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Stjórnartíðindi 1954, A. 1. 1 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um lögreglustjóra á Keflavíkurflugvelli. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Utanríkisráðherra hefur tjáð mér, að á meðan varnarliðið dvelst á 
Keflavíkurflugvelli beri brýna nauðsyn til þess, að skipa þar sérstakan lög- 
reglustjóra. 

Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Á Keflavíkurflugvelli skal vera lögreglustjóri. Umdæmi Keflavíkurflugvallar 

miðast við samningssvæði þau á Reykjanesi, sem varnarsamningur Íslands og 
Bandaríkjanna frá 5. maí 1951 tekur til og eru eign ríkisins. 

Ráðherra sá, er fer með varnarmál, veitir embættið lögfræðingi, sem full- 

nægir lögmæltum skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti. 

2. gr. 
Lögreglustjórinn hefur á hendi dómarastörf, lögreglustjórn, innheimtu á 

sköttum og tollum til ríkissjóðs og eftir því sem við getur átt önnur þau störf, sem 
sýslumönnum og bæjarfógetum eru falin, hverjum í sínu umdæmi, gegn þeirri 
þóknun, er ákveðin er að lögum. 

Lögreglustjórinn tekur laun samkvæmt VI. flokki launalaga, nr. 60 1945. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. janúar 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Kristinn Guðmundsson. 

Stjórnartíðindi 1954, A. 2. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti ÍstanDs 
giðrir kunnugt: Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 

73. löggjafarþing, skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn 5. febr. 
1954, kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 30. janúar 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 
1 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

30. jan.
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3 LÖG 
um samkomudag reglulegs Alþingis 1954. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Reglulegt Alþingi 1954 skal koma saman 9. dag októbermánaðar, hafi forseti 

Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 12. febrúar 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

4 AUGLÝSING 
8. febr. 

um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 

Ríkisstjórn Íslands samþykkti 12. desember 1953 breytingar þær á stofnskrá 
Álþjóðavinnumálastofnunarinnar, er gerðar voru á Alþjóðavinnumálaþinginu á s. l. 

sumri. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Breyting á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 

Allsherjarþing  Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem stjórn Alþjóðavinnu- 

málaskrifstofunnar kvaddi til funda í Genf og kom saman til 36. þings 4. júní 1953, 

hefur ákveðið að í ákvæðum stofnskrárinnar um skipan stjórnarinnar skuli tölurnar: 

fjörutíu, tuttugu, sextán og tíu koma í stað talnanna „þrjátíu og tveir“, „sextán“, 

„tólf“ og „átta“, en þetta var áttunda mál á dagskrá þingsins, og því gerir það í dag, 
25. júní 1953, eftirfarandi breytingu á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, 
sem nefnist: Breyting frá 1953 á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 

1. gr. 
Í texta stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem nú er í gildi, skulu 

tölurnar: fjörutíu, tuttugu, sextán og tíu, hver fyrir sig koma í stað taln-
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anna „þrjátíu og tveir“, „sextán“, „tólf“ og „átta“ í 1., 2. og 8. málsgrein 7. greinar 
og í 36. grein. 

2. gr. 
Í texta stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem nú er í gildi, skal 

síðasta setning í 2. málsgrein 7. greinar falla niður. 

3. gr. 
Frá gildistöku þessarar breytingar skal stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunar- 

innar gilda eins og hún er breytt í samræmi við undanfarandi greinar. 

4. gr. 
Þegar þessi breyting gengur í gildi, skal aðalforstjóri Alþjóðavinnumálaskrif- 

stofunnar sjá um, að opinber texti stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, 
eins og hann er breyttur með þessum breytingarákvæðum, sé gefinn út í tveimur 
frumritum, er staðfest séu með undirritun hans. Öðru þessara eintaka skal komið 
til varðveizlu í skjalasafni Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, en hitt sent aðalritara 
Sameinuðu þjóðanna til skrásetningar í samræmi við 102. grein í sáttmála Sam- 
einuðu þjóðanna. 

Aðalforstjórinn skal senda öllum meðlimum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

staðfest afrit af textanum. 

5. gr. 
Tvö eintök þessara stofnskrárbreytinga skulu staðfest með undirritun forseta 

þingsins og aðalforstjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar. Öðru þessara eintaka 
skal komið til varðveizlu í skjalasafni Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, en hitt skal 
sent aðalritara Sameinuðu þjóðanna til skrásetningar í samræmi við 102. grein 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
Aðalforstjórinn skal senda öllum meðlimum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

staðfest eintak af stofnskrárbreytingu þessari. 

6. gr. 

1. Formlegar fullgildingar eða samþykki á þessari stofnskrárbreytingu skal 

senda aðalforstjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, en hann skal tilkynna með- 

limum stofnunarinnar móttöku þeirra. 

2. Þessi stofnskrárbreyting gengur í gildi í samræmi við ákvæði 36. greinar 

stofnskrár stofnunarinnar. 

3. Þegar þessi stofnskrárbreyting gengur í gildi, skal aðalforstjóri Alþjóðavinnu- 

málaskrifstofunnar tilkynna það öllum meðlimum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

og aðalritara Sameinuðu þjóðanna. 

Framanskráður texti er hinn rétti, löggilti texti breytingar á stofnskrá Alþjóða- 
vinnumálastofnunarinnar, sem löglega var samþykktur á 36. allsherjarþingi Alþjóða- 
vinnumálastofnunarinnar, sem haldið var í Genf og slitið hinn tuttugasta og fimmta 
dag júnímánaðar 1963. i 

Ensku og frönsku textarnir af stofnskrårbreytingu þessari eru jafngildir. 
Þessu til staðfestu höfum við undirritað nöfn okkar í dag, hinn tuttugasta og 

sjötta dag júnimánaðar 1953. 
Forseti þingsins 

Irving M. Ives. 

Aðalforstjóri Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar 

David A. Morse. 
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Athugasemdir: 

Með þeim breytingum á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem hér 

er um að ræða, er meðlimum stjórnar stofnunarinnar fjölgað úr 32 í 40 og felld 

niður síðasta setningin í 2. málsgrein 7. greinar. 

Fjölgunin í stjórninni er gerð vegna fjölgunar aðildarríkjanna og einnig til 

þess að auðveldara verði að koma á jafnvægi í skiptingu fulltrúa í stjórninni milli 

hinna ýmsu hluta heims. 

Síðasta setningin í 2. málsgrein 7. greinar er felld niður vegna þess að hún hæfir 

ekki núverandi aðstæðum og hefur í rauninni ekki verið eftir henni farið í mörg ár. 

Til frekari skýringar er hér birtur texti hinna breyttu greina eins og hann er 

nú og eins og hann verður eftir breytinguna: 

Núgildandi texti: 

7. gr. 
1. Stjórnina skipa 32 menn: Sextán 

fulltrúar ríkisstjórna, átta fulltrúar at- 
vinnurekenda og átta fulltrúar verka- 

manna. 
2. Átta hinna sextán fulltrúa ríkis- 

stjórna, skulu nefndir af aðaliðnaðarrikj- 
unum, sem aðild eiga, en hinir átta skulu 
nefndir af þeim aðildarríkjum, sem til 
þess eru valin af ríkisstjórnafulltrúun- 
um á þinginu, öðrum en fulltrúum hinna 
fyrr nefndu átta aðildarríkja. Sex af hin- 
um sextán aðildarríkjum, sem fulltrúa 
eiga, skulu vera úr hópi aðildarríkja 
utan Evrópu. 

FR 

8. Stjórnin setur sér starfsreglur og 
ákveður hvenær hún skuli koma saman 

til funda. Aukafundi skal halda, ef skrif- 

leg beiðni kemur fram um það frá eigi 
færri en 12 fulltrúum í stjórninni. 

36. gr. 
Breytingar á stofnskrá þessari, sem 

samþykktar eru af allsherjarþinginu með 
2% greiddra atkvæða viðstaddra fulltrúa, 
skulu ganga í gildi, þegar þær hafa verið 
fullgiltar eða samþykktar af % aðildar- 
ríkja stofnunarinnar, þar á meðal af 

fimm hinna átta aðildarríkja, er fyrir- 
svar eiga i stjórninni, sem aðaliðnaðar- 
ríki samkvæmt ákvæðum 3. tölul. 7. gr. 
þessarar stofnskrár. 

Breyttur texti: 

7. gr. 
1. Stjórnina skipa 40 menn: Tuttugu 

fulltrúar ríkisstjórna, tíu fulltrúar at- 
vinnurekenda og tíu fulltrúar verka- 
manna. 

2. Tíu hinna tuttugu fulltrúa ríkis- 
stjórna skulu nefndir af aðaliðnaðar- 
ríkjunum, sem aðild eiga, en hinir tíu 
skulu nefndir af þeim aðildarríkjum, 
sem til þess eru valin af ríkisstjórnarfull- 
trúunum á þinginu, öðrum en fulltrúum 
hinna fyrrnefndu tíu aðildarríkja. 

FOR 

FKN 

8. Stjórnin setur sér starfsreglur og 
ákveður hvenær hún skuli koma saman 
til funda. Aukafundi skal halda, ef skrif- 

leg beiðni kemur fram um það frá eigi 
færri en sextán fulltrúum í stjórninni. 

36. gr. 
Breytingar á stofnskrá þessari, sem 

samþykktar eru af allsherjarþinginu með 
2% greiddra atkvæða viðstaddra fulltrúa, 
skulu ganga í gildi, þegar þær hafa verið 
fullgiltar eða samþykktar af % aðildar- 
ríkja stofnunarinnar, þar á meðal af 
fimm hinna tíu aðildarríkja, er fyrirsvar 
eiga í stjórninni, sem aðaliðnaðarríki 
samkvæmt ákvæðum 3. tölul. 7. greinar 
þessarar stofnskrár. 

Þessar breytingar á stofnskránni voru gerðar á Alþjóðavinnumálaþinginu á s.l. 
sumri með 189 atkvæðum gegn engu (tveir sátu hjá), en til þess að þær gangi endan- 
lega í gildi þurfa % aðildarríkjanna að fullgilda þær eða samþykkja.



5 1954 

Á næsta þingi, sem haldið verður í júnímánuði næsta ár, á að fara fram stjórn- 4 
arkosning og leggur Alþjóðavinnumálastofnunin sérstaka áherzlu á, að umræddar 8. febr. 
stofnskrárbreytingar verðin þá gengnar í gildi, svo að hægt verði að kjósa stjórn- 
ina eftir hinum breyttu reglum. Alþjóðavinnumálaþingið samþykkti því sérstaka 
ályktun, sem fól í sér áskorun til aðildarríkjanna um að þau hröðuðu eftir föngum 
fullgildingu á stofnskrárbreytingunum og fól framkvæmdarstjóranum að koma 
henni á framfæri. 

AUGLÝSING 5 
8. febr. 

um vidskiptasamkomulag milli fslands og Austurrikis. 

Hinn 14. október 1953 var undirrituð í Vínarborg bókun um vidskiptasamkomu- 
lag milli Íslands og Austurríkis. 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum milli landanna á svipuðum grund- 
velli og áður. 

Viðskiptasamkomulag þetta gildir frá 6. júní 1953 um óákveðinn tíma með 
þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 6 
8. febr. 

um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands. er 

Með erindaskiptum sendiherra Íslands i París og utanríkisráðuneytis Frakk- 
lands var hinn 5. febrúar 1954 gert samkomulag um framlengingu viðskiptasamn- 
ings milli Íslands og Frakklands frá 6. desember 1951 til marzloka 1954. 

Samkvæmt samkomulagi þessu er gert ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum 
landanna á svipuðum grundvelli og fyrr. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.



7 AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Póllands. 

Hinn 27. janúar 1954 var undirrituð í Reykjavík bókun um viðskipti milli Ís- 
lands og Póllands á árinu 1954 á grundvelli viðskiptasamnings milli Íslands og 

Póllands frá 18. nóvember 1949. 
Samkvæmt bókun þessari er gert ráð fyrir að til ársloka 1954 verði heimilaðar 

sölur til Póllands á allt að 3000 tonnum af frosinni síld, allt að 1000 tonnum af 

saltaðri síld og allt að 2000 tonnum af fiskimjöli. 
Á móti er gert ráð fyrir að á sama tíma verði keypt frá Póllandi kol, vefnaðar- 

vörur, sikoríurætur, postulins- og glervörur, járnvörur o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

8 AUGLYSING 
8. febr. 

er um vidskiptasamkomulag milli fslands og Vestur-Pyzkalands. 

Hinn 12. janúar 1954 var undirrituð í Bonn bókun um framlengingu viðskipta- 
samnings milli Íslands og Vestur-Þýzkalands frá 12. desember 1950. Samkvæmt 
bókuninni var samningurinn framlengdur til 30. júní 1954. 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum milli landanna á sama grundvelli 
og áður. i 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

9 AUGLÝSING 
9. febr. , er … 

um samkomulag milli Íslands og San Marino um afnám vegabréfsáritana. 

Hinn 17. desember og 23. desember 1953 var með erindum sendiherra Íslands 

og sendifulltrúa San Marino í París gert samkomulag milli Íslands og San Marino 

um afnám vegabréfsáritana. 
Samkomulag þetta gildir frá 1. janúar 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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AUGLÝSING 10 
9. febr. 

um samkomulag milli Íslands og Monaco um afnám vegabréfsáritana. eet 

Hinn 26. marz 1952 var með erindum sendiherra Íslands og sendiherra Monaco 

í París gert samkomulag milli Íslands og Monaco um afnám vegabréfsáritana. 

