í þeim tilvikum sem ekki er fyrir hendi faggilt rafskoðunarstofa til þess að annast skoðanir á 
tilteknu sviði skal Brunamálastofnun eða--Neytenéastefar sé um ̂að-ræða-mfföflg sem ekki-eru 
vam^ eg-a-teHgá-mannvirkjum-annast þær og sú starfsemi vera faggilt.

■10. gr. Starfsmenn Brunamálastofnunar og starfsmenn rafskoðunarstofa sem hafa staxfsleyfi 
á rafmagnsöryggissviði skv. 8. gr, skulu ætíð hafa óhindraðan aðgang að raforkuvirkjum, 
neysluveitum, starfsstöðum rafVerktaka og rafföngum sem til skoðunar eru hveiju sinni og rétt 
til að taka sýni og gera þær athuganir og rannsóknir sem nauðsynlegar eru taldar í því skyni að 
varna hættu á tjóni af völdum rafmagns. SömU' heimiíéír-skal Neytendastofa-hafa- sé um að 
æ̂ða m ^kaðse#irík--með-r-afföngum sem ekl̂ i -em-varan-lega tengd mamwk-kjumr 

Ábyrgðarmenn raforkuvirkja og neysluveitna og rafverktakar, svo og framleiðendur, 
innflytjendur og seljendur raffanga, skulu veita þá aðstoð og upplýsingar er þörf krefur og 
óskað er eftir.

■11. gr. Telji starfsmenn rafveitna, rafskoðunarstofa eða rafverktaki að tiltekin neysluveita, 
rafföng eða hvers konar hlutar raforkuvirkja séu varhugaverðir eða uppfylli ekki skilyrði laga 
þessara skal án tafar senda tilkynningu þess efnis til Brunamálastofnunar. Tilkynning skal 
einnig send til Brunamálastofnunar ef skoðunarstofa telur að tiltekinn rafverktaki, starfsmaður 
rafVeitu eða ábyrgðarmaður rafveitu uppfylli ekki ákvæði laga þessara. Sé um aðræða 
tilkynningu-sem-varðar rafföng-á m-arkaði sem Neytendastofa hefur eftirlit með-skaí 
B-r-unam-ákisto fnun framsenáa-málíé-Neytendastofa;
□Berist Brunamálastofnun tilkynning skv. 1. mgr. þessarar greinar eða verði hún að öðru leyti 
þess áskynja að hætta kunni að stafa af rafmagnsbúnaði skal stofnunin tafarlaust grípa til 
þeirra úrræða sem grein þessi mælir fyrir um.
□Leiki rökstuddur grunur á því að rafmagnsbúnaður uppfylli ekki skilyrði laga þessara eða 
reglugerða á grundvelli þeirra getur Brunamálastofnun tímabundið bannað sölu eða notkun á 
meðan rannsókn fer fram í málinu.
□Leiði rannsókn Brunamálastofnunar í ljós að rafmagnsbúnaður uppfylli ekki skilyrði laga 
þessara eða reglugerða á grundvelli þeirra getur Brunamálastofnun bannað sölu hans, stöðvað 
notkun, bannað uppsetningu og krafist niðurtöku og innköllunar.

Sömu heimi)dir-og-greinir í 2. -1. mgr. hefur-Neytendastofa sé um-að-r-æða rafföng á



5. skyldur ábyrgðarmanna til þess að tilkynna, gefa skýrslu um og halda skrá yfír 
raforkuvirki og neysluveitur sem fyrir hendi eru, um ný virki og aukningu og 
endurbætur eldri virkja;

6. heimild til handa Brunamálastofnunar til að láta stöðva um stundarsakir 
starfrækslu raforkuvirkja eða neysluveitna og rjúfa rafstraum hjá einstökum notendum 
og fyrirtækjum sem hlíta ekki ákvæðum laga þessara og reglugerða á grundvelli þeirra, 
svo og svipta þá löggildingu eða starfsleyfi sem gerst hafa brotlegir við lög þessi eða 
reglugerðir á grundvelli þeirra;

7. innra öryggisstjómunarkerfi og viðurkenningu Brunamálastofnunar á því, svo og 
um skyldur ábyrgðamiarma, sbr. 5. gr.;

8. tíðni, umfang og framkvæmd skoðana sem skulu vera í samræmi við þá hættu sem 
stafar af gerð raforkuvirkis, neysluveitu eða raffangs, sbr. 7. gr.;

9. eftirlit með raforkuvirkjum, neysluveitum og raffongum, innfluttum eða 
smíðuðum innan lands;

