Stj.tíð. B, nr. 388/1989.

Reglur
um skráningu og skoðun farandvinnuvéla og vinnuvéla.
1. gr.
Farandvél er tæki sem getur flutt sig úr stað með eigin aflvél. Vinnuvél er tæki, sem knúið er af
aflvél og hægt að vinna með nánar tiltekin störf.
Farandvinnuvél er tæki sem er hvort tveggja í senn farandvél og vinnuvél.
Ákvæði reglna þessara gilda um farandvinnuvélar og vinnuvélar sem skráðar eru í viðauka.
2. gr.
Tollstjórum er óheimilt að tollafgreiða nýjar eða notaðar farandvinnuvélar eða vinnuvélar sem
reglur þessar taka til, nema Vinnueftirlit ríkisins hafi áður gefið yfirlýsingu um að sú gerð véla fullnægi
kröfum laga og reglugerða.
Sé um notaðar farandvinnuvélar að ræða, er tollafgreiðsla óheimil nema fyrir liggi heimild frá
Vinnueftirliti ríkisins um hverja einstaka vél.
3. gr.
Óheimilt er að selja, afhenda eða taka í notkun farandvinnuvélar eða vinnuvélar sem reglur þessar
taka til og fluttar hafa verið til landsins notaðar, nema þær hafi verið skoðaðar af Vinnueftirliti ríkisins.
4. gr.
Innflytjendum farandvinnuvéla og vinnuvéla er skylt að senda Vinnueftirliti ríkisins upplýsingar um
nýjar gerðir farandvinnuvéla og vinnuvéla sem þeir hyggjast flytja til landsins.
Upplýsingarnar skulu vera þær sömu og um getur í 6. gr. stafliðum a-i.
5. gr.
Áður en farandvinnuvél eða vinnuvél sem þessar reglur ná til er tekin í notkun, skal hún skráð hjá
Vinnueftirliti ríkisins, enda fullnægi hún þeim reglum sem um slíkar vélar gilda.
Fullnægi vélin þeim kröfum sem Vinnueftirlit ríkisins gerir, gefur það út skráningarskírteini og
lætur í té skráningarmerki. Skal þá greitt skráningargjald. Sama skráningarmerki skal vera á vélinni þar
til hún hefur verið tekin af skrá.
Vinnueftirlit ríkisins getur falið seljendum skráningu nýrra farandvinnuvéla og vinnuvéla.
6. gr.
Skráningarmerki skal festa tryggilega á áberandi stað á viðkomandi vél. Glatist skráningarmerki eða
eyðileggist skal það tilkynnt Vinnueftirliti ríkisins sem lætur þá í té nýtt skráningarmerki gegn gjaldi.
Umsókn um skráningarmerki skulu fylgja eftirtaldar upplýsingar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nafn, nnr. kennitala og heimilisfang eiganda,
Heiti vélar,
Tegund,
Gerð,
Stærð í kw. eða hö.,
Smíðaár,

g) Verksmiðjunúmer,
h) Eigin þyngd.
Eftir því sem við á:
i) Hvar vélin er tryggð,
j) Lyftigeta krana í tm.,
k) Lyftigeta lyftara í tonnum miðað við
uppgefna hlassmiðju.