Samkomulagið gekk í gildi hinn 15. apríl 1952. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 11 

um fullgildingu Evrépurådssamnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis. 9. febr. 

Hinn 19. júní 1953 undirritaði forseti Íslands fullgildingarskjal varðandi Ev- 

rópusamning um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem undirritaður var fyrir 

Íslands hönd í Róm 4. nóvember 1950, og að viðbótarsamningi við hann, sem undir- 

ritaður var í París 20. marz 1952. 
Fullgildingarskjal Íslands var afhent í aðalskrifstofu Evrópuráðsins hinn 29. 

juni 1953, og gengu téðir samningar í gildi frá þeim degi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis. 

Ríkisstjórnir þær, sem undirritað hafa 
samning þennan og aðilar eru að Evrópu- 
ráðinu, 

hafa í huga mannréttindayfirlýsingu þá, 
sem allsherjarþing sameinuðu þjóðanna 
samþykkti hinn 10. desember 1948; 
minnast þess, að yfirlýsing þessi hefur 

það markmið að tryggja almenna og raun- 
hæfa viðurkenningu og vernd þeirra rétt- 
inda, sem þar er lýst; 

minnast þess, að markmið Evrópuráðs- 
ins er að koma á nánari einingu aðila 

  

Magnús V. Magnússon. 

CONVENTION 

for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. 

The Governments signatory hereto, 
being Members of the Council of Europe, 

Considering the Universal Declaration 
of Human Rights proclaimed by the 
General Assembly of the United Nations 
on 10th December 1948; 

Considering that this Declaration aims 
at securing the universal and effective 
recognition and observance of the Rights 
therein declared; 

Considering that the aim of the Coun- 
cil of Europe is the achievement of
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sinna og að ein af leiðunum að því marki 
er sú, að mannréttindi og mannfrelsi séu 

í heiðri höfð og aukin; 

lýsa á ný óbifanlegri trú sinni á þau 
meginréttindi til frelsis, sem eru undir- 

staða réttlætis og friðar í heiminum og 
bezt eru tryggð annars vegar með raun- 
hæfu, stjórnarfarslegu lýðræði og hins 
vegar með almennum skilningi og varð- 
veizlu þeirra mannréttinda, sem eru 
grundvöllur frelsisins; 

eru staðráðnar í því að stiga fyrstu 
skrefin að því marki að tryggja sameigin- 
lega nokkur þeirra réttinda, sem greind 
eru í mannréttindayfirlýsingunni, enda 
eru þær stjórnir Evrópuríkja, sem sama 
sinnis eru og eiga sameiginlega arfleifð 
pólitískra venja, hugsjóna, frelsis og rétt- 
arskipunar; 

hafa þær því orðið ásáttar um það, sem 
hér fer á eftir: 

1. gr. 
Samningsaðilarnir skulu tryggja hverj- 

um þeim, sem innan yfirráðasvæðis 
þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi, sem 
skilgreind eru í I. kafla samnings þessa. 

I. KAFLI 

2. gr. 
1. Réttur hvers manns til lífs skal 

verndaður með lögum. Engan mann skal 
af ásettu ráði svipta lífi, nema sök sé 
sönnuð og fullnægja skuli refsidómi á 
hendur honum fyrir glæp, sem dauðarefs- 
ingu varðar að lögum. 

2. Þótt mannsbani hljótist af valdbeit- 
ingu, skal það ekki talið brjóta í bág 
við þessa grein, ef valdbeiting er ekki 
meiri en bráðnauðsynlegt má teljast 

a. til að verja menn gegn ólögmætu 
ofbeldi; 

b. til að framkvæma lögmæta hand- 
töku eða til að koma í veg fyrir, að sá, 
sem löglega er haldið, komist undan; 

c. vegna löglegra aðgerða, sem miða 
að því að bæla niður uppþot eða upp- 
reisn. 

greater unity between its Members and 
that one of the methods by which that 
aim is to be pursued is the maintenance 
and further realisation of Human Rights 
and Fundamental Freedoms; 

Reaffirming their profound belief in 
those Fundamental Freedoms which are 
the foundation of justice and peace in the 
world and are best maintained on the 
one hand by an effective political demo- 
cracy and on the other by a common 
understanding and observance of the 
Human Rights upon which they depend; 

Being resolved, as the Governments of 
European countries which are like- 
minded and have a common heritage of 
political traditions, ideals, freedom and 
the rule of law, to take the first steps 

for the collective enforcement of certain 
of the Rights stated in the Universal De- 
claration; 

Have agreed as follows: 

Article 1 
The High Contracting Parties shall 

secure to everyone within their juris- 
diction the rights and freedoms defined 
in Section I of this Convention. 

SECTION I 

Article 2 
(1) Everyone's right to life shall be 

protected by law. No one shall be de- 
prived of his life intentionally save in 
the execution of a sentence of a court 
following his conviction of a crime for 
which this penalty is provided by law. 

(2) Deprivation of life shall not be 
regarded as inflicted in contravention of 
this Article when it results from the use 
of force which is no more than absol- 
utely necessary: 

(a) in defence of any person from 
unlawful violence; 

(b) in order to effect a lawful arrest 

or to prevent the escape of a person law- 
fully detained; 

(c) in action lawfully taken for the 
purpose of quelling a riot or insurrec- 
tion.



3. gr. 
Enginn maður skal sæta pyndingum, 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu. 

4. gr. 
1. Engum manni skal haldið í þrældómi 

né þrælkun. 
2. Eigi skal þess krafizt af neinum 

manni, að hann vinni þvingunar- né 
nauðungarvinnu. 

3. Þvingunar- eða nauðungarvinna Í 
merkingu þessarar greinar skal eigi taka 
til: 

a. vinnu, sem krafizt er í venjulegu 
varðhaldi, sem er í samræmi við ákvæði 

5. gr. samnings þessa, eða meðan á skil- 
orðsbundinni lausn úr slíku varðhaldi 
stendur; 

b. herþjónustu eða þjónustu, sem 
krafizt er í hennar stað af þeim mönn- 
um, sem synja herþjónustu samvizku 
sinnar vegna og slík synjun er til greina 
tekin í landi hans; 

c. þjónustu, sem krafizt er vegna 
hættu- eða neyðarástands, sem ógnar lífi 
eða velferð almennings; 

d. vinnu eða þjónustu, sem er þáttur 
í venjulegum borgaraskyldum. 

5. gr. 
1. Allir menn eiga rétt til frelsis og 

mannhelgi. 
Engan mann skal svipta frelsi nema 

Þegar um er að ræða eftirfarandi tilvik, 

enda skal þá gæta þeirrar aðferðar, sem 
mælt er í lögum: 

a. löglegt varðhald manns, sem dæmd- 
ur hefur verið sekur af þar til bærum 
dómstóli; 

b. löglega handtöku eða varðhald 
manns fyrir að óhlýðnast löglegum úr- 
skurði dómstóls eða til að tryggja efndir 
lögmæltrar skyldu; 

c. löglega handtöku eða varðhald 
manns, sem framkvæmt er í því skyni 

að færa hann fyrir lögbært stjórnvald, 
enda hvíli á honum skynsamlegur grun- 
ur um afbrot eða með rökum sé talið 
natðsynlegt að koma í veg fyrir, að hann 

Article 3 
No one shall be subjected 

or to inhuman or degrading 
or punishment. 

to torture 

treatment 

Article 4 
(1) No one shall be held 

or servitude. 
(2) No one shall be required to per- 

form forced or compulsory labour. 

in slavery 

(3) For the purpose of this Article 
the term “forced or compulsory labour” 
shall not include: 

(a) any work required to be done in 
the ordinary course of detention im- 
posed according to the provisions of 
Article 5 of this Convention or during 
conditional release from such deten- 
tion; 

(b) any service of a military charac- 
ter or, in case of conscientious objectors 

in countries where they are recognised, 
service exacted instead of compulsory 
military service; 

(c) any service exacted in case of an 

emergency or calamity threatening the 
life or well-being of the community; 

(d) any work or service which forms 

part of normal civic obligations. 

Article 5 
(1) Everyone has the right to liberty 

and security of person. 
No one shall be deprived of his liberty 

save in the following cases and in accor- 
dance with a procedure preseribed by 
law: 

(a) the lawful detention of a person 
after conviction by a competent court; 

(b) the lawful arrest or detention of 
a person for non-compliance with the 
lawful order of a court or in order to 
secure the fulfilment of any obligation 
prescribed by law; 

(c) the lawful arrest or detention of 

a person effected for the purpose of 
bringing him before the competent legal 
authority on reasonable suspicion of 
having committed an offence or when it 
is reasonably considered necessary to 
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fremji afbrot eða komist undan, er hann 

hefur framið það; 

d. gæzlu ófullveðja manns samkvæmt 
löglegum úrskurði vegna eftirlits með 
uppeldi hans eða lögmæta gæzlu hans í 
því skyni, að hann verði færður fyrir 
löglegt stjórnvald; 

e. löglega gæzlu manns til að koma i 
veg fyrir, að smitandi sjúkdómar breið- 
ist út, eða manns, sem er andlega van- 

heill, áfengissjúklingur, eiturlyfjasjúk- 
lingur eða umrenningur; 

f. löglega handtöku eða varðhald 
manns til að koma í veg fyrir, að hann 
komist ólöglega inn í land, eða manns, 
sem ráðstafanir hafa verið gerðar til að 
flytja úr landi eða framselja. 

2. Hver sá maður, sem tekinn er hönd- 

um, skal án tafar fá vitneskju á máli, 
sem hann skilur, um ástæðurnar fyrir 
handtökunni og um sakir þær, sem hann 
er borinn. 

3. Hvern þann mann, sem tekinn er 
höndum eða settur í varðhald samkv. 
tölulið 1. c. þessarar greinar, skal án 

tafar færa fyrir dómara eða annað stjórn- 
vald, sem lögheimild hefur til að fara 

með dómsvald, og skal hann eiga kröfu 
til, að rannsókn fyrir dómi hefjist innan 

sanngjarns tíma eða hann verði látinn 
laus þar til rannsókn hefst. Gera má 
það að skilyrði fyrir lausn úr varðhaldi, 
að trygging sé sett fyrir því, að hann 
komi til rannsóknar. 

4. Hverjum þeim manni, sem svipt- 
ur er frelsi með handtöku eða varð- 
haldi, skal rétt að gera ráðstafanir til, 
að lögmæti frelsisskerðingarinnar verði 
úrskurðað af dómstóli án tafar, og fyr- 

irskipað sé, að hann skuli látinn laus, 

ef frelsisskerðingin er ólögmæt. 
5. Hver sá maður, sem tekinn hefur 

verið höndum eða settur í varðhald eða 
gæzlu gagnstætt ákvæðum þessarar 
greinar, skal eiga lögmæta, framkvæm- 
anlega skaðabótakröfu. 

6. gr. 
1. Nú leikur vafi á um réttindi þegns 

og skyldur eða hann er borinn sökum 
um glæpsamlegt athæfi, og skal hann 
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prevent his committing an offence or 
fleeing after having done so; 

(d) the detention of a minor by law- 
ful order for the purpose of educational 
supervision or his lawful detention for 
the purpose of bringing him before the 
competent legal authority; 

(e) the lawful detention of persons 

for the prevention of the spreading of 
infectious diseases, of persons of un- 
sound mind, alcoholics or drug addicts 
or vagrants; 

(f) the lawful arrest or detention of 
a person to prevent his effecting an un- 

authorised entry into the country or of 

a person against whom action is being 
taken with a view to deportation or 

extradition. 
(2) Everyone who is arrested shall 

be informed promptly, in a language 
which he understands, of the reasons for 
his arrest and of any charge against him. 

(3) Everyone arrested or detained in 

accordance with the provisions of para- 
graph 1 (c) of this Article shall be 
brought promptly before a judge or other 
officer authorised by law to exercise 
judicial power and shall be entitled to 
trial within a reasonable time or to 
release pending trial. Release may be 
conditioned by guarantees to appear for 

trial. 

(4) Everyone who is deprived of his 
liberty by arrest or detention shall be 

entitled to take proceedings by which 

the lawfulness of his detention shall be 

decided speedily by a court and his 

release ordered if the detention is not 
lawful. 

(5) Everyone who has been the vic- 
tim of arrest or detention in contraven- 

tion of the provisions of this Article shall 

have an enforceable right to compensa- 

tion. 

Article 6 
(1) In the determination of his civil 

rights and obligations or of any criminal 
charge against him, everyone is entitled



þá njóta réttlátrar og opinberrar rann- 
sóknar innan hæfilegs tíma, fyrir óháð- 
um, óhlutdrægum, lögmæltum dómstóli. 

Dómur skal upp kveðinn í heyranda 
hljóði, en banna má blaðamönnum og 
almenningi aðgang að réttarhöldum að 
nokkru eða öllu vegna almenns siðgæðis, 
allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýð- 
frjálsu landi, þegar unglingaverndun eða 
verndun einkalífs málsaðilanna býður, 
eða að svo miklu leyti sem dómstóllinn 
telur brýna nauðsyn bera til í sérstökum 
tilvikum, þar sem vitneskja almennings 
mundi torvelda rétta niðurstöðu. 

2. Hvern þann mann, sem borinn er 

sökum fyrir glæpsamlegt athæfi, skal 
telja saklausan, unz sök hans er sönnuð 
lögfullri sönnun. 

