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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari 
breytingum (skoteldar, EES-reglur, stórfelld brot)

Mannvirkjastofnun þakkar fyrir tækifærið til þess að veita umsögn um fyrirliggjandi frumvaip um 
breytingu á vopnalögum sem nú er til umfjöllunar hjá Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.

Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga m\ 75/2000 um brunavamir. Meðferð og 
eftirlit með markaðssetningu sprengiefna og skotelda varða því náið málaflokka stofnunarinnar. 
Stofnunin gerir athugasemdir við tillögur um fyrirkomulag markaðseftirlits með skoteldum í 
fyrirliggjandi frumvarpi. Með fmmvaipinu er gert ráð fyrir því að markaðseftirlit verði fært frá 
lögregluembættunum og hefur Mannvirkjastofnun skilning á því. Hins vegar er lagt til að eftirlitið 
fari til Neytendastofu frekar en fagstofnunar með heildarsýn í eftirliti með hættulegum efnum, en í 
þessu tilviki er um sprengiefni að ræða. í nágrannalöndum okkar fer markaðseftirlit á þessu sviði 
fram hjá stofnunum sem fara með öryggismál borgaranna og hafa fagþekkingu á sprengiefnum (svo 
sem skoteldum), t.d. MSB í Svíþjóð, DSB í Noregi, Sikkerhetsstyrelsen í Danmörku og Tukes í 
Finnlandi.

Rökin sem færð eru fyrir markaðseftirliti Neytendastofu í frumvarpinu em þau að stofnunin vinni nú 
þegar að flestum þeim markaðseftirlitsverkefnuin sem kveðið er á um í tilskipunum 
Evrópusambandsins sem innleiddar hafa í EES-samninginn og því sé eðlilegt að nýta sérhæfingu 
stofnunarinnar að þessu leyti.

Neytendastofa veitti umsögn um frumvarp til laga um vopn, sprengiefni og skotelda á 141. 
löggjafarþingi (sbr. þskj. 184, 183. mál) þar sem lögð var áhersla á mikilvægi fagkunnáttu 
skoðunarmanna og að stofnunin hafi ekki skoðunarmenn sem geti sinnt þessu hlutverki. Orðrétt 
kemur fram:

„77/ þess að vinna að markaðseftirliti í samrœmi við ákvœði tilskipnnarinnar og sltyldu Islands til 
að vinna mark\>isst að markaðseftirliti meðfJugeldum þá þarf að þjálfa nýja starfsmenn til að fara á 
vettvang til innflytjanda, dreifingaraðila eða framleiðanda, taka þar skýrslu, sœkja eftir atvikum 
sýnishom, o.fl. Þá þa rf að vinna mál frekar til dœmis e f setja þ a rf sölubann eða eyða og farga 
ólöglegum vörum. Þar verða sérjrœðingar stofnunarinnar að koma að slíkum málum. I  dag starfa 
engir slíkir skoðunarmenn hjá Neytendastofu og varla unnt að ráða starfsmann tímabundið tii mest 
þriggja mánaða til að vinna að slíku verkefni.u
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■ AlMannvirkjastofnun leggur til að markaðseftirliti með þessum hættulegu efnum verði komið fyrír hjá 
stofnun sem hefur fagþekkingu á málefninu og fer jafnframt með markaðseftirlit varðandi önnur 
öryggismál borgaranna, og býr þannig yfir þekkingu á eflirliti með samræmisyfirlýsingum, CE 
merkingum og tilkynningakerfi vegna innköllunar gallaðrar eða hættulegrar vöru (Rapex). I a. lið 6. 
gr. frumvarpsins er lagt til að leita skuli umsagnar Vinnueftirlits ríkisins áður en leyfi til innflutnings, 
útflutnings eða verslun með skotelda er veitt þar sem fagþekking vegna hættulegra efna, þ.á.m. 
sprengiefna (skotelda) er hjá stofnuninni, sem einnig hefur eftirlit með mörgum öðrum þáttum sem 
varða meðferð sprengiefna. Vinnueftirlitið fer með markaðseftirlit með öðmm hættulegum vamingi 
sem snýr að öryggi borgaranna, t.d. þiýstibúnaði, og fer með eftirlit með flutningi og geymslu 
hættulegra efna þ.á.m sprengiefna. Mannvirkjastofnun leggur því til skv. ofangreindu að 
markaðseftii'lit með skoteldum verði fært til Vinnueftirlits ríkisins í stað Neytendastofu.
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