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Vísað er til tölvupósts dags. 13. desember sl. þar sem Mannvirkjastofnun er gefinn kostur á 
að veita umsögn við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 42/2009, um visthönnun 
vöru sem notar orku, með síðari breytingum. Mannvirkjastofnun þakkar fyrir að fá tækifæri 
til að veita umsögn um frumvarpið.

Samkvæmt 5. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 annast Mannvirkjastofnun markaðseftirlit 
með byggingarvörum skv, ákvæðum VIII. kafla þeirra laga. Jafnframt annast 
Mannvirkjastofnun markaðseftirlit með rafföngum sem eru varanlega tengd imannvirkjum, 
sbr. lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1996, en Neytendastofa 
annast markaðseftirlit með rafföngum sem ekki eru varanlega tengd mannvirkjum. Fyrir 
Alþingi liggur nú frumvarp frá allsherjar og menntamálanefnd Alþingis þar sem lagt er til að 
markaðseftiriit með öllum rafföngum verði fært til Mannvirkjastofnunar. Framangreind 
löggjöf um markaðseftirlit með byggingarvörum og rafföngum byggir á löggjöf 
Evrópusambandsins sem snýr aðallega að öryggi þessarar vöru. Löggjöf Evrópusambandsins 
um visthönnun vöru snýr að öðrum þáttum en um sömu vöruflokka er að ræða og 
framleiðendur þeirra því háðir markaðseftirliti tveggja stofnana. Er afar mikilvægt að einfalda 
eftirlitið sem mest og að stofnanirnar leitist við að hafa með sér samstarf um framkvæmd 
þess. Allt markaðseftirfit Mannvirkjastofnunar er framkvæmt af faggiitum skoðunarstofum. 
Með sameiginlegri samningagerð við skoðunarstofur væri unnt að fela skoðunarstofu eftirlit 
með vöru fyrir hönd beggja stofnana og eftirlitsferðum þannig fækkað gagnvart eftirlitsþega. 
Eftir því sem Mannvirkjastofnun kemst næst eru þegar í löggjöf til staðar nægjanlegar 
lagaheimildirfyrir slíkri samningagerð.

Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins sem nú liggur fyrir atvinnuveganefnd er 
lögunum ætlað að innieiða ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB. Lagt 
er til í frumvarpinu að gildissvið laga nr. 42/2009 verði útvíkkað þannig að undir lögin falli 
vörur sem „tengjast orkunotkun" í stað vara sem „nota orku", Er það til samræmis við 
útvíkkað gildissvið Evrópulöggjafarinnar. Meðal vöruflokka sem eftir breytingu geta fallið 
undir lögin eru vörur sem notaðar eru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, s.s. gluggar, 
einangrunarefni og vörur sem ætlaðar eru fyrir vatnsnotkun, t.d. sturtuhausar eða kranar. 
Hingað til hafa það aðallega verið rafföng sem fallið hafa undír ákvæði laganna, s.s. sjónvörp,
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kæliskápar, þvottavélar, þurrkarar, Ijósaperur og lampar. Þessar vörur eru almennt ekki 
framleiddar hér á landi. Verði frumvarpið að lögum geta hins vegar bæst við vöruflokkar sem 
framleiddir eru hér á landi. Sem dæmi má nefna að þónokkrir aðilar hér á landi framleiða 
glugga og einangrunarefni. Það er því ekki að öllu leyti rétt sem fram kemur í greinargerð 
frumvarpsins að áhrif þess á innlenda framleiðendur séu lítil. Þar sem innlendir 
framleiðendur byggingarvara eru almennt frekar lítil fyrirtæki geta áhrifin verið nokkur. 
Vegna þess er afar mikilvægt að standa vel að leiðbeiningum og upplýsingagjöf til innlendra 
aðila um þær kröfur sem gerðar eru og einfalda eins og kostur er allt eftirlit.
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