3. Hver sá maður, sem borinn er sök- 

um fyrir glæpsamlegt athæfi, hefur þessi 
lágmarksréttindi: 

a. rétt til þess að fá tafarlaust vit- 
neskju á máli, sem hann skilur, um eðli 
og orsök ákærunnar gegn honum, í ein- 
stökum atriðum); 

b. rétt til nægilegs tíma og aðstöðu til 
að undirbúa vörn sína; 

c. rétt til að verja sig sjálfur eða kjósa 
sér verjanda. Hafi hann ekki efni á að 
greiða lögfræðilega aðstoð, skal hann fá 
hana ókeypis, ef réttarsjónarmið krefj- 
ast þess; 

d. rétt til að spyrja eða láta spyrja 
vitni, sem leidd eru gegn honum. Séð 
skal um, að vitni, sem bera honum í vil, 

komi fyrir dóm og séu spurð á sama hátt 
og þau vitni, sem leidd eru gegn honum; 

e. rétt til að fá ókeypis aðstoð túlks, 
ef hann skilur ekki eða talar mál það, 

sem notað er fyrir dómi. 

7. gr. 
1. Engan skal telja sekan til refsing- 

ar, nema verknaður sá eða aðgerðaleysi, 

sem hann er borinn, varði refsingu að 

landslögum eða þjóðarétti á þeim tíma, 
er máli skiptir. Eigi má heldur dæma 
hann til þyngri refsingar en þeirrar, sem 
að lögum var leyfð, þegar verknaðurinn 
var framinn. 
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to a fair and public hearing within a 11 
reasonable time by an independent and 9. febr. 
impartial tribunal established by law. 
Judgment shall be pronounced publicly 
but the press and public may be exclud- 
ed from all or part of the trial in the 
interests of morals, public order or na- 
tional security in a democratic society, 
where the interests of juveniles or the 
protection of the private life of the par- 
ties so require, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in 
special circumstances where publicity 
would prejudice the interests of justice. 

(2) Everyone charged with a cri- 
minal offence shall be presumed in- 
nocent until proved guilty according to 
law. 

(3) Everyone charged with a cri- 
minal offence has the following mini- 
mum rights: 

(a) to be informed promptly, in a 
language which he understands and in 
detail, of the nature and cause of the 
accusation against him; 

(b) to have adequate time and facili- 
ties for the preparation of his defence; 

(c) to defend himself in person or 
through legal assistance of his own 
choosing or, if he has not sufficient 
means to pay for legal assistance, to be 
given it free when the interests of just- 
ice so require; 

(d) to examine or have examined 

witnesses against him and to obtain the 
attendance and examination of witnesses 
on his behalf under the same conditions 
as witnesses against him; 

(e) to have the free assistance of an 

interpreter if he cannot understand or 
speak the language used in court. 

Article 7 
(1) No one shall be held guilty of any 

criminal offence on account of any act 
or omission which did not constitute a 
criminal offence under national or inter- 

national law at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty 
be imposed than the one that was appli- 
cable at the time the criminal offence 

was committed.
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2. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki 
fyrirgirða réttarrannsókn og refsingu 
fyrir verknað eða aðgerðaleysi, sem var 
refsivert, þegar það var framið, sam- 

kvæmt almennum  grundvallarreglum 
laga, viðurkenndum af siðuðum þjóð- 
um. 

8. gr. 
1. Hver maður á rétt til friðhelgi 

einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 
bréfaskipta. 

2. Stjórnvöld mega ekki raska þess- 
um réttindum, nema samkvæmt lögum 
og nauðsynlegt sé í lýðfrjálsu þjóðfélagi 
vegna öryggis almennings eða ríkis eða 
efnahags þjóðarinnar, til þess að afstýra 
óspektum eða glæpum, eða til verndar 
heilbrigði og siðgæði eða réttindum og 
frelsi annarra manna. 

9. gr. 
1. Allir menn skulu frjálsir hugsana 

sinna, sannfæringar og trúar. Í þessu 
felst frelsi þeirra til að skipta um trú eða 
játningu og enn fremur til að láta í ljós 
trú sína eða játningu, einir sér eða í félagi 
við aðra, opinberlega eða einslega, með 
kennslu, tilbeiðslu, guðsþjónustu og 
helgihaldi. 

2. Frelsi til að láta í ljós trú sína eða 
sannfæringu skal einungis háð þeim tak- 
mörkunum, sem mælt er í lögum og eru 
nauðsynlegar í lýðfrjálsu þjóðfélagi 
vegna almannaðryggis, til að vernda alls- 
herjarreglu, heilbrigði eða siðgæði eða 
til að vernda réttindi og frelsi annarra. 

10. gr. 
1. Hver maður á rétt til að láta í ljós 

álit sitt. Í rétti þessum felst frelsi til að 
ráða skoðunum sínum, fá og miðla vitn- 

eskju og hugmyndum heima og erlendis 
án afskipta stjórnvalda. Þrátt fyrir á- 
kvæði þessarar greinar skal ríki heimilt 
að krefjast þess, að útvarps-, sjónvarps- 
og kvikmyndafyrirtæki séu eigi rekin 
nema samkvæmt sérstöku leyfi. 

2. Þar sem af réttindum þessum leiðir 
skyldur og ábyrgð, er heimilt að þau séu 
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(2) This Article shall not prejudice 
the trial and punishment of any person 
for any act or omission which, at the 
time when it was committed, was cri- 
minal according to the general principles 
of law recognised by civilised nations. 

Article 8 
(1) Everyone has the right to respect 

for his private and family life, his home 
and his correspondence. 

(2) There shall be no interference by 
a public authority with the exercise of 
this right except such as is in accordance 
with the law and is necessary in a demo- 
cratic society in the interests of national 
security, public safety or the economic 
well-being of the country, for the preven- 
tion of disorder or crime, for the pro- 
tection of health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of 
others. 

Article 9 
(1) Everyone has the right to free- 

dom of thought, conscience and religion; 

this right includes freedom to change 
his religion or belief and freedom, either 
alone or in community with others and 
in public or private, to manifest his reli- 
gion or belief, in worship, teaching, 

practice and observance. 
(2) Freedom to manifest one's reli- 

gion or beliefs shall be subject only to 
such limitations as are prescribed by law 
and are necessary in a democratic so- 
ciety in the interests of public safety, 
for the protection of public order, health 
or morals, or for the protection of the 

rights and freedoms of others. 

Article 10 
(1) Everyone has the right to free- 

dom of expression. This right shall in- 
clude freedom to hold opinions and to 
receive and impart information and 
ideas without interference by public 
authority and regardless of frontiers. 
This Article shall not prevent States 
from requiring the licensing of broad- 
casting, television or cinema enterprises. 

(2) The exercise of these freedoms, 

since it carries with it duties and re-



háð þeim formsreglum, skilyrðum, tak- 
mörkunum eða viðurlögum, sem mælt 
er i lögum og eru nauðsynlegar í lýð- 
frjálsu þjóðfélagi vegna öryggis almenn- 
ings og ríkis eða landvarna, til að komið 
sé í veg fyrir óspektir eða glæpi, til að 
vernda heilbrigði eða siðgæði, mannorð 
eða réttindi annarra, til að koma í veg 
fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til 
að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

11. gr. 
1. Rétt skal mönnum að koma saman 

með friðsömum hætti og mynda félög 
með öðrum, þar á meðal að stofna og 
ganga í stéttarfélög til verndar hagsmun- 
um sínum. 

2. Eigi skulu réttindi þessi háð öðr- 
um takmörkunum en þeim, sem mælt er 

í lögum og nauðsynlegar eru í lýðfrjálsu 
þjóðfélagi vegna öryggis almennings eða 
ríkis, til að koma í veg fyrir óspektir 
eða glæpi, til verndar heilbrigði eða sið- 
gæði eða til að vernda réttindi og frelsi 
annarra. Ákvæði þessarar greinar skulu 
eigi vera því til fyrirstöðu, að löglegar 
takmarkanir séu settar við því, að her- 

líðar, lögreglumenn eða stjórnarstarfs- 
menn njóti þessara réttinda. 

12. gr. 
Karlar og konur á hjúskaparaldri hafa 

rétt á að ganga í hjónaband og stofna 
fjölskyldu í samræmi við landslög um 
þessi réttindi. 

13. gr. 

Nú eru réttindi þau og frelsi, sem 

lyst er í samningi þessum, skert, og 
skal þá sá, sem fyrir því verður, geta 
leitað réttar síns á raunhæfan hátt fyrir 
opinberu stjórnvaldi, enda þótt skerðing- 
in hafi verið framin af mönnum, sem fara 
með stjórnvald. 

14. gr. 
Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í 

samningi þessum, skulu tryggð án nokk- 
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sponsibilities, may be subject to such 11 
formalities, conditions, 
penalties as are prescribed by law and 
are necessary in a democratic society, in 
the interests of national security, terri- 

torial integrity or public safety, for the 
prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals, for the 
protection of the reputation or rights of 
others, for preventing the disclosure of 
information received in confidence, or 

for maintaining the authority and im- 
partiality of the judiciary. 

Article 11 
(1) Everyone has the right to free- 

dom of peaceful assembly and to free- 
dom of association with others, including 
the right to form and to join trade unions 
for the protection of his interests. 

(2) No restrictions shall be placed 
on the exercise of these rights other than 
such as are prescribed by law and are 
necessary in a democratic society in the 
interests of national security or public 
safety, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or 
morals or for the protection of the rights 
and freedoms of others. This Article 
shall not prevent the imposition of law- 
ful restrictions on the exercise of these 
rights by members of the armed forces, 
of the police or of the administration of 
the State. 

Article 12 
Men and women of marriageable age 

have the right to marry and to found a 
family, according to the national laws 
governing the exercise of this right. 

Article 13 
sveryone whose rights and freedoms 

as set forth in this Convention are viola- 
ted shall have an effective remedy be- 
fore a national authority notwithstand- 
ing that the violation has been commit- 
ted by persons acting in an official capa- 
city. 

Article 14 

The enjoyment of the rights and frec- 
doms set forth in this Convention shall 

restrictions or 9. febr.
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urs manngreinarålits, svo sem vegna kyn- 
ferðis, kynþáttar, litarhåttar, tungu, trú- 
arbragða, stjórnmála- eða annarra skoð- 
ana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, sam- 
bands við þjóðernisminnihluta, eigna, 
ætternis eða annarra aðstæðna. 

15. gr. 
1. Á tímum styrjaldar eða annars al- 

menns neyðarástands, sem ógnar lifi 
þjóðarinnar, getur hver samningsaðili 
gert ráðstafanir, sem fara í bág við 
skyldur hans samkvæmt samningi þess- 
um, að svo miklu leyti sem bráðnauðsyn- 
legt er vegna hættuástandsins, enda séu 
slíkar ráðstafanir eigi ósamrímanlegar 
öðrum skyldum hans að þjóðarétti. 

2. Með ákvæðum þessarar greinar skal 
þó í engu raskað ákvæðum 2. gr., nema 
þegar um mannsbana er að ræða vegna 
löglegra hernaðaraðgerða, né heldur á- 
kvæðum 3. gr., 4. gr. (1. málsgr.) og 
7. gr. . 

3. Hver så samningsadili, sem notfær- 
ir sér þennan rétt til takmörkunar, skal 
láta aðalritara Evrópuráðsins fá fulla 
vitneskju um þær ráðstafanir, sem gerð- 
ar hafa verið, og ástæður fyrir þeim. 
Einnig skal hann tilkynna aðalritara 
Evrópuráðsins, þegar slíkum ráðstöfun- 
um er lokið og ákvæðum samningsins er 
enn á ný framfylgt að fullu. 

16. gr. 
Engin ákvæði 10., 11. og 14. gr. skulu 

vera því til fyrirstöðu, að samningsaðil- 
arnir takmarki pólitíska starfsemi út- 
lendinga. 

17. gr. 
Engin ákvæði samnings þessa skulu 

skýrð þannig, að þau feli í sér rétt fyrir 
ríki, samtök eða einstaklinga til að fást 
við starfsemi eða framkvæma verknað, 
sem miðar að eyðileggingu þeirra rétt- 
inda og frelsis, sem hér er lýst, eða að 
takmörkun þeirra umfram það, sem 
samningurinn ákveður. 
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be secured without discrimination on 
any ground such as sex, race, colour, 
language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, asso- 
ciation with a national minority, pro- 
perty, birth or other status. 

Article 15 
(1) In time of war or other public 

emergency threatening the life of the 
nation any High Contracting Party may 
take measures derogating from its obliga- 
tions under this Convention to the extent 
strictly required by the exigencies of the 
situation, provided that such measures 
are not inconsistent with its other obliga- 
tions under international law. 

(2) No derogation from Article 2, ex- 
cept in respect of deaths resulting from 
lawful acts of war, or from Articles 3, 4 
(pharagraph 1) and 7 shall be made 
under this provision. 

(3) Any High Contracting Party 
availing itself of this right of derogation 
shall keep the Secretary-General of the 
Council of Europe fully informed of the 
measures which it has taken and the 
reasons therefore. It shall also inform the 
Secretary-General of the Council of 
Europe when such measures have ceased 
to operate and the provisions of the 
Convention are again heing fully execu- 
ted. 

Article 16 
Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall 

be regarded as preventing the High Con- 
{racting Parties from imposing restric- 
tions on the political activity of aliens. 

Article 17 
Nothing in this Convention may be 

interpreted as implying for any State, 
group or person any right to engage in 
any activity or perform any act aimed 
at the destruction of any of the rights 
and freedoms set forth herein or at their 
limitation to a greater extent than is pro- 
vided for in the Convention.



