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Umsögn um frumvarp til laga um mannvirki, þskj. 743 -  426. mál

Eftirfarandi umsögn Nýsköpunarmiðstöðvar íslands (NMÍ) tekur einungis til þeirra ákvæða 
sem lúta að vottun byggingarvara og umsögnum um byggingarvörur. Með bréfi dags, 10. 
apríl 2008 sendum við hins vegar almenna umsögn um lagafrumvarpið í heild sinni.

Markmið okkar hjá NMÍ með þeim athugasemdum og tillögum, sem fram koma í umsögn 
þessari, er einvörðungu að gera auðveldara um vik að fara eftir lögunum og tryggja þar með 
enn betur en ella að byggingarvörur á íslandi verði eins og best verður ætlast til, að gengið 
verði úr skugga um að þær séu prófaðar eins og við á og að rétt gæðaeftirlit sé með fram- 
leiðslu þeirra. Ákvæði þau sem við fjöllum um hér á eftir tengjast öll eða er að finna í nú- 
gildandi byggingarreglugerð, nr. 441/1998, (BRG) og reglugerð um viðskipti með byggingar- 
vörur, nr. 431/1994 (RVB), og höfum við lesið þau saman með tilsvarandi ákvæðum 
byggingarvörutilskipunar ESB, nr. 89/106/EEC. Með því að gera viss ákvæði frumvaq^sins 
skýrari, fella niður sum atriði og bæta öðrum við eru við að gera tillögur um lagfæringar, sem 
við teljum mjög þarfar að fenginni langri reynslu af að vinna með þau.

NMÍ er að því best er vitað eini aðilinn hér á landi, þar sem frá degi til dags er verið að vinna 
að vottun og umsögnum um byggingarvörur, en það er lögboðin skylda stofnunarinnar að 
sinna slíkum verkefnum. Hjá NMÍ er skilgreint starf vottunarstjóra sem sér um og ber ábyrgð 
á vottunar- og umsagnarstarfseminni fyrir byggingarvörur. Vottunarstjóri annast tengsl við og 
hefur setið reglubundna fundi hóps tilnefndra aðila (Group of Notified Bodies) og EOTA, í 
báðum tilvikum sem eini fulltrui íslands. Er stofnunin því vel meðvituð um þróun umræddra 
mála á evrópskum vettvangi.

Þær athugasemdir við og tillögur um breytingar á frumvarpinu sem við hjá NMÍ setjum fram í 
eftirfarandi texta byggjast, eins og hér að framan er gefið til kynna, á víðtækri reynslu okkar 
um áratugaskeið og sérfræðiþekkingu á umsögnum og vottun með tilheyrandi CE-merk- 
ingum, eins og við á hveiju sinni. Höfum við ekki vísbendingar um annað en að við höfum 
einstaka stöðu hérlendis hvað þessu viðvíkur.

Tillögur um breytingar ásamt skýringum

Texti í bláu í því sem fer hér á eftir er sá sem við leggjum til að verði orðalagið í lögunum.
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3. gr. 13 tl.: Breyta upphafinu þannig: Samhœfðir evrópskir staðlar: Vörustaðlar sem þ. e. 
í stað “staðlar” komi “vörustaðlar”.

3. gr. 24 tL: Sleppa “samhæfða evrópska”, til samræmis við “skilgreiningu” í 4. gr. 1. tl. í 
byggingarvörutilskipuninni (89/106/EEC).

3. gr.: Bæta við nýjum tölulið, nr. 25: Vottun: Aðferð sem faggilt vottunarstofa beitir til að 
veita formlega staðfestingu á því að vara, ferli eða þjónunsta sé í samræmi við tilgreindar 
kröfur. Sbr. 2. gr. RVB undir uVottim'\

3. gr.: Bæta við nýjum tölulið, nr. 26: Vottunarstofa: Faggiltur aðili, sbr. lög nr. 24/2006, um 
faggildingu o. fl., sem vottar byggingarvörur.

3. gr.: Bæta við nýjum tölulið, nr. 27: Vörustaðall eða byggingarvörustaðall: Staðall sem 
lýsir byggingarvöru og skilgreinir hvaða kröfur hún skal uppfylla og þar með hvaða eiginleika 
hennar skal meta og hvernig. Hugtakið “vörustaðall” kemur fyrir í tillögu okkar um breytingar 
á 39. gr.} sbr. eínnig tillöguna um breytingar á 3. gr. 13. tl. hér að framan.

