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Skrásetingar nr.:

R-C009-2

Reglugerð
um
góðkenning av virki, at kanna og umvæla persónlyftarar
Sambært løgtingslóg nr. 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum, § 17, stk. 2, hevur
Landsstýrið heimilað Arbeiðseftirlitinum at fyriseta hesa reglugerð.
1.

Í reglugerð nr. R-C009-1, um persónlyftarar, sum sett er í gildi 25. juli 1997, verður ásett at
persónlyftarar skulu kannast 12. hvønn mána, og at hetta bert má gerast av sakkønum virki við serligum
sakkunnleika á hesum øki, og sum er góðkent til hetta arbeiði.

2.

Virkið skal uppfylla hesar treytir:

2.1 Talan skal vera um føroyskt virki, ið lýkur galdandi reglur, ið ásetar eru av myndugleikunum.
2.2 Virkið skal ráða yvir neyðugum kunnleika, so sum útbúgving og royndir í arbeiði og viðlíkahaldi av
persónlyftarum.
2.3 Virkið skal hava innlit í bygna og virkihátt á persónlyftarum, og skal ráða yvir neyðugari útgerð, fyri at
fremja viðkomandi arbeiði.
2.4 Virkið skal kenna galdandi reglur á økinum.
3.

Eru omanfyri nevndu treytir loknar, og virkið verður mett egnað til arbeiðið, kann Arbeiðs- eftirlitið
geva góðkenning til virkið.

4.

Fyri góðkenningina, letur virkið eitt ávíst gjald, ið er ásett av Landsstýrinum.

5.

Góðkenningin er galdandi fyri 2 ár í senn, treytað av at omanfyri nevndu viðurskifti verða fylgd.

Arbeiðseftirlitið, hin 28. november 1997

Eli Davidsen, stjóri.
Lógarheimild:

§ 17, stk 2 í løgtingslóg nr. 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum.
Kunngerð nr. K-E015-1 um innrætting av tekniskum hjálpartólum frá 4. september 1995.
Kunngerð nr. K-E015-2 um nýtslu av tekniskum hjálpartólum, frá 11. november 1996.

Útgivið fyrstu ferð:

28. november 1997

Seinastu broytingar:

08. juni 1999
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Umsóknarblað
Undirritaði søkir hervið um góðkenning til, at útinna 12 mánaðar kanningar og umvælingararbeiði av
persónlyftarum, eftir reglugerð nr. R-C009-1. Til hetta arbeiði, verður eftir reglugerðini kravt, at
viðkomandi virki skal vera góðkent av Arbeiðseftirlitinum.
Umsøkjari:

Navn á virki:
Ábyrgdarhavari:
V-tal (Virkistal):

A-tal (Arbeiðsgevaratal):
Bústaður:
Býur:

Eg meti at virki okkara er egna til kanningar og umvælingararbeiði eftir ásettu reglum, grundað á
hesa niðurstøðu:

Eg sum ábyrgdarhavari vátti hervið, at virkið umsitur neyðugan kunnleika og útgerð, og at eg eri
kunnugur við galdandi reglur á økinum.
, tann
Undirskrift ábyrgdarhavarans

Viðmerkingar frá umsøkjaranum:

Arbeiðseftirlitið:

Góðkent:
, tann
Undirskrift Arbeiðseftirlitissins

Viðmerkingar frá Arbeiðseftirlitinum:

Stempul