18. gr. 
Til takmarkana þeirra á téðum rétt- 

indum og frelsi, sem heimilaðar eru í 
samningi þessum, skal eigi grípa Í neinu 
öðru skyni en tiltekið er. 

11. KAFLI 

19. gr. 
Til að tryggja það, að staðið sé við 

skuldbindingar þær, sem aðilar samnings 
þessa hafa tekizt á hendur, skal setja á 
stofn: 

1. Mannréttindanefnd Evrópu, 
hér á eftir verður kölluð „nefndin“. 

sem 

2. Mannréttindadómstól Evrópu, sem 
hér á eftir verður kallaður „dómstóll- 

“6 
inn. 

III. KAFLI 

20. gr. 
Nefndin skal skipuð jafnmörgum 

mönnum og samningsaðilarnir eru. Eng- 
ir tveir nefndarmenn skulu vera þegnar 
sama ríkis. 

21. gr. 
1. Ráðherranefndin velur nefndar- 

mennina af skrá, sem skrifstofa ráðgjaf- 
arþingsins tekur saman. Skulu þeir kosn- 
ir með hreinum meiri hluta atkvæða. 
Fulltrúar hvers samningsaðila á ráðgjaf- 
arþinginu tilnefna þrjá menn á skrána, 
og skulu að minnsta kosti tveir þeirra 
vera þegnar hlutaðeigandi ríkis. 

2. Eftir því, sem við á, skal nota sömu 

aðferð til að fullskipa nefndina, ef fleiri 
ríki verða síðar aðilar að samningi þess- 
um, svo og til að kjósa mann í autt sæti. 

22. gr. 
1. Nefndarmenn skulu kosnir til sex 

ára. Þá má endurkjósa. Þó skal kjör- 
tímabili sjö þeirra, sem kjörnir eru Í 
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The restrietions permitted under this 9. febr. 

Convention to the said rights and free- 
doms shall not be applied for any pur- 
pose other than those for which they 
have been prescribed. 

SECTION II 

Article 19 
To ensure the observance of the en- 

gagements undertaken by the High Con- 
tracting Parties in the present Conven- 
tion, there shall be set up: 

(1) A European Commission of Hu- 
man Rights hereinafter referred to as 
"the Commission”; 

(2) A European Court of Human 
Rights, hereinafter referred to as “the 
Court“. 

SECTION III 

Article 20 
The Commission shall consist of a 

number of members equal to that of the 
High Contracting Parties. No two mem- 
bers of the Commission may be nationals 
of the same State. 

Article 21 
(1) The members of the Commission 

shall be elected by the Committee of 
Ministers by an absolute majority of 
votes, from a list of names drawn up by 
the Bureau of the Consultative Assem- 
bly; each group of the Representatives 
of the High Contracting Parties in the 
Consultative Assembly shall put forward 
three candidates, of whom two at least 

shall be its nationals. 
(2) As far as applicable, the same 

procedure shall be followed to complete 
the Commission in the event of other 
States subsequently becoming Parties to 
this Convention, and in filling casual 

vacancies. 

Article 22 
(1) The members of the Commission 

shall be elected for a period of six years. 
They may be re-elected. However, of the
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fyrstu kosningu, lokið að þrem árum 

liðnum. 

2. Þeir, sem ganga eiga úr nefndinni 
að fyrstu þrem árum liðnum, skulu 
valdir með hlutkesti af aðalritara Evrópu- 
ráðsins, þegar að afloknu fyrsta kjöri. 

3. Nefndarmaður, sem kjörinn hefur 
verið Í stað annars, er eigi hafði lokið 
kjörtímabili sínu, skal eiga sæti í nefnd- 

inni, unz því tímabili er lokið. 

4. Nefndarmenn skulu halda sæti sínu, 
þar til er aðrir koma í þeirra stað, enda 
skulu þeir ljúka störfum í þeim málum, 
sem þeir hafa þá tekið til meðferðar. 

23. gr. 
Nefndarmenn eru einungis bundnir við 

sannfæringu sína i nefndarstörfum sin- 
um. 

24. gr. 
Hver samningsaðili getur, fyrir atbeina 

aðalritara Evrópuráðsins, vísað til nefnd- 
arinnar hvers konar broti á ákvæðum 
samningsins, sem annar samningsaðili 
telst hafa framið. 

25. gr. 
1. Nefndin getur tekið við erindum, 

sem beint er til aðalritara Evrópuráðsins 
frá hvaða einstaklingi sem er, einkasam- 
tökum eða hópi einstaklinga, sem halda 
því fram, að samningsaðili hafi brotið á 
þeim réttindi þau, sem lýst er í samningi 
þessum, enda hafi samningsaðili sá, sem 

kærður hefur verið, lýst því yfir, að hann 
viðurkenni, að nefndin sé bær til að taka 
við slíkum erindum. Þeir samningsaðil- 
ar, sem gefið hafa slíka yfirlýsingu, heita 
því að hindra ekki á nokkurn hátt raun- 
hæfa notkun þessa réttar. 
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members elected at the first election, the 

terms of seven members shall expire at 
the end of three years. 

(2) The members whose terms are 
to expire at the end of the initial period 
of three years shall be chosen by lot by 
the Secretary-General of the Council of 
Europe immediately after the first elec- 
tion has been completed. 

(3) A member of the Commission 
elected to replace a member whose term 
of office has not expired shall hold office 
for the remainder of his predecessor's 
term. 

(4) The members of the Commission 
shall hold office until replaced. After 
having been replaced, they shall con- 
tinue to deal with such cases as they al- 
ready have under consideration. 

Article 23 
The members of the Commission shall 

sit on the Commission in their indi- 
vidual capacity. 

Article 24 
Any High Contracting Party may 

refer to the Commission, through the 
Secretary-General of the Council of Eu- 
rope, any alleged breach of the provisions 
of the Convention by another High Con- 
tracting Party. 

Article 25 
(1) The Commission may receive 

petitions addressed to the Secretary- 
General of the Council of Europe from 
any person, non-governmental organi- 
sation or group of individuals claiming 
to be the victim of a violation by one 
of the High Contracting Parties of the 
rights set forth in this Convention, pro- 
vided that the High Contracting Party 
against which the complaint has been 
lodged has declared that it recognises 
the competence of the Commission to 
receive such petitions. Those of the High 
Contracting Parties who have made such 
a declaration undertake not to hinder in 
any way the effective exercise of this 
right.



2. Slíkar yfirlýsingar má gefa til til- 
tekins tíma. 

3. Yfirlýsingarnar skulu afhentar að- 
alritara Evrópuráðsins, en hann skal 
senda samningsaðilum afrit af þeim og 
birta þær. 

4. Nefndin skal einungis beita þvi 
valdi, sem henni er veitt með þessari 
grein, þegar a. m. k. sex samningsaðilar 
eru skuldbundnir með yfirlýsingum sam- 
kvæmt málsgreinunum hér á undan. 

26. gr. 
Nefndin getur því aðeins tekið mál til 

meðferðar, að leitað hafi verið til hlítar 

leiðréttingar í heimalandinn, samkvæmt 
almennt viðurkenndum reglum þjóða- 
réttar og innan sex mánaða frá því, að 
fullnaðarákvörðun var þar tekin. 

27. gr. 
1. Nefndin skal eigi taka til meðferð- 

ar erindi, sem lagt er fyrir hana samkv. 

25. gr., ef það er 
a. frá ónafngreindum aðila; 

hb. eða efnislega hið sama og mál, sem 
þegar hefur verið rannsakað af nefnd- 
inni eða hefur verið lagt fyrir til rann- 
sóknar eða úrskurðar á alþjóðavettvangi 
og felur ekki í sér neinar nýjar upplýs- 
ingar, sem máli skipta. 

2. Nefndin skal eigi taka til meðferðar 
neitt það erindi, sem lagt er fyrir hana 
samkvæmt 25. gr. og hún álitur vera í 
ósamræmi við reglur þessa samnings, eða 
erindi, sem auðsjáanlega hefur ekki við 
rök að styðjast eða felur í sér misnotk- 
un á kæruréttinum. 

3. Nefndin skal vísa á bug sérhverju 
því erindi, sem hún telur sér óheimilt að 

fjalla um samkvæmt 26. gr. 

28. gr. 
Ef nefndin samþykkir að taka til með- 

ferðar erindi, sem henni hefur borizt; 

a. skal hún, í því skyni að sannreyna 
málsatvik, taka málið til athugunar ásamt 
fulltrúum deiluaðila og, ef það er nauð- 
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(2) Such declarations may be made 
for a specific period. 

(3) The declarations shall be de- 
posited with the Secretary-General of 
the Council of Europe who shall trans- 
mit copies thereof to the High Contract- 
ing Parties and publish them. 

(4) The Commission shall only exer- 
cise the powers provided for in this Ar- 
ticle when at least six High Contracting 
Parties are bound by declarations made 
in accordance with the preceding para- 
sraphs. 

Article 26 
The Commission may only deal with 

the matter after all domestic remedies 

have been exhausted, according to the 

generally recognised rules of interna- 
tional law, and within a period of six 

months from the date on which the final 

decision was taken. 

Article 27 
(1) The Commission shall not deal 

with any petition submitted under Ar- 
ticle 25 which 

(a) is anonymous, or 
(b) is substantially the same as a 

matter which has already been examined 
by the Commission or has already been 
submitted to another procedure of inter- 
national investigation or settlement and 
if it contains no relevant new informa- 
tion. 

(2) The Commission shall consider 
inadmissible any petition submitted 
under Article 25 which it considers in- 
compatible with the provisions of the 
present Convention, manifestly ill-foun- 
ded, or an abuse of the right of petition. 

(3) The Commission shall reject any 
petition referred to it which it considers 
inadmissible under Article 26. 

Article 28 
In the event of the Commission accept- 

ing a petition referred to it: 
(a) it shall, with a view to ascertain- 

ing the facts, undertake together with 

the representatives of the parties an exa- 
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synlegt, framkvæma rannsókn, og er þeim 
ríkjum, sem hlut eiga að máli, skylt að 
veita alla þá fyrirgreiðslu, sem nauðsyn- 
leg kann að vera, eftir að þeir hafa rætt 
við nefndina um málið; 

b. skal hún jafnan vera reiðubúin til 
viðræðna við aðila í því skyni að koma á 
sáttum, en þó þannig, að virt séu mann- 
réttindi þau, sem skýrgreind eru i samn- 
ingi þessum. 

29. gr. 
1. Til þess að framkvæma störf þau, 

sem mælt eru fyrir í 28. gr., skal skipuð 
undirnefnd sjö nefndarmeðlima. 

2. Hverjum málsaðila skal heimilt að 
tilnefna mann í undirnefndina. 

3. Aðra meðlimi skal velja með hlut- 
kesti í samræmi við ákvæði í fundar- 
sköpum nefndarinnar. 

30. gr. 
Ef undirnefndinni tekst að koma á sátt- 

um samkvæmt 28. gr., skal hún semja 
um það skýrslu, sem senda skal hlutað- 
eigandi ríkjum, ráðherranefndinni og að- 
alritara Evrópuráðsins til birtingar. 
Skýrslan skal vera stutt greinargerð um 
málsatvik og þá lausn, sem fengin var. 

31. gr. 
1. Ef lausn fæst eigi í málinu, skal 

nefndin gefa skýrslu um málsatvik og 
láta í ljós álit sitt á því, hvort málsatvik 
þau, sem upplýst eru, leiði í ljós brot af 
hálfu hlutaðeigandi ríkis á skyldum þess 
samkvæmt samningnum. Heimilt er að 
birta álit allra nefndarmanna um þetta 
atriði í skýrslunni. 

2. Skýrslan skal send ráðherranefnd- 
inni. Hún skal enn fremur send hlutað- 
eigandi ríkjum, en eigi skal þeim heimilt 
að birta hana. 

3. Um leið og nefndin sendir ráðherra- 
nefndinni skýrsluna, skal henni heimilt 
að gera þær tillögur, sem hún telur við 
eiga. 
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mination of the petition and, if need be, 

an investigation, for the effective con- 

duct of which the States concerned shall 
furnish all necessary facilities, after an 
exchange of views with the Commission; 

(b) it shall place itself at the disposal 
of the parties concerned with a view to 
securing a friendly settlement of the 
matter on the basis of respect for Human 
Rights as defined in this Convention. 

Article 29 
(1) The Commission shall perform 

the functions set out in Article 28 by 
means of a Sub-Commission consisting 
of seven members of the Commission. 

(2) Each of the parties concerned 
may appoint as members of this Sub- 
Commission a person of its choice. 

(3) The remaining members shall be 
chosen by lot in accordance with arrange- 
ments prescribed in the Rules of Proce- 
dure of the Commission. 

Article 30 
If the Sub-Commission succeeds in 

effecting a friendly settlement in accor- 
dance with Article 28, it shall draw up 
a Report which shall be sent to the States 
concerned, to the Committee of Ministers 
and to the Secretary-General of the 
Council of Europe for publication. This 
Report shall be confined to a brief state- 
ment of the facts and of the solution 
reached. 

Article 31 
(1) If a solution is not reached, the 

Commission shall draw up a Report on 
the facts and state its opinion as to 
whether the facts found disclose a breach 
by the State concerned of its obligations 
under the Convention. The opinions of 
all the members of the Commission on 
this point may be stated in the Report. 

(2) The Report shall be transmitted 
to the Committee of Ministers. It shall 
also be transmitted to the States con- 
cerned, who shall not be at liberty to 
publish it. 