39. gr. 2. tl. og 43. gr.: Sleppa lið c. Um þessi efnislega samhljóða ákvæði er fjallað í 
Byggingarvörutilskipuninm (89/106/EEC), 4. gr. tl. 2(c) og 3, sbr. 3. gr. 3. tl. RVB. Við hjá 
NMI vitum ekki til að á þessi ákvæði hafi reynt og við áttum okkur ekki heldur á við hvaða 
kringumstæður til þeirra ætti að geta komið eða hvaða mál þau ættu að geta leyst, úr því að 
önnur ákvæði krefjast þess hvort eð er að byggingarvörur skuli hafa vottun eða umsögn, burt 
séð frá því hvort heimilt er að CE-merkja þær eða ekki. Við teljum ákvæði þessi því óþörf, að 
þau hafi enga hagnýta þýðingu og séu til þess eins fallin að flækja málin og hugsanlega valda 
ruglingi.

39. gr. 3. tl.: Sleppa “eða evrópskt tæknisamþykki’í. Slíkt samþykki er gefið út, að jafnaði til 5 
ára í senn, á nafni framleiðanda, sem hefur sótt um það fyrir tiltekna vöru, eða ‘vörusafn’ 
(product kit) og greitt fyrir það, þannig að það er hans ‘eign’ og hann einn má nota það og 
CE-merkja eftir því, að uppfylltum skilyrðum. Ekki verður hins vegar séð að honum sé skylt 
að CE-merkja vöruna, heldur aðeíns heimilt. Tæknisamþykkin eru þannig valkvæð, þ. e. 
kostur fyrir framleiðanda sem vill fá að CE-merkja sína vöru, sem ekki er til fyrir samhæfður 
staðall, sem á hinn bóginn myndi skylda CE~merkingu.

Tillaga um 39. gr. í heild sinni fer hér á eftir, en þar kemur nýr 3. tl. en sá sem var 3. tl. 
kemur ótölusettur sem upphaf næstu málsgreinar á eftir.

39. gr. og 8. gr. ákvæða til bráðabirgða: Við teljum að sleppa ætti 8. gr. sem slíkri, en fella 
hana efnislega að mestu leyti inn í 39. gr. Ástæður þess að við leggjum þetta til eru eins og 
hér segir: til eru margir evrópskir byggingarvörustaðlar sem ekki eru samhæfðir og allt útlit er 
fyrir að svo verði um langa framtíð, og nokkuð óljóst er hvort allir slíkir staðlar verði 
samhæfðir í fyrirsjáanlegri framtíð.

Nú hefur um nokkurra ára skeið legið fyrir frumvarp að evrópskri byggingarvöru- 
reglugerð (CPR), sem ætiað er að leyst af hólmi byggingarvörutilskipunina (CPD), en ekki er 
gert ráð fyrir að hún taki giidi fyrr en eftir tvö ár eða svo í fyrsta lagi. Ein tiilaga um ákvæði í 
frumvarpinu er að við grunnkröfumar sex verði bætt þeirri sjöundu, um sjálfbæmi 
byggingarvara. Með slíku hlýtur að verða að gera ráð fyrir að krafa verði uppi um að sam- 
hæfðum byggingarvörustöðlum fjölgi verulega og að þannig verði samdir fjölmargir vöru-
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staðlar fyrir hinar ýmsu byggingarvörur, sem enginn staðall er til fyrir nú. Viðbúið er að þess 
háttar taki fjölmörg ár.

Mikilvægi efnisatriða bráðabirgðaákvæðisins liggur í því að með því skuli vera tryggt 
að öll byggingarvara, óháð kröfu um CE-merkingu, skuli vera prófuð á viðeigandi hátt og 
vera undir í það minnsta innra gæðaeftirlit hjá framleiðanda hennar, og að varan skuli vera 
vottuð eða hafa umsögn sem staðfestir slíkt.

Dæmi um algengar byggingarvörur, sem skipta miklu máli út frá grunnkröfunum, en 
hafa ekki samhæfðan vörustaðal og ekki er því heimilt að CE-merkja, eru steinsteypa, bendi- 
stál fyrir steinsteypu og vatnslagnaeftii úr plasti. Óhæfa hlyti að teljast ef vara af þessu tagi 
þyrfti ekki að vera vottuð, á meðan t. d. malbik og fylliefni fyrir steinsteypu og malbik skal 
vera CE-merkt.

Af þessu öllu sögðu teljum við eðlilegast að lagaákvæði sem krefst vottunar eða umsagnar um 
byggingarvöru verði ekki lengur bráðabirgðaákvæði, enda er reynsla okkar sú að slíkt fyrir- 
komulag valdi ruglingi og misskilningi á þann veg að talið sé að ekki þurfi til að mynda að 
votta vöru nema til CE~merkingar.