10. starfsleyfi tilnefndra ábyrgðarmanna rafveitna, starfsleyfi rafskoðunarstofa, 
tímabundna löggildingu rafverktaka og um skilyrði sem fullnægja þarf;

11. fræðslu og upplýsingar um hættu af rafmagni og leiðir til að verjast henni;
12. birtingu niðurstaðna skoðana, upplýsinga um slys og tjón og annarra upplýsinga 

um rafmagnsöryggismál;
13. heimildir Brunamálastofnunar til að setja nánari reglur um tæknilega útfærslu á 

gerð, tilhögun, eftirliti og starfrækslu raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, svo og á 
skoðunaraðferðum rafskoðunarstofa og rafverktaka.
H3Í reglugerð er ráðherra heimilt að setja ákvæði um raforkuvirki eða rafföng sem falla 
ekki undir ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, þar með taldar bókanir 
hans og viðauka.

■13. gr. a. Sá sem vill öðlast A-löggildingu, sem er löggilding til rafvirkjunarstarfa 
við háspennuvirki, verður að:

1. hafa lokið fullnaðarprófi frá rafmagnsdeild viðurkennds verkfræðiháskóla 
(sterkstraumssviði) og hafa að auki tveggja ára reynslu við störf sem lúta að hönnun 
og/eða setningu háspennuvirkja; eða

2. hafa lokið fullnaðarprófi frá rafmagnsdeild viðurkennds tæknifræðiháskóla 
(sterkstraumssviði) og hafa að auki tveggja ára reynslu við störf sem lúta að hönnun 
og/eða setningu háspennuvirkja; eða

3. hafa sveinsbréf í rafVirkjun og hafa lokið prófi í rafmagnsiðnfræði 
(sterkstraumssviði) frá Háskólanum í Reykjavík eða öðrum viðurkenndum skóla og 
hafa að auki tveggja ára reynslu að loknu sveinsprófi við störf sem Iúta að hönnun 
og/eða setningu háspennuvirkja; eða

4. hafa sveinsbréf í rafVirkjun og hafa lokið prófi í meistaranámi í rafVirkjun 
(sterkstraumssviði) frá viðurkenndum skóla eða hafa jafngilda menntun að mati 
menntamálaráðuneytis og hafa að auki tveggja ára reynslu að loknu sveinsprófi við 
störf sem lúta að hönnun og/eða setningu háspennuvirkja.]0

■13. gr. b. Sá sem vill öðlast B-löggildingu, sem er löggilding til rafVirkjunarstarfa



3. hafa sveinsbréf í rafVirkjun og hafa lokið prófi í rafmagnsiðnfræði 
(sterkstraumssviði) frá Háskóianum í Reykjavík eða öðrum viðurkenndum skóla og 
hafa að auki tveggja ára reynsiu að Íoknu sveinsprófi við störf sem lúta að hönnun 
og/eða setningu lágspennuvirkja; eða

4. hafa sveinsbréf í rafvirkjun og hafa lokið prófi í meistaranámi í rafvirkjun 
(sterkstraumssviði) frá viðurkenndum skóia eða hafa jafngiida menntun að mati 
menntamáiaráðuneytis og hafa að auki tveggja ára reynsiu að loknu sveinsprófi við 
störf sem lúta að hönnun og/eða setningu lágspennuvirkja.
□Sá sem öðlast hefur CB-löggildingu má einungis starfa við þau raforkuvirki sem 
heyra undir fyrirtækið sem hann starfar hjá. Fyrirtækið sér honum fyrir búnaði og 
aðstöðu.]!)

■13. gr. e. Þeir einir sem hlotið hafa iöggildingu Brunamálastofnunar til 
rafVirkjunarstarfa skv. 13. gr. a~~ 13. gr. d mega bera ábyrgð á setningu, breytingu og 
viðgerðum virkja.]1}

IV. kafli. Gjaldtaka.
■14. gr. Til reksturs rafinagnsöryggismála sem Brunamálastofnun og-NeyteHáasto-fa 
eru falin samkvæmt lögum þessum skal aflað fjár á eftirfarandi hátt:

1. Vegna yfireftirlits Brunamálastofhunar með rafVeitum skulu rafVeitur árlega 
greiða til stofiiunarinnar gjald sem nemur allt að 0,2% af heildartekjum þeirra af 
raforkusölu og leigu mælitækja, að frádregnu andvirði aðkeyptrar raforku og 
virðisaukaskatti. Ef eigandi raforkuvers notar sjálfur alla orku sem þar er unnin eða 
veruiegan hiuta hennar og hún er ekki mæld eða verðlögð eða ekki er vitað um tekjur 
af raforkusölu skai hann greiða gjald af áætlaðri notkun. Undanþegin ákvæðum þessa 
töluliðar er raforkusala til íslenska álfélagsins hf. og íslenska jámblendifélagsins hf., 
svo og til annarra iðjuvera sem undanþegin kunna að verða með lögum.