7. gr.
Þegar farandvinnuvél eða vinnuvél er skráð, skal greiða skráningargjald.
Félagsmálaráðuneytið setur gjaldskrá um skráningar- og eftirlitsgjöld að fengnum tillögum
Vinnueftirlits ríkisins.
8. gr.
Verði eigendaskipti að skráðri farandvinnuvél eða vinnuvél skal bæði hinn fyrri og hinn nýi eigandi
tilkynna það Vinnueftirlit ríkisins.
9. gr.
Farandvinnuvélar og vinnuvélar skal skoða árlega. Auk þess skulu þær skoðaðar fyrir og eftir
verulegar viðgerðir og breytingar á burðarvirkjum.
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Breytingar á burðarvirkjum farandvinnuvéla eða vinnuvéla eru óheimilar ef þær skerða öryggi við
notkun vélanna.
Meiriháttar breytingar eða viðgerðir á burðarvirkjum, sem haft geta áhrif á öryggi skulu gerðar í
samráði við Vinnueftirlitið.
Vinnueftirliti ríkisins er heimilt að veita undanþágu frá árlegri skoðun fyrir einstaka vélaflokka eða
vélar.
Sé farandvinnuvéla eða vinnuvél ekki í notkun um lengri tíma, er heimilt að afskrá hana
tímabundið.
10. gr.
Þegar um er að ræða skoðanir sem krefjast sérstaks tækjabúnaðar eða aðstöðu, getur Vinnueftirlit
ríkisins boðað þær farandvinnuvélar, sem hafa heimild til aksturs í umferð, til skoðunar á skoðunarstað
sem það tiltekur.
Eigendur eða umráðamenn skráningarskyldra farandvinnuvéla og vinnuvéla geta beðið um skoðun
og gert samkomulag við Vinnueftirlit ríkisins um skoðunarstað og tíma.
Skoðun vinnuvéla skal fara fram í samráði við eigendur þeirra. Vinnueftirlitið getur þó framkvæmt
skoðun fyrirvaralaust ef grunur leikur á um alvarlegan vanbúnað.
11. gr.
Vinnueftirlit ríkisins getur gert samning við verkstæði eða einstaklinga um að annast eftirlit með
ákveðnum flokkum farandvinnuvéla og vinnuvéla.
12. gr.
Eftirlitsmaður getur krafist þess, að úrbætur á ákveðnum vanbúnaði sem í ljós kemur við skoðun,
skuli framkvæma af verkstæðum eða einstaklingum sem til þess hafa réttindi. Eftirlitsmaður getur
krafist þess, að aðilar sem Vinnueftirlit ríkisins viðurkennir sjái um sprunguleit, úttekt á suðum og
álagsprófanir á burðarvirkjum.
13. gr.
Eftirlitsmaður Vinnueftirlits ríkisins getur innsiglað og/eða bannað notkun farandvinnuvéla og
vinnuvéla sem að hans dómi skapa ótvíræða slysahættu.
14. gr.
Eigendur eða umráðamenn þeirra farandvinnuvéla og vinnuvéla sem til eru í landinu, þegar
skráningarskylda tekur gildi, fá eins árs aðlögunartíma til þess að skrá vélar sínar. Þeir skulu senda
Vinnueftirliti ríkisins umsókn þar um. Umsókninni skulu fylgja sömu upplýsingar og um getur í 6. gr.
Eftir að aðlögunartími eldri véla er liðinn er heimilt að stöðva óskráðar vélar fyrirvaralaust.
15. gr.
Ákvörðunum forstjóra Vinnueftirlits ríksins og annarra starfsmanna stofnunarinnar má skjóta til
stjórnar innan fjögurra vikna frá því viðkomandi aðila hefur verið tilkynnt ákvörðunin. Stjórnin skal
fella úrskurð um málið, svo fljótt sem verða má.
Úrskurði stjórnarinnar má skjóta til ráðherra innan fjögurra vikna frá því ákvörðun stjórnarinnar var
tilkynnt viðkomandi, sbr. þó 2. mgr. 87. gr. laga nr. 46/1980.
16. gr.
Brot gegn reglum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við lögum samkvæmt.
Með mál út af brotum á reglum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
17. gr.
Reglur þessar eru settar samkvæmt 47., 48., 49., 80. og 82. gr. laga nr. 46/1980 og að höfðu samráði
við fjármálaráðuneytið hvað varðar þátt tollstjóra og öðlast gildi 1. janúar 1990.
Félagsmálaráðuneytið, 17. júlí 1989.
F. h. r.
Berglind Ásgeirsdóttir.
Húnbogi Þorsteinsson.
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Viðauki.
FLOKKAR FARANDVINNUVÉLA OG VINNUVÉLA
A Staðbundnir kranar.
Byggingarkranar á spori eða festir niður, hafnarkranar og aðrir álíka kranar stærri en 18 tm.
B Farandkranar.
Kranar á hjólum eða beltum, bílkranar með grindarbómu og skotbómu. Hleðslukranar, stærri en 18 tm.
Dragskóflur flokkast með farandkrönum.
C Brúkranar.
Brúkranar, hlaupakettir, stólpakranar og masturskranar.
D Hleðslukranar o.fl.
Kranar allt að 18 tm, t.d. hleðslukranar á bílum og dráttarvélum, hafnarkranar og aðrir fastir kranar.
Gámalyftur á festivögnum, sem gerðar eru til að lyfta gámum á vagninn eða aðra vagna. Körfukranar
og steypudælukranar.
E
Gröfur.
Gröfur á hjólum sem búnar eru til aksturs í umferð og aðrar gröfur á beltum eða hjólum sem gerðar eru
til að grafa skurði og annað álíka.
F
Ámokstursskóflur.
Ámokstursskóflur á hjólum eða beltum, aðallega gerðar til að moka af sama fleti og þær standa á, upp á
flutningatæki.
G Jarðýtur.
Vinnuvélar á spyrnubeltum, aðallega ætlaðar til að slétta jarðveg ýta honum til og einnig til dráttar.
H Vegheflar.
Vinnuvélar ætlaðar til að slétta yfirborð jarðvegs, aðallega vega.
I
Dráttarvélar með tækjabúnaði.
Dráttarvélar með drif- eða vökvatengdum tækjabúnaði t.d. loftpressu eða öðrum álíka búnaði, og
sérbúin dráttar- og flutningatæki t.d. í iðjuverum og á flugvöllum.
J
Lyftarar.
Samnefni fyrir vörulyftara með allt að 10 t lyftigetu miðað við uppgefna hlassmiðju. Aðallega notaðir
með gaffla framan á lyftigálga.
Ýmsan sérbúnað er mögulegt að nota í stað gaffla, t.d. skúffu, skóflu, körfu til að lyfta fólki, sköfu
og klemmur. Við gálgann getur verið snúningsbúnaður.
K Stórir lyftarar.
Samnefni fyrir lyftarar með meira en 10 t lyftigetu miðað við uppgefna hlassmiðju.
L
Valtarar.
Vélknúin ökutæki eða dregnar vélar sem eru notaðar til að þjappa jarðveg og slétta. Einnig notaðar til
að þjappa og slétta bundið slitlag.
M Malbikunarvélar.
Vélar eða vélasamstæður til að leggja bundið slitlag á vegi, plön o.þ.h.
R Jarðborar.
Tæki gerð til jarðvegsrannsókna eða til að bora eftir jarðvarma, og borvagnar sem notaðir eru við
sprengivinnu.
S
Mölunar- og hörpunarsamstæður.
Vélar sem samsettar eru af brjótum, hörpum og færiböndum, gerðar til að mala og flokka fyllingarefni.
V Verkpallar.
Körfur til hífinga á fólki og til að lyfta fólki með lyftara. Hengiverkpallar gerðir fyrir málningarvinnu,
húsaviðgerðir og aðra tímabundna vinnu. Lyftiverkpallar notaðir t.d. við byggingavinnu og viðgerðir.