39.gr Greinin hljóði þannig að teknu tilliti til athugsemdanna við hana og 8. gr. ákvæða til 
bráðabirgða:

Markaðssetning byggingarvöru er einungis heimil ef varan uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
1. Varan hentar til áformaðra nota. £ því felst að varan hafi þá eiginleika að mannvirki, sem á 

að fella hana inn í, setja saman við eða nota við, ef það er rétt hannað og byggt, geti 
fullnægt grunnkröfunum sem skilgreindar eru í viðauka við lög þessi. Mannvirkið skal 
fullnægja grunnkröfunum þann tíma sem eðlilegt og fjárhagslega hagkvæmt er að nýta 
það.

2. Varan uppfyllir kröfur eftirfarandi tækniákvæða:
a. samhæfðra evrópskra staðla, eða
b. evrópsks tæknisamþykkis.

3. Varan hefur vottun eða umsögn um að hún uppfylli kröfur reglugerða sem settar eru á 
grundvelli laga þessara, standist staðla og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

Ef til eru samhæfðir evrópskir staðlar fyrir viðkomandi byggingarvöru skal hún merkt með 
CE-merki í samræmi við ákvæði 43. gr. Mat á því hvort byggingarvara uppfyllir kröfur 1. og 
2. tölul. 1. mgr. skal framkvæmt af tilnefndum aðila með staðfestu á Evrópska efnahags- 
svæðinu í samræmi við ákvæði 41. gr. áður en varan er markaðssett. Byggingarvara telst 
uppfylla kröfur 1. og 2. tölul 1. mgr. ef hún er réttilega merkt með CE~merkinu í samræmi 
við ákvæði 43. gr.

Ef til er fyrir viðkomandi byggingarvöru vörustaðall, sem ekki er samhæfður evrópskur 
staðall, skal við vottun eða útgáfu umsagnar höfð hliðsjón af kröfum sem settar eru fram í 
ákvörðunum framkvæmdastjómar Evrópusambandsins varðandi hlutverk framleiðanda og 
tilnefnds aðila við staðfestingu á samræmi við kröfur, Ef ekki liggja fyrir samþykktir frá 
framkvæmdastjóm Evrópusambandsins varðandi einstaka vöruflokka skal höfð hliðsjón af 
ákvörðunum um hliðstæðar vörur.

Ef ekki er til vörustaðall fyrir viðkomandi byggingarvöru þarf varan ekki að hafa vottun eða 
umsögn skv. 3. tölul. 1. mgr., ef hún hefur mjög lítil eða engin áhrif á þá áhættu sem lýst er í 
grunnkröfunum sem skilgreindar eru í viðauka við lög þessi. Leiki vafi á um slík áhrif 
vörunnar, úrskurðar umhverfisráðherra um áhættuna, að fengnu áliti Nýsköpunarmiðstöðvar 
íslands og Byggingarstofnunar.
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Nýsköpunarmiðstöð fslands og Byggingarstofnun, sú síðarnefnda eínungis viðvíkjandi 
brunatæknilegum þáttum, skulu gegna samsvarandi hlutverki og tilnefndur aðili vegna 
ákvæða 3. tölul. 1. mgr. og 3. og 4. mgr. Þessir aðilar annast staðfestingu á samræmi og gefa 
út vottorð eða umsögn þar að lútandi.

Nánari skýringar viðvíkjandi 39. gr.:

Innskotið um Byggingarstofnun í 5. málsgreininni, hér næst á undan, setjum við til áherslu- 
auka eða skýringar, þar eð við göngum út frá því að þessi nýja stofnun fáist ekki almennt við 
byggingartæknileg mál í samkeppni við aðra ríkisstofnun, þ. e. NMÍ, nema þá sem 
fjármögnunaraðili rannsókna.

Þá höfum við lagt til hér að fellt verði niður það sem í frumvarpinu stendur, tekið upp 
úr RVB, á eftir Byggingarstofnun, þ. e. “eða aðrir þar ti! bærir aðilar sem umhverfis- 
ráðuneytið viðurkennir”. Ástæðan er sú að NMÍ hefur í sínu lögboðna hlutverki komið um- 
sagnarferlinu í mjög fastar skipulegar skorður og býr yfír haldgóðri þekkingu á byggingar- 
vörum almennt, auk mikillar reynslu af vottun. Umsagnir NMÍ snúast aðallega um innfluttar 
vörur og byggjast á Öflun réttra gagna frá erlendum aðilum, þ. e. vottorðum, prófunarskýrsl- 
um, staðfestingum á innra gæðaeftirliti hjá framleiðendum, sem og gögnum frá framleiðend- 
unum sjálfum, sem athugað er hvort samræmast kröfum viðeigandi vörustaðals um upplýsing- 
ar og framsetningu. Að Öllu þessu skoðuðu er ályktað um hvort umrædd vara brjóti í bága við 
íslensk laga- og reglugerðaákvæði eða ekki.