2. Vegna úrtaksskoðana sem Brunamálastofnun lætur framkvæma á búnaði rafveitna 
og skoðana á innri öryggisstjómun þeirra skulu rafveitur greiða skoðunarkostnað.

3. Vegna yfireftirlits Brunamálastofnunar og úrtaksskoðana sem stofhunin lætur 
framkvæma á búnaði stóriðjuvera sem kaupa eða framleiða raforku sem undanskilin er 
gjaidtöku skv. 1. tölul. skulu eigendur þeirra greiða skoðunarkostnað.

Undir gjaldtöku samkvæmt tölulið þessum má fella kostnað við yfireftirlit og 
skoðanir á eihkarafstöðvum.

4. Vegna yfireftirlits Bnmamálastofhunar og þeirra úrtaksskoðana sem stofnunin 
lætur framkvæma á nýjum neysluveitum og neysluveitum í rekstri og þrátt fyrir 
ákvæði annarra laga um rafVeitur skulu rafVeitur árlega greiða til stofnunarinnar gjald 
sem nemur allt að 0,6% af heiidartekjum þeirra af raforkusölu og leigu mælitækja, að 
frádregnu andvirði aðkeyptrar raforku og virðisaukaskatti.

Undanþegin ákvæðum þessa töluiiðar er raforkusala tii íslenska álfélagsins hf. og 
fslenska jámblendifélagsins hf., svo og til annarra iðjuvera sem undanþegin kunna að 
verða með lögum.

5. Vegna yfireftirlits Brunamálastofnunar og eftirlits Neytendastofu með rafföngum 
á markaði sem stofnani-m a r-stofnunin jé ta-lætur framkvæma skulu innflytjendur og



Breyting á iögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996, með
síðari breytingum.

l.gr.
Eftirfaiandi breytingar verða á 6. gr. laganna:

a.
1. mgr. orðast svo:

Umhverfisráðherra fer með yfirstjóm mála samkvæmt iögum þessum. Eftirlit með 
öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga samkvæmt lögum þessum skal vera f 
höndum Brunamálastofnunar.

b.
Eftirfarandi máisgrein feliur niður:

Neytendastofa skal skera úr ágreiningi um öryggi raffanga á markaði sem ekki eru 
varaniega tengd mannvirkjum, svo og skera úr um til hvaða öryggisráðstafana skuli 
grípa tii að afstýra hættu og hver beri ábyrgð á og kostnað af framkvæmd úrbóta.

2- gr.
Orðin „eða Neytendastofa, sé um að ræða rafföng sem ekki eru varanlega tengd 

mannvirkjum“ í 2. mgr. 9. gr. laganna falla niður.

3. gr.
Efiirfarandi máisiiður 10. gr. laganna fellur niður: Sömu heimildir skal Neytendastofa hafa 

sé um að ræða markaðseftirlit með rafföngum sem ekki eru varanlega tengd mannvirkjum.

4. gr,
Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:

a.
Efíirfarandi málsliður 1. mgr, fellur niður: Sé um að ræða tilkynningu sem varðar 
rafföng á markaði sem Neytendastofa hefur eftirlit með skal Brunamálastofnun 
framsenda málið Neytendastofu.

b.
Eftirfarandi málsgrein (5. mgr.) fellur niður:

Sömu heimildir og greinir 12.-4. mgr. hefur Neytendastofa sé um að ræða rafföng 
á markaði sem hún hefur eftirlit með,

c.
Eftirfarandi málsliður 6. mgr. fellur niður: Hafi Neytendastofa upplýsingar um slík 
brot skal hún tilkynna það Brunamálastofhun án tafar.

d.
í stað 8.—10. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Málskot skv. 7. mgr. frestar ekki framkvæmd ákvörðunar. Verða ákvarðanir 
Brunamáiastofhunar ekki bomar undir dómstóla fyrr en úrskurður úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála Iiggur fyrir.

Nú vill aðili ekki una úrskurði úrskurðamefndar skipulags- og byggingarmáia og 
getur hann þá höfðað mál til ógildingar fyrir dómstólum. Mál skal höfðað innan sex 
mánaða frá því að aðili fékk vitneskju um úrskurð úrskurðamefndar. Málshöfðun 
frestar ekki gildistöku úrskurðar nefiidarinnar né heimild til aðfarar.

5. gr.
Orðin „Neytendastofu“ í 1. málsl. og „eða Neytendastofa“ í 2. málsl 12. gr. laganna falla 

niður.