(3) In transmitting the Report to the 
Committee of Ministers the Commission 
may make such proposals at it thinks fit.



32. gr. 
1. Ef málinu er ekki skotið til dóm- 

stólsins í samræmi við 48. gr. þessa samn- 
ings innan þriggja mánaða, frá því að 
skýrslan var send ráðherranefndinni, 
skal hún úrskurða með tveim þriðju 
hluta atkvæða þeirra, er rétt eiga til setu, 

hvort brot hafi verið framið á samningn- 
um, 

2. Ef brot telst hafa verið framið, þá 

skal ráðherranefndin ákveða samnings- 
aðila frest til þess að gera þær ráðstaf- 
anir, sem nauðsynlegar eru samkvæmt á- 
kvörðun ráðherranefndarinnar. 

3. Ef samningsaðili hefur ekki gert 
fullnægjandi ráðstafanir innan hins til- 
tekna frests, skal ráðherranefndin á- 
kveða með þeim meiri hluta, sem til- 
skilinn er í fyrsta tölulið þessarar grein- 
ar, hvaða afleiðingar hin upphaflega á- 
kvörðun hennar skuli hafa, og birta 
skýrsluna. 

4. Samningsaðilarnir samþykkja, að 
hver sú ákvörðun, sem ráðherranefndin 
tekur samkvæmt ofangreindum tölulið- 
um, sé bindandi fyrir þá. 

3ð. gr. 
Fundi nefndarinnar skal halda fyrir 

luktum dyrum. 

34. gr. 
Ákvarðanir nefndarinnar skulu teknar 

af meiri hluta þeirra, sem fund sækja og 
greiða atkvæði; ákvarðanir undirnefnd- 

arinnar skulu teknar af meiri hluta 

meðlima hennar. 

35. gr. 
Fundir í nefndinni skulu haldnir eftir 

þörfum. Fundir skulu boðaðir af aðal- 
ritara Evrópuráðsins. 

36. gr. 
Nefndin skal sjálf setja sér fundar- 

sköp. 
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Article 32 11 
(1) If the question is not referred to 9. febr. 

the Court in accordance with Article 48 
of this Convention within a period of 
three months from the date of the trans- 
mission of the Report to the Committee 
of Ministers, the Committee of Ministers 

shall decide by a majority of two-thirds 
of the members entitled to sit on the 
Committee whether there has been a 
violation of the Convention. 

(2) In the affirmative case the Com- 
mittee of Ministers shall prescribe a 
period during which the High Contract- 
ing Party concerned must take the mea- 
sures required by the decision of the 
Committee of Ministers. 

(3) If the High Contracting Party 
concerned has not taken satisfactory 
measures within the prescribed period, 
the Committee of Ministers shall decide 
by the majority provided for in para- 
graph (1) above what effect shall be 
given to its original decision and shall 
publish the Report. 

(4) The High Contracting Parties 
undertake to regard as binding on them 
any decision which the Committee of 
Ministers may take in application of the 
preceding paragraphs. 

Article 33 

The Commission shall meet in camera. 

Article 34 
The Commission shall take its deci- 

sions by a majority of the Members 
present and voting; the Sub-Commission 
shall take its decisions by a majority of 
its members. 

Article 35 
The Commission shall meet as the 

circumstances require. The meetings 
shall be convened by the Secretary- 
General of the Council of Europe. 

Article 36 
The Commission shall draw up its 

own rules of procedure.
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37. gr. 
Aðalritari Evrópuráðsins skal sjá 

nefndinni fyrir starfsliði. 

IV. KAFLI 

38. gr. 
Mannréttindadómstóll Evrópu skal 

skipaður dómurum jafnmörgum þeim 
ríkjum, sem aðilar eru að Evrópuráðinu. 
Engir tveir dómarar mega vera þegnar 
sama ríkis. 

39. gr. 
1. Dómarar skulu kjörnir af ráðgjaf- 

arþinginu með meiri hluta atkvæða úr 
hópi þeirra, sem tilnefndir hafa verið af 
aðilum Evrópuráðsins. Hver aðili skal 
tilnefna þrjá menn, og skulu a. m. k. 
tveir þeirra vera þegnar hlutaðeigandi 
ríkis. 

2. Eftir því, sem við á, skal sami hátt- 
ur hafður á til að ná fullri tölu dómara, 
ef fleiri ríki verða síðar aðilar að Evrópu- 
ráðinn, og til að skipa autt dómarasæti. 

3. Dómaraefni skulu vera valinkunnir 
menn, og verða annaðhvort að fullnægja 
skilyrðum, sem þarf til þess að mega 
gegna æðri dómarastörfum, eða vera við- 
urkenndir fræðimenn í lögvísindum. 

40. gr. . 
1. Dómarar skulu kosnir til níu ára i 

senn. Þá má endurkjósa. Af þeim dóm- 
urum, sem kosnir eru í fyrstu kosningu, 
skal þó kjörtímabili fjögurra lokið að 
þrem árum lidnum og annarra fjögurra 
að sex árum liðnum. 

2. Þeir dómarar, sem ganga eiga úr 
að fyrstu þrem og sex árum liðnum, 
skulu valdir með hlutkesti af aðalritara 
þegar að aflokinni fyrstu kosningu. 

3. Dómari, sem kjörinn er í stað ann- 
ars, áður en kjörtímabili er lokið, skal 
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Article 37 
The seeretariat of the Commission 

shall be provided by the Secretary- 
General of the Council of Europe. 

SECTION IV 

Article 38 
The European Court of Human Rights 

shall consist of a number of judges 
equal to that of the Members of the 
Council of Europe. No two judges may 
be nationals of the same State. 

Article 39 
(1) The members of the Court shall 

be elected by the Consultative Assembly 
by a majority of the votes cast from a 
list of persons nominated by the Mem- 
bers of the Council of Europe; each 

Member shall nominate three candidates, 
of whom two at least shall be its na- 
tionals. 

(2) As far as applicable, the same 
procedure shall be followed to complete 
the Court in the event of the admission 
of new Members of the Council of 
Europe, and in filling casual vacancies. 

(3) The candidates shall be of high 
Imoral character and must either pos- 
sess the aualifications required for 
appointment to high judicial office or be 
jurisconsults of recognised competence. 

Article 40 
(1) The members of the Court shall 

be elected for a period of nine years. 
They may be re-elected. However, of the 

members elected at the first election the 
terms of four members shall expire at 
the end of three years, and the terms of 
four more members shall expire at the 
end of six years. 

(2) The members whose terms are 

to expire at the end of the initial periods 
of three and six years shall be chosen 
by lot by the Secretary-General im- 
mediately after the first election has 
been completed. 

(3) A member of the Court elecled 
to replace a member whose term of office



eiga sæti í dómstólnum út það kjörtíma- 
bil. 

4. Dómari skal eiga sæti í dómstólnum, 
þar til er annar tekur við því. Eftir að 
nýr maður hefur tekið við, skal hinn þó 
halda áfram meðferð þeirra mála, sem 
hann þegar hefur fjallað um. 

41. gr. 
Dómstóllinn skal kjósa sér forseta og 

varaforseta til þriggja ára. Þá má endur- 
kjósa. 

42, gr. 
Ráðherranefndin ákveður 

kaup fyrir hvern starfsdag. 
dómurum 

43. gr. 
Deild sjö dómara skal fara með hvert 

það mál, sem lagt er fyrir dómstólinn. 
Sjálfskipaður í dómarasæti er þegn deilu- 
aðila, sá er kosinn hefur verið dómari. 
Nú er enginn slíkur maður dómari, og 
nefnir aðili þá dómara. Dómsforseti vel- 
ur aðra dómara með hlutkesti áður en 
málsmeðferð hefst. 

44, gr. 
Aðeins samningsaðilar og nefndin hafa 

rétt til að leggja mál fyrir dómstólinn. 

45. gr. 
Lögsaga dómstólsins tekur til allra 

mála varðandi skýringu og framkvæmd 
samnings þessa, sem samningsaðilar eða 
nefndin leggja fyrir hann samkvæmt 
48. gr. 

46. gr. 
1. Sérhver samningsaðili getur hve- 

nær sem er lýst sig ipso facto og án sér- 
staks samnings bundinn við lögsögu 
dómstólsins í öllum málum varðandi 
skýringu og framkvæmd samningsins. 
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has not expired shall hold office for the 
remainder of his predecessor's term. 

(4) The members of the Court shall 
hold office until replaced. After having 
been replaced, they shall continue to deal 

with such cases as they already have 
under consideration. 

Article 41 
The Court shall elect its President and 

Vice-President for a period of three 
years. They may be re-elected. 

Article 42 
The members of the Court shall re- 

ceive for each day of duty a compensa- 
tion to be determined by the Committee 
of Ministers. 

Article 43 
For the consideration of each case 

brought before it the Court shall consist 
of a Chamber composed of seven judges. 
There shall sit as an ex officio member 
of the Chamber the judge who is a na- 
tional of any State party concerned, or, 
if there is none, a person of its choice 

who shall sit in the capacity of judge; 
the names of the other judges shall be 
chosen by lot by the President before 
the opening of the case. 

Article 44 
Only the High Contracting Parties and 

the Commission shall have the right to 
bring a case before the Court. 

Article 45 
The jurisdiction of the Court shall 

extend to all cases concerning the inter- 
pretation and application of the present 
Convention which the High Contracting 
Parties or the Commission shall refer to 
it in accordance with Article 48. 

Article 46 
(1) Any of the High Contracting 

Parties may at any time declare that it 
recognises as compulsory ipso facto and 
without special agreement the juris- 
diction of the Court in all matters con- 
cerning the interpretation and applica- 
tion of the present Convention. 
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2. Þær yfirlýsingar, er að ofan greinir, 
má gefa skilyrðislaust eða með skilyrði 
um gagnkvæmi af hálfu nokkurra eða 
nánar tiltekinna samningsaðila, eða um 
tiltekið tímabil. 

3. Þessar yfirlýsingar skulu afhentar 
aðalritara Evrópuráðsins, sem skal fá 
samningsaðilum afrit af þeim. 

47. gr. 
Dómstólnum skal því aðeins heimilt 

að fjalla um mál, að nefndin hafi lýst 
því yfir, að henni hafi mistekizt að koma 
á sáttum, enda sé eigi liðinn sá þriggja 
mánaða frestur, sem mæltur er í 32. gr. 

48. gr. 
Þeir, er nú skal greina, geta lagt mál 

fyrir dómstólinn, enda sé samningsaðili 
sá eða þeir, sem hlut eiga að máli, skyldir 
að hlíta lögsögu dómstólsins, eða annars 
kostar samþykki það: 

a. nefndin; 

b. samningsaðili, er þegn hans er tal- 
inn órétti beittur; 

c. samningsaðili, sá sem vísaði málinu 
til nefndarinnar; 

d. samningsaðili, sem kvörtun hefur 
verið beint gegn. 

49. gr. 
Ef ágreiningur verður 

dómstólsins, sker hann úr. 

um lögsögu 

50. gr. 
Nú telur dómstóllinn úrskurð eða ráð- 

stöfun stjórnvalds samningsaðila fara að 
öllu leyti eða nokkru í bág við skyldur 
hans samkvæmt samningi þessum, enda 
veiti lög hans aðeins bætur að hluta sakir 
afleiðinga af slíkum úrskurði eða ráð- 
stöfun, og skal dómstóllinn þá úrskurða, 
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(2) The declarations referred to 
above may be made unconditionally or 
on condition of reciprocity on the part 
of several or certain other High Con- 
tracting Parties or for a specified period. 

(3) These declarations shall be de- 
posited with the Secretary-General of the 
Council of Europe who shall transmit 
copies thereof to the High Contracting 
Parties. 

Article 47 
The Court may only deal with a case 

after the Commission has acknowledged 
the failure of efforts for a friendly settle- 
ment and within the period of three 
months provided for in Article 32. 

Article 48 
The following may bring a case before 

the Court, provided that the High Con- 
tracting Party concerned, if there is only 
one, or the High Contracting Parties 
concerned, if there is more than one, 
are subject to the compulsory jurisdic- 
tion of the Court or, failing that, with the 

consent of the High Contracting Party 
concerned, if there is only one, or of the 

High Contracting Parties concerned if 
there is more than one: 

(a) the Commission; 

(b) a High Contracting Party whose 

national is alleged to be a victim; 

(ec) a High Contracting Party which 
referred the case to the Commission; 

(d) a High Contracting Party against 
which the complaint has been lodged. 

Article 49 
In the event of dispute as to whether 

the Court has jurisdiction, the matter 
shall be settled by the decision of the 
Court. 

Article 50 
If the Court finds that a decision or a 

measure taken by a legal authority or 
any other authority of a High Contract- 
ing Party is completely or partially in 
conflict with the obligations arising from 
the present Convention, and if the in- 
ternal law of the said Party allows only



ef nauðsyn ber til, aðila þeim, sem órétti 
var beittur, sanngjarnar bætur. 

51. gr. 
1. Dómstóllinn skal rökstyðja dóma 

sína. 

2. Ef dómarar verða ekki sammála um 
dóm sinn að öllu leyti eða einhverju leyti, 
skal hver dómari hafa rétt til að skila 
séráliti. 

52. gr. 
Dómur dómstólsins skal vera fullnað- 

arúrlausn sakarefnis. 

53. gr. 
Samningsaðilar gangast undir að hlíta 

dómi dómstólsins í hverju því máli, sem 
þeir eru aðilar að. 

