
Nd. 282. Frumvarp til laga
um viðauka við 1. nr. 21 frá  7. maí  1928, iiin eftirlit  með ve rksmiðjum og 
vélum.

(Eft ir  2. unir. i Nd.).

1. gr.
Atv innuniá la ráðher ra  er lieimilt að setja i reglugcrð ákvæði  um:

1. Kftirlit mcð fcrmingu, affe rmingu og annari  afgreiðslu skipa liér við land,  
til ve rndar  lífi og lieilsu ve rkam anna ,  scm að því starfi  vinna,  og annara.  
Skal eftirlitið meðal  anna rs  ná til véla og a nna ra  ta5kja,  sem notuð ern við 
vinnuna,  hvort  l ie ldur  á landi  eða í skipi. í rcglugcrðinni iná setja nán-  
ari  fyr i rmæli  uni s tarfshát tu ,  tilliögun við v innuna  og aðbúnað verka-  
féilks á s taðnum.

2. Gerð og frágang verkpal la  við hverskonar  vinnu og um eftirl it  með þeim. 
Aður en rcglugerð er  sett skal leitað álits Alþýðusamhands  ís lands og

Vinnuvei tendafélags Islands.

2. gr.
Uin eftirlit  s amkvæmt  1. gr. fer  eftir  ákvæðum  laga nr. 24 f rá  1928, þa r  

á mcðal  um gjöld fvri r  eftirlitið, sem greiðist af e igendum skoðuna rskv ld ra  
tækja  og vinnustaða,  sem eftirl it  cr  f r a m k v æ m t  með, samkvæin t  gjaldskrá,  
sem sctt vcrður,  svo og um refsingu fyri r  hrot  á þessum lögum og reglugerð- 
uin, sem settar  verða í samraun i  við þau. Þar ,  sem l ientugt þykir,  getur  ráð- 
he rra  falið lögreglust jóra að sjá uni eftirlit s amkvæmt  löguni þessnm.

3. gr.
Akvæði þessara  laga og eftirlit  s amkvæin t  þe im rý r i r  ekki  á neinn hát t  

ábyrgð,  sem eigcndur  skoðunarsky ldra  ta'kja og vinnustaða eða aðrir  bera  á 
þeim slysum, sem fyr i r  kunna  að koma.

4. gr.
Lög jiessi öðlast þegar  gildi.


