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Beiðni um umsögn1

Aðbúnaður, hollustuhættir &
öryggi starfsmanna²
Heiti fyrirtækis

Heimilisfang

Símanúmer fyrirtækis

Símanúmer byggingarstaðs

Byggingarstaður

Arkitekt / hönnuður

Heimilisfang arkiteks/hönnuðar Símanúmer arkitekts/hönnuðar

Sótt er um starfsleyfi / umsögn vegna
Nýbyggingar

Viðbyggingar

Breytingar

Starfsemi og framkvæmdir
Áætlað upphaf framkvæmda			

Áætluð verlok framkvæmda			

Starfsmenn
Fjöldi karla í dag

Fyrirhugaður fjöldi karla		

Fjöldi karla vegna nýbyggingar/breytingar

Fjöldi kvenna í dag

Fyrirhugaður fjöldi kvenna		

Fjöldi kvenna vegna nýbyggingar/breytingar

1

Umsögn vegna umsóknar um starfsleyfi.

2

Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skal sérhver, sem ætlar að
hefja rekstur fyrirtækis eða breyta rekstri eldra fyrirtækis, leita umsagnar Vinnueftirlits ríkisins um það, hvort
hin fyrirhugaða starfsemi sé í samræmi við lögin og reglugerðir settar samkvæmt þeim. Í því skyni skal hann láta
stofnuninni í té sundurliðaða greinargerð með nægilegum uppdráttum yfir húsakynni og fyrirkomulag véla, tækja
og annars búnaðar og öðrum upplýsingum sem máli kunna að skipta (sbr. 93. gr. laganna). Hver sá sem hefur með
höndum starfsemi, sem lögin gilda um, skal hafa sérstakt starfsleyfi Vinnueftirlits ríkisins (sbr. 95. gr. laganna).
Með umsókn þessari skal atvinnurekandi eða fulltrúi hans láta fylgja lýsingu á starfseminni þar sem fram komi
hvernig starfseminni verði háttað, hvort notuð verði hættuleg efni, hvort notaðar séu vélar sem slysahætta stafar af,
hvort hætta sé á hávaðamengun og annað sem máli skiptir m.t.t. aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsmanna.
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Fyrirhuguð starfsemi

Nánari lýsing á starfseminni

Hakið við alla þá valmöguleika sem eiga við

Fylgiskjöl með umsókninni
Lýsing á starfseminni (sjá leiðbeiningar að neðan)

Aðrar teikningar eftir því sem við á

Byggingarnefndarteikningar

Undirskriftir³
Staður		

Dagsetning

				 F.h. eiganda
Staður		
Dagsetning

				 F.h. öryggisnefndar/öryggistrúnaðarmanns

3

Skýringar vegna undirskriftar öryggisnefndar/öryggistrúnaðarmanns. Samkvæmt 8. gr. laga nr. 46/1980
og 16. gr. reglugerðar nr. 920/2006 skal leggja áætlanir og áform um meiriháttar framkvæmdir eða breytingar
á rekstri fyrirtækis, sem áhrif geta haft á starfsumhverfi og starfsaðstæður á vinnustað, fyrir öryggisnefnd/
öryggistrúnaðarmann til umfjöllunar. Með undirskrift þessari er staðfest að slík kynning hafi farið fram.

Aðstoð eða nánari upplýsingar
Ef upp vakna spurningar um umsóknarferlið eða óskað
er eftir aðstoð skal hafa samband við Vinnueftirlitið.

vinnueftirlit@ver.is
vinnueftirlitid.is / +354 550 4600