Stofnunin ræður mjög vel við þennan þátt og teljum við hættu á að mismunun og 
óvissa geti hlotist að því að fyrirtæki, sem rekin eru með hagnaðarvon, og búa yfir takmark- 
aðri reynslu og þekkingu að þessu leyti, taki að sér umsagnir og vottun vöru sem ekki er til 
samhæfður staðall fyrir. í þessu sambandi ætti að hafa í huga, að allir aðilar sem fengið hafa 
viðurkenningu sem tiínefndur aðili standa jafnt að vígi við vottun og eða prófanir til CE~ 
merkingar.

í tillögu okkar að 39. gr., eins og hún er hér að framan, er 4. mgr. bætt við grunntexta 
frumvarpsins. Málsgreininni er ætlað að lagfæra það sem við teljum vera ágalla á 8. gr. 
ákvæða til bráðabirgða í frumvarpinu, en textinn þar er tekinn óbreyttur úr bráðabirgða- 
ákvæði skipulags og byggingarlaga, sbr. samhljóða ákvæði í BRG, gr. 120.2.

Ágallinn er sá að textinn um vottun eða umsögn tekur afdráttarlaust til allra 
byggingarvara, þ. e. óháð mikilvægi þeirra gagnvart grunnkröfunum. Af þessu leiðir að nánast 
er ógemingur að fara að lögum sakir skorts á stöðlum fyrir vöru, sem “hefur mjög lítil eða 
engin áhrif á þá áhættu sem lýst er í grunnkröfunum”, sem og sakir margbreytileika. Vörur af 
þessu tagi eru ef til vill meira til nota innanhúss, svo sem gólfefni ýmiss konar, eins og dúkar, 
teppi, parket og gólflistar, og vörur sem einnig eiga við utanhúss, svo sem yfirborðsefni, eins 
og málning og vatnsfælur, spartl og kítti, og þá utanhússvörur eins og þak- og niðurfalls- 
rennur, svo að nærtæk dæmi séu tekin.

41. gr.: Bæta við sbr. 39. gr. á eftir orðinu “tækniákvæði” í lok fyrri setningar 1. mgr.

41. gr.: Sleppa úr 2. mgr, síðari setningunni, þ. e. sem hefst og endar þannig: “Heimilt er ...
... viðkomandi byggingarvöru.” Að okkar mati er þessi setning beinlínis villandi fremur en 
einungis óþörf, þar eð í 39. gr. felst skýlaus krafa um það sem setningin aðeins heimilar að 
gerð sé krafa um. Þetta liggur í því að allir samhæfðir evrópskir staðlar og evrópsk tækni- 
samþykki hafa sem grundvallarkröfu að með framleiðslunni sé innra eftirlit, auk gerðar- 
prófunar, og þar til viðbótar óháð ytra eftirlit ef eðli vörunnar er talið réttlæta slíkt. Ef 
evrópskur vörustaðall er ekki samhæfður, þá gerir hins vegar ákvæðið í tillögu okkar að 39. 
gr., það sem í núverandi frumvarpi er í 8. gr. ákvæða til bráðabirgða, um að höfð skuli “hlið-
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sjón af kröfum sem settar eru fram í ákvörðunum framkvæmdastjómar Evrópusambandsins 
varðandi hlutverk framleiðanda og tilnefnds aðila við staðfestingu á samræmi við kröfur” það 
að verkum að sömu kröfur verður að gera til eftirlits með framleiðslu vörunnar og hér að 
framan er sagt að gildi um samhæfðu tækniákvæðin.

43. gr.: Sleppa lið c, sbr. umfjöllun um 39. gr. hér að framan.

NMÍ vonast til að frumvarpinu verði breytt í samræmi við framangreindar tillögur okkar og 
röksemdafærslur. Þannig verði það að lögum sem yrðu skilvirkari að því er vottunarmálum 
viðvíkur. Stofnunin er til reiðu að veita frekari skýringar eða upplýsingar verði þess óskað.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Ingi Sigfússon, 
forstjóri. yfirverkfrœðingur.
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