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Hvat er ein ARB-Vegleiðing?
ARB-vegleiðingar vegleiða um hvussu reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini
skulu skiljast/tulkast. ARB-vegleiðingar verða brúktar til at:
•
•
•
•

greina út orð og setningar í reglunum (lóg og kunngerðir),
greiða frá hvussu krøvini í reglunum kunna lúkast í royndum,
greiða frá vitan um tulkingar av reglunum í samband við dómar,
greiða frá hvussu arbeiðsumhvørvislógin er samansett og hvørji øki hon
umfatar.

Er ein ARB-vegleiðing bindandi?
ARB-vegleiðingar eru ikki bindandi fyri virkir, trygdarskipan e.o., men
vegleiðingarnar eru skrivaðar út frá reglum (lóg og kunngerðum), sum eru
bindandi.
Arbeiðseftirlitið setir ikki onnur krøv, um t.d. eitt virki hevur gjørt sum tilskila
í eini vegleiðing.
Virkini kunna loysa uppgávurnar á annan hátt, men Arbeiðseftirlitið vil tá meta
um, um hesin háttur er líka so tryggur og í trá við reglurnar.
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ARB-Vegleiðing V-C002-3
Góðkenning av virki, at kanna og umvæla
gaffiltrukkar

1. Øki og lýsing.
Í vegleiðing nr. V-C002-1, um gaffiltrukkar, sum sett er í gildi 5. apríl 1994, verður ásett
at gaffiltrukkar 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.
Virkið skal uppfylla hesar treytir:

2.1 Talan skal vera um føroyskt virki, ið lýkur galdandi reglur, ið ásettar eru av
myndugleikunum.
2.2 Virkið skal ráða yvir fólki við neyðugum kunnleika, so sum útbúgving og royndir í
arbeiði og viðlíkahaldi av gaffiltrukkum.
2.3 Virkið skal hava fólk við innliti í bygnað og virkihátti av gaffiltrukkum, 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
Arbeiðseftirlitið 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.

2. Gildi fyri vegleiðingina.
6. Hendan vegleiðing kemur í gildi 1. januar 2008
7. Samstundis fer úr gildi reglugerð nr. R-C002-1, um gaffiltrukkar.

Arbeiðseftirlitið, 26. november 2007
Karl Joensen, stjóri (sign.)
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Umsóknarblað
Undirritaði søkir hervið um góðkenning til, at útinna 12 mánaðar kanningar og umvælingararbeiði av
gaffiltrukkum, eftir Vegleiðing nr. V-C002-1.
Til hetta arbeiði, verður eftir vegleiðingini kravt, at viðkomandi virki skal vera góðkent av
Arbeiðseftirlitinum.
Umsøkjari:

Navn á virki:
Ábyrgdarhavari:
A-Tal (Arbeiðsgevaratal):

V-Tal (Virkistal):

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:
Tórshavn, tann
Undirskrift Arbeiðseftirlitisins

Stempul

Viðmerkingar frá Arbeiðseftirlitinum:
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