öd. gr. 
Dómur dómstólsins skal afhentur ráð- 

herranefndinni, sem hefur eftirlit með 

framkvæmd hans. 

55. gr. 
Dómstóllinn setur sér reglur og ákveð- 

ur dómsköp sín. 

56. gr. 
1. Fyrsta kosning dómara skal fara 

fram, eftir að yfirlýsingar samningsaðil- 
anna, sem í 46. gr. segir, eru orðnar átta 
að tölu. 

9 
2. Ekkert mál verður lagt fyrir dóm- 

stólinn, áður en kosning þessi hefur farið 
fram. 

V. KAFLI 

57. gr. 
Samningsaðilum er skylt, er aðalritari 

Evrópuráðsins óskar þess, að láta í té 
greinargerð um það, með hverjum hætti 
landslög þeirra tryggi raunhæfa fram- 
kvæmd ákvæða samnings þessa. 
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partial reparation to be made for the 11 
consequences of this decision or measure, 9. febr. 
the decision of the Court shall, if neces- 
sary, afford just satisfaction to the in- 
jured party. 

Article 51 
(I) Reasons shall be given for the 

judgment of the Court. 
(2) If the judgment does not re- 

present in whole or in part the unani- 
mous opinion of the judges, any judge 
shall be entitled to deliver a separate 
opinion. 

Article 52 
The judgment of the Court shall be 

final. 

Article 53 
The High Contracting Parties under- 

take to abide by the decision of the 
Court in any case to which they are 
parties. 

Article 54 
The judgment of the Court shall be 

transmitted to the Committee of Mini- 
sters which shall supervise its execution. 

Article 55 
The Court shall draw up its own rules 

and shall determine its own procedure. 

Article 56 
(1) The first election of the members 

of the Court shall take place after the 
declarations by the High Contracting 
Parties mentioned in Article 46 have 
reached a total of eight. 

(2) No case can be brought before the 
Court before this election. 

SECTION V 

Article 57 
On receipt of a request from the 

Secretary-General of the Council of 
Europe any High Contracting Party shall 
furnish an explanation of the manner in 
which its internal law ensures the effec- 
tive implementation of any of the pro- 
visions of this Convention.
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58. gr. 
Evrópuráðið skal standa straum af út- 

gjöldum nefndarinnar og dómstólsins. 

59. gr. 
Nefndarmenn og dómstóll skulu við 

störf sín njóta þeirra sérréttinda og frið- 
helgi, sem greind eru í 40. gr. stofnskrár 
Evrópuráðsins, og þeim samningum, sem 
gerðir hafa verið samkvæmt henni. 

60. gr. 
Ekkert ákvæði samnings þessa skal 

skýrt þannig, að það takmarki eða skerði 
þau mannréttindi og mannfrelsi, sem 

tryggt kann að vera í löggjöf aðila samn- 
ings þessa eða með öðrum samningi, 
sem hann er aðili að. 

61. gr. 
Ekkert ákvæði samnings þessa skal 

skerða vald það, sem ráðherranefndinni 
er fengið í stofnskrá Evrópuráðsins. 

62. gr. 
Samningsaðilarnir eru ásáttir um, að 

þeir munu ekki, nema um annað sé sér- 

staklega samið, notfæra sér samninga, 
sáttmála eða yfirlýsingar, sem i gildi eru 
þeirra á milli, til að leita úrlausnar 
ágreiningi varðandi skýringu og fram- 
kvæmd samnings þessa með öðrum hætti 
en mælt er í honum. 

63. gr. 
1. Hvert ríki getur, þegar það full- 

gildir samning þennan eða hvenær sem 
er eftir það, lýst því yfir með tilkynn- 
ingu til aðalritara Evrópuráðsins, að 
samningur þessi skuli gilda fyrir öll eða 
einhver af þeim landsvæðum, sem það 
svarar fyrir á alþjóðavettvangi. 

2. Samningurinn skal gilda fyrir það 
eða þaut landsvæði, sem greind eru i til- 
kynningu, að 30 dögum liðnum frá því að 
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Article 58 
The expenses of the Commission and 

the Court shall be borne by the Council 
of Europe. 

Article 59 
The members of the Commission and 

of the Court shall be entitled, during the 
discharge of their functions, to the privi- 
leges and immunities provided for in 
Article 40 of the Statute of the Council 
of Europe and in the agreements madc 
thereunder. 

Article 60 
Nothing in this Convention shall be 

construed as limiting or derogating from 
any of the human rights and funda- 
mental freedoms which may be ensured 
under the laws of any High Contracting 
Party or under any other agreement to 
which it is a Party. 

Article 61 
Nothing in this Convention shall preju- 

dice the powers zonferred on the Com- 
mittee of Ministers by the Statute of the 
Council of Europe. 

Article 62 
The High Contracting Parties agree 

that, except by special agreement, they 
will not avail themselves of treaties, con- 
ventions or declarations in force between 
them for the purpose of submitting, by 
way of petition, a dispute arising out 
of the interpretation or application of 
this Convention to a means of settlement 
other than those provided for in this 
Convention. 

Article 63 
(1) Any State may at the me of its 

ratification or at any time thereafter 
declare by notification addressed to the 
Secretary-General of the Council of 
Europe that the present Convention shall 
extend to all or any of the territories for 
whose international relations it is re- 
sponsible. 

(2) The Convention shall extend to 
the territory or territories named in the 
notification as from the thirtieth day



tilkynningin barst aðalritara Evrópu- 
ráðsins. 

3. Ákvæði samnings þessa skulu þó 
framkvæmd á slíkum landsvæðum með 
fullri hliðsjón af sérháttum þar. 

4. Hvert það ríki, sem gefið hefur yfir- 
lýsingu í samræmi við fyrsta tölulið þess- 
arar greinar, getur hvenær sem er síðar 
lýst því yfir vegna eins eða fleiri land- 
svæða þeirra, sem yfirlýsingin tekur til, 
að það fallist á, að nefndin sé bær um að 

taka við erindum frá einstaklingum, fé- 
lagasamtökum eða hópum einstaklinga 
samkvæmt 25. gr. samnings þessa. 

64. gr. 
1. Hverju ríki skal heimilt við undir- 

skrift samnings þessa eða afhendingu 
fullgildingarskjals síns að gera fyrirvara 
um tiltekin ákvæði samningsins að svo 
miklu leyti sem gildandi löggjöf á land- 
svæði þess er ekki í samræmi við það 
ákvæði. Fyrirvarar almenns eðlis skulu 
óheimilir samkvæmt þessari grein. 

2. Sérhverjum fyrirvara samkvæmt 
þessari grein skal fylgja stutt greinar- 
gerð um áðurnefnd lagaákvæði. 

65. gr. 
1. Samningsaðila skal einungis heim- 

ilt að segja upp samningi þessum að 
fimm árum liðnum frá því að hann varð 
aðili og með sex mánaða uppsagnarfresti, 
er greindur sé i tilkynningu til aðalritara 
Evrópuráðsins, en hann skal skýra hin- 
um samningsaðilunum frá uppsögninni. 

2. Slík uppsögn skal ekki leysa samn- 
ingsaðila undan skyldum sínum sam- 
kvæmt samningi þessum, þegar um er 
að ræða verknað, sem fara kann í bág 
við slíkar skuldbindingar og hann kann 
að hafa framið áður en uppsögnin tók 
gildi. 
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after the receipt of this notification by 
the Secretary-General of the Council of 
Europe. 

(3) The provisions of this Conven- 
tion shall be applied in such territories 
with due regard, however, to local re- 
quirements. 

(4) Any State which has made a de- 

claration in accordance with paragraph 
1 of this Article may at any time there- 
after declare on behalf of one or more of 
the territories to which the declaration 
relates that it accepts the competence of 
the Commission to receive petitions from 
individuals, non-governmental organisa- 
tions or groups of individuals in accor- 
dance with Article 25 of the present Con- 
vention. 

Article 64 
(1) Any State may, when signing this 

Convention or when depositing its in- 
strument of ratification, make a reserva- 
tion in respect of any particular pro- 
vision of the Convention to the extent 
that any law then in force in its terri- 
tory is not in conformity with the pro- 
vision. Reservations of a general charac- 
ter shall not be permitted under this 
Article. 

(2) Any reservation made under this 
Article shall contain a brief statement 
of the law concerned. 

Article 65 
(1) A High Contracting Party may 

denounce the present Convention only 
after the expiry of five years from the 
date on which it became a Party to it 
and after six months” notice contained 
in a notification addressed to the Secre- 
tary-General of the Council of Europe, 
who shall inform the other High Con- 
tracting Parties. 

(2) Such a denunciation shall not 
have the effect of releasing the High Con- 
tracting Party concerned from its obliga- 
tions under this Convention in respect 
of any act which, being capable of con- 
stituting a violation of such obligations, 
may have been performed by it before 
the date at which the denunciation be- 
came effective. 4 
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3. Hver sá samningsaðili, sem gengur 
úr Evrópuráðinu, skal á sama hátt eigi 
talinn lengur aðili samnings þessa. 

4. Samningi þessum má segja upp i 
samræmi við ákvæði töluliðanna hér að 
ofan varðandi hvert það landsvæði, sem 
hann skyldi taka til eftir yfirlýsingu 
samkvæmt 63. gr. 

66. gr. 
1. Aðilum Evrópuráðsins skal heimilt 

að undirrita samning þennan. Hann skal 
fullgiltur. Fullgildingarskjöl skal af- 
henda aðalritara Evrópuráðsins. 

2. Samningur þessi skal taka gildi, er 
tíu ríki hafa afhent fullgildingarskjöl 
sín. 

3. Hvert það ríki, sem undirritað hef- 
ur samninginn, en afhendir fullgilding- 
arskjal sitt síðar, skal samningurinn 
binda frá þeim degi, er það hefur afhent 
fullgildingarskjal sitt. 

4. Aðalritari Evrópuráðsins skal til- 
kynna öllum aðilum Evrópuráðsins gild- 
istöku samningsins, nöfn þeirra ríkja, 
sem hafa fullgilt hann og afhendingu 
allra fullgildingarskjala, sem síðar kunna 
að berast. 

Gjört í Róm, hinn 4. nóvember 1950, 
með enskum og frönskum texta, sem 

báðir eru jafngildir, í einu eintaki, er 
varðveitt skal í skjalasafni Evrópuráðs- 
ins. Aðalritari skal senda staðfest endur- 
rit hverju ríki, sem undirritað hefur 
samninginn. 
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(3) Any High Contracting Party 
which shall cease to be a Member of the 
Council of Europe shall cease to be a 
Party to this Convention under the same 
conditions. 

(4) The Convention may be denoun- 
ced in accordance with the provisions of 
the preceding paragraphs in respect of 
any territory to which it has been de- 
clared to extend under the terms of Ar- 
ticle 63. 

Article 66 
(1) This Convention shall be open to 

the signature of the Members of the 
Council of Europe. It shail be ratified. 
Ratifications shall be deposited with the 
Secretary-General of the Council of 
Europe. 

(2) The present Convention shall 
come into force after the deposit of ten 
instruments of ratification. 

(3) As regards any signatory rati- 
fying subsequently, the Convention shall 
come into force at the date of the depo- 
sit of its instrument of ratification. 

(4) The Secretary-General of the 
Council of Europe shall notify all the 
Members of the Council of Europe of the 
entry into force of the Convention, the 

names of the High Contracting Parties 
who have ratified it, and the deposit of 

all instruments of ratification which 
may be effected subsequently. 

Done at Rome the 4th day of Novem- 
ber 1950 in English and French, both 

texts being equally authentic, in a single 
copy which shall remain deposited in 
the archives of the Council of Europe. 
The Secretary-General shall transmit 
certified copies to each of the signatories.



Fylgiskjal II. 

VIÐBÓTARSAMNINGUR 

við samning um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis. 

Ríkisstjórnir þær, sem undirritað hafa 
viðbótarsamning þennan, eru aðilar að 
Evrópuráðinu og hafa ákveðið að bind- 
ast samtökum um að fullnægja tiltekn- 
um réttindum og frelsi, umfram það, sem 

þegar er greint í I. kafla samningsins um 
verndun mannréttinda og mannfrelsis, 

sem gerður var í Róm hinn 4. nóvember 
1950 (og hér er nefndur „samningur- 
inn“). Hafa þær því komið sér saman 
um það, sem hér segir: 

1. gr. 
Öllum mönnum og persónum að lög- 

um ber réttur til þess að njóta eigna 
sinna í friði. Skal engan svipta eign 
sinni, nema hagur almennings bjóði og 
gætt sé ákvæða í lögum og almennra 
meginreglna þjóðaréttar. 

Eigi skulu þó ákvæði síðustu máls- 
greinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis 
til þess að fullnægja þeim lögum, sem 
það telur nauðsynleg til þess að eftirlit 
sé haft með notkun eigna í samræmi við 
hag almennings eða til þess að tryggja 
greiðslu skatta, annarra opinberra gjalda 
eða sekta. 

2. gr. 
Engum manni skal synjað um rétt til 

menntunar. Hið opinbera skal í öllum 
ráðstöfunum sínum, er miða að menntun 

og fræðslu, virða rétt foreldra til þess 
að tryggja það, að slík menntun og 
fræðsla sé í samræmi við trúar- og lifs- 
skoðanir þeirra. 

3. gr. 
Samningsaðilar skuldbinda sig til þess 

að halda frjálsar kosningar með hæfi- 
legu millibili, og sé atkvæðagreiðsla 
leynileg og fari fram við aðstæður, er 
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PROTOCOL 

to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental 

Freedoms. 

