
Nd. 292. Breytingartillögur [26. mál]
við frv. til I. um öryggisráðstafanir á vinnustöðum.

Frá Jóhanni Hafstein.

1. Við 3. gr. Aftan við síðustu mgr. bætist: og hver beri ábyrgð ft gæzlu hennar
gagnvart öryggiseftir litinu.

2. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist 2 nýjar mgr., svo hljóðandi:
Á vinnustöðum, þar sem aflvélar eru eða önnur vélknúin tæki notuð við

reksturinn, skal að jafnaði vera starfandi maður eða menn, er hafa þekkingu
á vélum þeim og tækjum, sem ft vinnustöðum eru.

Í fiskiðjuverum. frystihúsum og rafstöðvum skulu eingöngu vera við vél-
gæzlu menn, sem hafa öðlazt vélstjóraréttindi, og skulu þeir sjá um, að allur
öryggislítbúnaður sé í lagi, í nánu samráði við öryggiseftirlitið. ÞÓ skulu þeir
menn, sem nú eru i þessum störfum, en hafa þó ekki tilskilin vélstjóraréttindi,
eigi missa rétt til starfans við setningu þessara laga.

3. Við 6. gr.
a. Í stað niður lags 2. mgr. "og skulu þeir lagfæra .... ef unnt er" komi: og

skulu strax tilkynna yfirmanni sinum, ef þeir verða varir við, að verkfæri,
áhöld eða annar útbúnaður gengur úr lagi.

b. Í stað orðanna "ber honum að tilkynna" i 3 mgr. komi: ber honum eða trún-
aðarmanni að tilkynna.

4. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Sérhver sá, sem ætlar að reisa eða reka verksmiðju eða verkstæði eða

breyta eldra fyrirtæki, skal tilkynna það öryggiseftirlitinu.
Hver sá, sem tekur að sér byggingu verksmiðja,verkstæða eða annars þess

háttar, uppsetningu véla eða vélbúnaðar, hverju nafni sem nefnist, skal vera
ábyrgur gagnvart öryggiseftirlitinu um, að allur öryggísútbúnaður sé samkvæmt
þessum lögum.

Óheimilt er að hefja rekstur í nýrri verksmiðju eða verkstæði fyrr en eftir-
litsmaður hefur gefið viðkomandi skoðunarvottorð um, að allur útbúnaður sé
i fullu lagi.

5. Við 12. gr. Við 5. tölulið bætist: Vinni verkamaður í oímkötlum, lýsis- eða olíu-
geymum, skal þess jafnan gætt, að rafljósaútbúnaður geti hvorki myndað
neista né valdið rafmagnshöggi.

6. Við 19. gr. 5. mgr. falli niður.
7. Við 32. gr. í stað orðanna "skulu ekki hafa" komi: skulu að jafnaði ekki hafa.


