
Nd. 689. Nefndarálit [121. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnu-
stöðum. Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið á nokkrum fundum sínum og leitað umsagnar
þeirra helztu aðila, er málið snertir. Að athugun þessari lokinni er nefndin sam-
mála um að mæla með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi

1. 1. gr. frv. orðist þannig:
11. gr. laganna orðist svo:
Sérhver, sem ætlar að reisa eða reka meiri háttar verksmiðju eða verk-

stæði eða breyta eldra fyrirtæki, skal leita umsagnar öryggismálastjóra um,
hvort hið fyrirhugaða skipulag sé í samræmi við lög þessi og reglugerðir
settar samkvæmt þeim. Í því skyni skal hann láta í té sundurliðað a greinar-
gerð með nægilegum uppdráttum yfir fyrirkomulag véla og húsakynna og
öðrum upplýsingum, sem máli kunna að skipta, allt eftir því, sem öryggis-
málastjóri kann að krefjast.

Vilji hlutaðeigandi ekki una fyrirmælum eða úrskurði öryggismálastjóra,
lútandi að þessu, getur hann skotið máli sínu til úrskurðar öryggisráðs.

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 öryggisútbúnaður sé samkvæmt
lögum þessum og í samræmi við tillögur, fyrirmæli eða úrskurði öryggis-
málastjóra og öryggisráðs, ef því er að skipta, samkvæmt þessari grein.

Ákveða skal í reglugerð, hver stærð verksmiðja og verkstæða skuli falla
undir ákvæði þessarar greinar.

Óheimilt er að hefja rekstur í nýrri verksmiðju eða verkstæði, fyrr en
eftirlitsmaður hefur gefið réttum aðilum vottorð um, að allur útbúnaður sé i
fullu lagi og í samræmi við fyrirmæli öryggismálastjóra eða öryggisráðs,
þar semþað á við.

2. I stað "Landssambands iðnaðarmanna" í 3. tölul. a-liðar 7. gr. komi: Vinnu-
, veitendasambands íslands.
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