The Governments signatory hereto, 
being Members of the Council of Europe, 

Being resolved to take steps to ensure 
the collective enforcement of certain 
rights and freedoms other than those 
already included in Section I of the Con- 
vention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms 
signed at Rome on 4th November, 1950 
(hereinafter referred to as “the Con- 
vention ”), 

Have agreed as follows: 

Article 1 
Every natural or legal person is en- 

titled to the peaceful enjoyment of his 
possessions. No one shall be deprived 
of his possessions except in the public 
interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general 
principles of international law. 

The preceding provisions shall not, 
however, in any way impair the right 
of a State to enforce such laws as it 
deems necessary to control the use of 
property in accordance with the general 
interest or to secure the payment of 
taxes or other contributions or penalties. 

Article 2 
No person shall be denied the right 

to education. Tn the exercise of any 
functions which it assumes in relation 
to education and to teaching, the State 

shall respect the right of parents to en- 
sure such education and teaching in con- 
formity with their own religious and 
philosophical convictions. 

Article 3 
The High Contracting Parties under- 

take to hold free elections at reasonable 
intervals by secret ballot, under condi- 
tions which will ensure the free expres- 
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tryggi það, að í ljós komi álit almenn- 
ings með frjálsum hætti í kjöri til lög- 
sjafarþings. 

4. gr. 
Hver samningsaðili um sig má við und- 

irskrift, við fullgildingu eða siðar af- 
henda aðalritara Evrópuráðsins yfirlýs- 
ingu um, að hve miklu leyti hann ábyrg- 
ist, að ákvæði viðbótarsamnings þessa 
nái til landsvæða þeirra, sem hann svarar 
fyrir á alþjóðavettvangi og upp eru talin 
i yfirlýsingunni. 

Hver samningsaðili, sem afhent hefur 

yfirlýsingu samkvæmt síðustu málsgrein, 
getur hvenær sem er afhent aðra yfirlýs- 
ingu, þar sem breytt er ákvæðum fyrri 
yfirlýsinga eða tilkynnt er, að ákvæði 
viðbótarsamnings þessa gildi ekki um til- 
tekið landsvæði. 

Yfirlýsingu, sem gefin er í samræmi 
við grein þessa, skal skoða svo sem hún 
sé gerð i samræmi við 1. málsgrein 63. 
greinar samningsins. 

5. gr. 
Samningsaðilum ber að líta á 1.—4. 

grein hér að ofan sem viðbótargreinar 
við samninginn, og skulu öll ákvæði hans 
gilda samkvæmt því. 

6. gr. 
Viðbótarsamning þennan er öllum að- 

ildarríkjum Evrópuráðsins, sem undir- 
ritað hafa samninginn, heimilt að und- 
irrita. Skal fullgilda hann jafnframt 
samningnum eða síðar. Gengur hann í 
gildi, þegar tíu fullgildingarskjöl hafa 
verið afhent. Að því er snertir undir- 
skriftir, er síðar verða fullgiltar, skal 

viðbótarsamningurinn ganga í gildi frá 
þeim degi, er fullgildingarskjalið er af- 
hent. 

Afhenda skal fullgildingarskjólin aðal- 
ritara Evrópuráðsins, og skal hann til- 
kynna öllum meðlimum nöfn þeirra, er 
fullgilt hafa. 
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sion of the opinion of the people in the 
choice of the legislature. 

Article 4 
Any High Contracting Party may at 

the time of signature or ratification or 
at any time thereafter communicate to 
the Secretary-General of the Council of 
Europe a declaration stating the extent 
to which it undertakes that the provis- 
ions of the present Protocol shall apply 
to such of the territories for the inter- 
national relations of which it is respon- 
sible as are named therein. 

Any High Contracting Party which has 
communicated a declaration in virtue of 
the preceding paragraph may from time 
to time communicate a further declar- 
ation modifying the terms of any former 
declaration or terminating the applica- 
tion of the provisions of this Protocol in 
respect of any territory. 

A declaration made in accordance with 
this Article shall be deemed to have been 
made in accordance with Paragraph (1) 

of Article 63 of the Convention. 

Article 5 
As between the High Contracting 

Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 
and 4 of this Protocol shall be regarded 
as additional Articles to the Convention 
and all the provisions of the Convention 
shall apply accordingly. 

Article 6 

This Protocol shall be open for signa- 
ture by the Members of the Council of 
Europe, who are the signatories of the 
Convention; it shall be ratified at the 

same time as or after the ratification of 

the Convention. It shall enter into force 

after the deposit of ten instruments of 
ratification. Ás regards any signatory 
ratifying subsequently, the Protocol shall 
enter into force at the date of the deposit 
of its instrument of ratification. 

The instrument of ratification shall be 

deposited with the Secretary-General of 
the Council of Europe, who will notify 

all Members of the names of those who 

have ratified.
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Gjört í París hinn 20. marz 1952, með Done at Paris on the 20th day of March 11 
enskum og frönskum texta, sem báðir 1952, in English and French, both texts 9. febr. 
eru jafngildir, í einu eintaki, er varð- being equally authentic, in a single copy 
veita skal í skjalasafni Evrópuráðsins. which shall remain deposited in the 
Aðalritari skal senda staðfest endurrit archives of the Council of Europe. The 
hverju ríki, sem undirritað hefur við-  Secretary-General shall transmit certified 

  

bótarsamninginn. copies to each of the signatory Govern- 
ments. 

AUGLÝSING 12 
TET er . . . 9. febr. 

um fullgildingu alþjóða fjarskiptasamnings. ed 

Hinn 22. desember 1952 var undirritaður fyrir hönd Íslands á alþjóða fjar- 
skiptaráðstefnu í Buenos Aires alþjóðasamningur um fjarskipti ásamt viðbótar- 

samningi. 
Fullgildingarskjal Íslands varðandi samninga þessa hefur verið afhent sviss- 

neska utanríkisráðuneytinu hinn 16. október 1953. 
Samningarnir gengu í gildi fyrir Ísland hinn 1. janúar 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 13 
9. febr. 

1. 

um fullgildingu alþjóðapóstsamninga. 

Hinn 22. apríl 1953 undirritaði forseti Íslands fullgildingarskjal varðandi alþjóða 
póstsamninga þá, sem undirritaðir voru fyrir Íslands hönd í Bruxelles hinn 11. júlí 
1952. Samningarnir, sem póststjórnin hefur gefið út í íslenzkri þýðingu, eru þessir: 

Sa
le
 

S
E
E
S
E
S
E
T
E
 

A
G
 

al
ka
 

Alþjóðapóstsamningur. 
Lokabókun alþjóðapóstsamningsins. 
Starfsreglugerð alþjóðapóstsamnings. 
Bréfapóstsendingar loftleiðis. 
Samningur um bréf og öskjur með tilgreindu verði. 
Lokabókun samningsins. 
Starfsreglugerð samningsins um bréf og öskjur með tilgreindu verði. 
Samningur um póstböggla. 
Lokabókun samningsins. 
Starfsreglugerð samningsins um póstböggla. 
Samningur um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
Starfsreglugerð samningsins um póstávísanir og ferðapóstávísanir. 
Samningur um póstkröfusendingar. 
Starfsreglugerð samningsins um póstkröfusendingar.
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13 6. a. Samningur um póstinnheimtur. 
9 febr. b. Starfsreglugerð samningsins um póstinnheimtur. 

Fullgildingarskjal Íslands var skrásett í belgiska utanríkisráðuneytinu hinn 6. 
mai 1953, og gengu téðir samningar í gildi hinn 1. júlí 1953. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 9. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

14 AUGLÝSING 
10. febr. 

vor um millirikjasamning milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutn- 

ing milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Hinn 20. júlí 1953 var í Reykjavík undirritaður milliríkjasamningur milli Ís- 
lands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning milli sjúkrasamlaga og um 
sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Forseti Íslands undirritaði fullgildingarskjal Íslands að samningnum 22. janúar 
1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Milliríkjasamningur milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning 

milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, Hans Hátign 
konungur Noregs og Hans Hátign konungur Svíþjóðar, sem hafa komið sér saman 
um að gera með sér milliríkjasamning um flutning milli sjúkrasamlaga og um 
sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir, hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
Forsætis- og félagsmálaráðherra Steingrím Steinþórsson. 

Hans Hátign konungur Danmerkur: 
Vinnu- og félagsmálaráðherra Poul Sörensen. 

Hans Hátign konungur Noregs: 
Félagsmálaráðherra Aaslaug Aasland. 

Hans Hátign konungur Svíþjóðar: 
Félagsmálaráðherra G. E. Stráng, 

sem, að fengnum nauðsynlegum umboðum, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi:
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I. KAFLI 

Sjúkrasamlög, er samningurinn tekur til. 

1. gr. 
Samningur þessi tekur að því er Danmörku snertir til viðurkenndra sjúkra- 

samlaga, sem eru Í sambandi sjúkrasamlaga í Danmörku („De samvirkende Central- 

foreninger af Sygekasser i Danmark“) og framhaldssjúkrasamlaga undir ríkis- 
eftirliti, sem eru í sambandi framhaldssjúkrasamlaga í Danmörku („De sam- 
virkende statskontrollerede Fortsættelsessygekasser i Danmark“), að því er Ísland 
snertir til allra sjúkrasamlaga, stofnaðra samkvæmt III. kafla alþýðutrygginga- 
laganna frá 1936 með síðari breytingum og viðaukum, svo og, að því er varðar 
sjúkradagpeninga, til Tryggingastofnunar ríkisins, að því er Noreg snertir til trygg- 
ingasamlaganna (,trygdekasserne“) og hinna viðurkenndu sjúkrasamlaga, — og 
að því er Svíþjóð snertir, til allra viðurkenndra sjúkrasamlaga (erkánda sjuk- 
kassor). 

Þessi samlög og Tryggingastofnun ríkisins nefnast hér á eftir sjúkrasamlög. 

IL KAFLI 

Flutningur tryggðra manna. 

2. gr. 
Þeir, sem sjúkratryggingar njóta í sjúkrasamlögum, sem samningur þessi nær 

til, hafa rétt til flutnings samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 
Maki, börn og aðrir, sem sjúkratryggðir eru sem aukameðlimir í því landi, sem 

flutt er frá, en verða ekki tryggðir sem aukameðlimir í því landi, sem flutt er til, 
eiga rétt til flutnings sem sjálfstæðir meðlimir. 

3. gr. 
1. Til þess að flutningur geti fram farið, skal hinn tryggði hafa: 

a. sleppt búsetu í landinu, sem hann flvzt frá, og búsett sig í landinu, sem 
hann flyzt til, 

bh. fullnægt skyldum sínum við samlagið eða samlögin, sem hann á að flytj- 
ast frá, og 

c. gefið sig fram við sjúkrasamlagið á þeim stað, sem hann flyzt til, innan 
tveggja mánaða frá því að hann kom til landsins, og afhent samlaginu 
flutningsvottorð, útgefið af samlaginu, sem hann á að flyjast frá. 
Tryggður maður getur ekki krafizt flutnings, þegar hann hefur flutzt 

i þeim tilgangi að leita læknishjálpar, sjúkrahúsvistar eða fæðingarhjálpar í 
hinu landinu. 

Hafi sá, sem flutning tilkynnir, ekki flutningsvottorð meðferðis, skal gefa 
honum hæfilegan frest til að afla slíks vottorðs. 

Gerð flutningsvottorðsins ákveður að því er Danmörku snertir „Sygekasse- 
nævnet", að því er Ísland snertir Tryggingaráðið, að því er Noreg snertir 
„„Rikstrygdeverket“ og að því er Svíþjóð snertir „Riksförsákringsanstalten““ 
með samráðum sín á milli. 

2. Ef fleiri en eitt sjúkrasamlag eru á þeim stað, sem hinn tryggði flyzt til, og 
ekkert er því til fyrirstöðu samkvæmt lögum eða samþykktum samlagsins, að 
hann geti valið milli sjúkrasamlaganna, er það samlag, sem hann snýr sér til, 
skylt að taka hann í meðlimatölu. 
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4. gr. 
1. Innganga í sjúkrasamlagið, sem flutt er til, miðast við þann tíma, þegar hinn 

tryggði kemur til landsins, sem hann flyzt til. 
2. Hafi hinn tryggði ekki gefið sig fram við sjúkrasamlagið á þeim stað, sem 

hann flyzt til, innan þriggja vikna frá komudegi, á hann ekki rétt á sjúkra- 
hjálp fyrir tímann áður en hann gefur sig fram. 

3. Þegar flutzt er milli Íslands, Noregs og Svíþjóðar, svo og frá Danmörku til 
Íslands eða Noregs, fer sem hér segir: . 

Tryggður maður, sem er veikur, þegar hann flyzt og á rétt til sjukradag- 
peninga eða greiðslu á kostnaði við sjúkrahúsvist, á ekki rétt til slíkrar sjúkra- 
hjálpar á yfirstandandi sjúkdómstímabili frá sjúkrasamlagi því, er hann flyzt 
til. Sé flutzt frá Íslandi, Noregi eða frá Svíþjóð, skal, er svo stendur á, það eða 
þau sjúkrasamlög, sem flutzt er frá, greiða áfram sjúkradagpeninga, unz 
veikindatimabili eða styrktima lýkur. Sé styrktíminn lengri en tvö ár, skal 
hann takmarkast við þá tímalengd. 

