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Sent á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.

Vísað er til frumvarps til laga um byggingarvörur, 54. mál. Samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu Alþingis hefur umrætt frumvarp verið afgreitt úr umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis og gengið til 2. umræðu.

Nefndarálit meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar hefur verið birt á heimasíðu Alþingis, 
sbr. þingskjal 466, þar sem lagt var til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt úr nefndinni. Ekki 
er í pósti þessum tekin efnisleg afstaða gagnvart þeirri afgreiðslu.

Hins vegar er ástæða til að gera athugasemd varðandi fullyrðingu sem kemur fram í umræddu 
nefndaráliti þar sem segir: „Þá er ekki til staðar tilnefndur aðili hér á landi sem hefur 
faggildingu til að framkvæma mat á nothæfi og sannprófun á stöðugleika skv. VII. kafla 
reglugerðar (ESB) nr. 305/2011. A f  því leiðir að þeir innlendu aðilar sem hyggjast fá  vörur 
sínar vottaðar og CE-merktar þurfa að leita til prófunaraðila erlendis sem kann að leiða a f  
sér meiri kostnað en e f hægt væri að leita til innlends aðila.“

Að gefnu tilefni er athygli nefndarinnar vakin á því að umrædd fullyrðing virðist ekki standast 
nánari skoðun. Í því samhengi vísast hér til þess að a.m.k. einn innlendur aðili er til þess bær 
að annast umrætt mat og sannprófun, en um er að ræða fyrirtækið BSI á Íslandi en fyrirtækið 
er aðili að alþjóðafyrirtækinu British Standards Institution sem er eitt af leiðandi fyrirtækjum 
á alheimsvísu á þessu sviði og hefur BSI á Íslandi fullyrt að fyrirtækið er til þess bært að veita 
umrædda þjónustu. Þess ber að geta að SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu gæta hagsmuna 
þessa fyrirtækis, þ.e. BSI á Íslandi.

Ekki liggur fyrir hvaðan nefndinni hafa borist ábendingar um að engin innlendur aðili 
annaðist umræddar prófanir eða mat en svo virðist sem þær ábendingar séu ekki byggðar á 
fullnægjandi upplýsingum.

Það er vissulega bagalegt að nefndinni hafi ekki borist fullnægjandi upplýsingar um hæfi 
þessa aðila, þ.e. innlends fyrirtækis sem starfar á þessu sviði.

Er framangreindu hér með komið á framfæri við nefndina með von um að unnt verði að koma 
að leiðréttingu hvað þessa rangfærslu varðar.
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