Þegar flutæt er milli Danmerkur og Svíþjóðar, fer sem hér segir: 
Tryggður maður, sem er veikur, þegar hann flytur, og á rétt til sjúkra- 

dagpeninga eða greiðslu á kostnaði við sjúkrahúsvist, á rétt á að njóta áfram 
slíkrar hjálpar á yfirstandandi veikindatímabili, eftir samþykktum hlutað- 
eigandi samlaga og öðrum gildandi reglum. 

4. Fyrir fæðingu, sem átt hefur sér stað fyrir flutninginn, greiðir samlagið, sem 
flutzt var til, ekki fæðingarstyrk. 
Tryggður maður, sem flyzt til Íslands, á rétt á að tryggja sér þá sjúkradag- 
peninga, sem Tryggingastofnun ríkisins greiðir samkvæmt gildandi almanna- 
tryggingalögum. Skal hann þá greiða viðaukaiðgjald til samlagsins. Upphæð 
iðgjaldsins ákveður Tryggingaráðið. 

6. Flutningur fer að öðru leyti fram eftir þeim reglum um flutninga milli sjúkra- 
samlaga, sem gilda í því landi, sem hinn tryggði flyzt til. Þessar reglur skulu 
þó ekki hamla flutningi námsmanna, sem vegna náms ætla að dveljast í hinu 
landinu í meira en 3 mánuði í röð. 

5. gr. 
Því sjúkrasamlagi, sem fær tilkynningu um flutning, er rétt að leita upplýs- 

inga um þann, sem flytur, frá því eða þeim sjúkrasamlögum, sem hann hefur áður 
verið i. Sjúkrasamlag má ekki synja slíkra upplýsinga, nema lög banni. 

St
 

6. gr. 
Verði breytingar á gildandi reglum um flutninga í hinum einstöku löndum, 

skulu „Sygekassenævnet“ í Danmörku, Tryggingaráðið á Íslandi, „Rikstrygde- 
verket“ í Noregi og „Riksförsákringsansalten“ í Svíþjóð tilkynna það hvert öðru. 

III. KAFLI 

Sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

7. gr. 
Verði maður, sem sjúkratryggður er i samlagi, sem um ræðir i Í. gr. skyndi- 

lega veikur og sjúkrahjálpar þurfi, er hann dvelst um stundarsakir í einhverju 
hinna landanna, er sjúkrasamlagið á þeim stað, þar sem þessi hjálp er veitt, skylt 
að greiða kostnaðinn við hana í samræmi við eftirfarandi reglur. 

Slík skylda hvílir og sem undantekning á öðru samlagi, ef hinn tryggði getur 
sýnt fram á, að veigamiklar ástæður hafi verið til þess að hann sneri sér til þess 
samlags í stað hins fyrrnefnda samlags.
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8. gr. 14 
Almenn skilyrði fyrir að fá sjúkrahjálp, auk þeirra, sem nefnd eru í 7. gr., 10. febr. 

eru þessi: 
a. Hinn tryggði skal svo fljótt sem verða må, og i síðasta lagi 14 dögum eftir að 

hann leitaði læknis eða lagðist í sjúkrahús, tilkynna veikindin til sjúkrasam- 
lags, eins og segir í 7. gr. — Síðari tilkynningu má þó taka gilda, ef sýnt er 
fram á, að hinum tryggða hafi ekki verið unnt að tilkynna fyrr. 

b. Hinn tryggði skal staðfesta, í hvaða sjúkrasamlagi hann sé tryggður, með 
samlagsbók, öðru tryggingarskirteini, eða, sé þess ekki kostur, með skriflegri 
drengskaparyfirlýsingu. 
Hafi hinn tryggði sjálfur lagt út kostnaðinn við sjúkrahjálpina, skal hann 
senda samlaginu, sem tilkynnt hefur verið um veikindin, kvittaðan reikning, 
áður en hann hverfur úr landi, ef unnt er, og aldrei síðar en sex vikum eftir 

að hann hefur greitt reikninginn. 

S 

9. gr. 
1. Sjúkrahjálp sú, sem | þessi kafli fjallar um, er læknishjálp og sjúkrahúsvist 

eða endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og sjúkrahúsvist. Þessi sjúkra- 
hjálp er veitt eftir reglum hlutaðeigandi sjúkrasamlags, nema öðruvísi sé 
ákveðið í samningi þessum. 

Sjúkrahjálpin er ekki veitt lengur en þar til ástand hins tryggða leyfir ferð 
til þess lands, þar sem hann er tryggður. Ekki skal þó neita um sjúkrahjálp, 
þegar telja má óeðlilegt, með tilliti til allra aðstæðna, að vísa hinum tryggða 
til sjúkrahjálpar í því landi, þar sem hann er tryggður. 

Sjúkrahúsvist eða endurgreiðsla kostnaðar við sjúkrahúsvist skal veitt — 
án tillits til fyrri hjálpar — í 90 daga hið mesta í hverri dvöl um stundarsakir. 

Enginn biðtími gildir varðandi sjúkrahjálp eftir þessum kafla. 
2. Sænsk sjúkrasamlög endurgreiða útgjöld fyrir læknishjálp að svo miklu leyti 

sem segir í fyrstu mgr. 22. gr. í tilskipuninni um viðurkennd sjúkrasamlög 
G,erkánda sjukkassor“) og kostnað við flutning í sjúkrahús og sjúkrahús- 
vist með þeirri fjárhæð, sem hinn tryggði hefur greitt, þó ekki hærri upphæð 
en greidd skyldi fyrir flutning í næsta almennt sjúkrahús, þar sem kostur er 
fullnægjandi meðferðar, og dvöl á fjölbýlisstofu þar. Hvort og að hve miklu 
leyti þessum útgjöldum skuli skipt milli hlutaðeigandi héraðs- og staðarsam- 
lags, ákveður hlutaðeigandi yfirvald. 

10. gr. 
Í. Vegna slysa, sem orðið hafa við vinnu, skal sjúkrahjálp aðeins veitt að því 

leyti sem Þbótaréttur er ekki fyrir hendi samkvæmt lögboðinni slysatryggingu. 
2. Sjúkrahjálp skal ekki veitt sjómönnum, sem tryggð er hjálp samkvæmt gild- 

andi sjómannalögum á þeim tíma, sem þeir verða hjálparþurfi. 

11. gr. 
Eigi hinn sjúkratryggði vegna sjúkdóms rétt á bótum frá tjónvaldi, er honum 

skylt, ef samlagið óskar, að framselja því skaðabótakröfu sína, allt að þeirri upp- 
hæð, sem samlagið greiðir vegna sjúkdómsins. 

12. gr. 
Þegar sjúkrasamlag hefur fengið tilkynningu þá, sem getur í 8. gr. a., skal 

það án tafar skýra samlaginu, þar sem hlutaðeig: andi er tryggður, frá sjúkdómn- 
um. Slíkri tilkynningu má þó sleppa, þegar aðeins hefur verið um minni háttar 
læknishjálp að ræða. 

5
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14 Þegar sidastnefnt sjukrasamlag hefur fengið greinda tilkynningu, skal það, 
10. febr. ef óskað er, svo fljótt sem verða má senda samlaginu, sem hjálp hefur veitt, stað- 

festingu á meðlimsréttindunum og þær upplýsingar, sem samlagið kann að hafa 

óskað. 
Hafi sjúkrahúsvist verið veitt, skal sjúkrasamlagið, þegar henni er lokið, 

senda samlaginu, þar sem hlutaðeigandi er tryggður, tilkynningu um veitta 
sjúkrahjálp. 

Að öðru leyti skal veita þær upplýsingar, sem samlag hins tryggða óskar. 

13. gr. 
Það sjúkrasamlag, sem veitt hefur sjúkrahjálp samkvæmt þessum kafla, á 

ekki rétt til endurgreiðslu hennar frá því samlagi, þar sem hlutaðeigandi er tryggð- 
ur, né til að krefja hinn tryggða um iðgjald. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

14. gr. 
Ágreining um framkvæmd ákvæðanna í samningi þessum úrskurða þau 

stjórnarvöld, sem úrskurð eiga slíkra mála samkvæmt lögum þess lands, sem 
hinn tryggði flyzt til eða á dvöl í um stundarsakir. 

Tilkynning um úrskurði aðalstjórnarvaldanna skal send hliðstæðu stjórnar- 

valdi í hinu landinu. 

15. gr. 
Nánari fyrirmæli, sem þörf kann að krefja vegna framkvæmdar samnings 

þessa, setja í Danmörku „Sygekassenævnet“, á Íslandi Tryggingastofnun ríkis- 
ins, í Noregi „Rikstrygdeverket“ og í Svíþjóð „Riksförsákringsanstalten“ með sam- 
ráðum sín á milli og við sambönd sjúkrasamlaganna. 

16. gr. 
1. Þegar tvö landanna hafa fullgilt samninginn, tekur hann gildi fyrir þau lönd 

frá og með fyrstu mánaðamótum eftir að tveir mánuðir eru liðnir frá þeim 
degi, er síðara landið fullgilti hann. 

Samningurinn tekur gildi fyrir hin löndin á samsvarandi hátt, talið frá 
þeim degi, er hlutaðeigandi land hefur fullgilt samninginn. 

2. Hvert samningslandanna um sig getur sagt upp aðild sinni að samningnum 
með sex mánaða fyrirvara hið minnsta. 
Þegar samningur þessi tekur gildi fyrir hlutaðeigandi lönd, falla niður: 
Samningur milli Danmerkur og Íslands um flutning meðlima milli sjúkra- 

samlaga í Danmörku og á Íslandi, frá 30. marz 1939, svo og samningur um reglur 
um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir á Íslandi og í Danmörku, frá 20. 
september 1939. 

Samningur milli Danmerkur og Noregs um flutning meðlima milli sjúkra- 
samlaga í Danmörku og Noregi, frá 21. janúar 1948. 

Samningur milli Danmerkur og Svíþjóðar um flutning meðlima milli sjúkra- 
samlaga í Danmörku og Svíþjóð, frá 23. desember 1947. 

Samningur milli Noregs og Svíþjóðar um flutning meðlima milli sjúkrasam- 
laga í Noregi og Svíþjóð, frá 22. desember 1947.
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Samninginn skal varðveita í skjalasafni íslenzka utanríkisráðuneytisins, og 
staðfest afrit af honum skal utanríkisráðuneytið senda ríkisstjórnum allra hinna 
samningsríkjanna. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samning 
þennan. 

Gert í Reykjavík í einu eintaki á íslenzku, dönsku, norsku og sænsku, hinn 

20. juli 19583. 

Steingr. Steinþórsson. Aaslaug Aasland. G. E. Stráng. Poul Sörensen. 

AUGLÝSING 

um milliríkjasamning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um gagnkvæmni varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni. 

Hinn 20. júlí 1953 var í Reykjavík undirritaður milliríkjasamningur ásamt 
lokabókun milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagn- 
kvæmni varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni. 

Forseti Íslands undirritaði fullgildingarskjal Íslands að samningnum hinn 22. 
janúar 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 10. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Milliríkjasamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um gagnkvæmni varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, forseti lýðveldis- 
ins Finnlands, Hans Hátign konungur Noregs og Hans Hátign konungur Svíþjóðar, 
sem hafa komið sér saman um að gera með sér milliríkjasamning um gagnkvæmni 
varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni, hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
Forsætis- og félagsmálaráðherra Steingrím Steinþórsson. 

Hans Hátign konungur Danmerkur: 
Vinnu- og félagsmálaráðherra Poul Sörensen. 

Forseti lýðveldisins Finnlands: 
Félagsmálaráðherra Vieno Simonen. 

Hans Hátign konungur Noregs: 
Félagsmálaráðherra Aaslaug Aasland. 

Hans Hátign konungur Svíþjóðar: 
Félagsmálaráðherra G. E. Strång, 

sem, að fengnum nauðsynlegum umboðum, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1954 

14 
10. febr. 

15 
10. febr.



1954 

15 
10. febr. 

36 

1. gr. 
Samningsrikin skuldbinda sig til þess að láta ríkisborgurum annars samnings- 

ríkis í té greiðslur vegna skertrar starfshæfni í samræmi við ákvæði þessa samnings. 
Kona, sem ekki er sjálf ríkisborgari í samningsríki, en er eða var síðast gift 

ríkisborgara hlutaðeigandi ríkis, nýtur sama réttar og ríkisborgari þess ríkis. 
Enn fremur nýtur sá, sem áður hefur átt ríkisfang í samningsríki og hefur ekki 

öðlazt ríkisfang í öðru ríki, sama réttar og ríkisborgarar þess ríkis. 

2. gr. 
Greiðslur vegna skertrar starfshæfni taka samkvæmt samningi þessum til ör- 

orkulifeyris, gervilima, svo og ráðstafana varðandi lækningu, þjálfun og vinnu. 

3. gr. 
Um skilyrðin fyrir rétti til greiðslna, sem samningurinn tekur til, svo og um 

upphæð greiðslnanna og útreikning fer eftir reglum dvalarlandsins. 
Til þess að öðlast rétt til örorkulífeyris i dvalarlandinu verður hlutaðeigandi þó 

annað hvort að hafa dvalizt þar samfleytt í a. m. k. 5 árin næstu, áður en krafa um 
hann er borin fram, eða hafa dvalizt þar a. m. k. síðsta árið áður en krafan er borin 
fram og hafa á þessum tíma verið a. m. k. eitt ár líkamlega og andlega fær um að 
inna af höndum venjuleg störf. Til þess að öðlast rétt til annarra greiðslna sam- 
kvæmt þessum samningi, þ. e. gervilima og ráðstafana varðandi lækningar, þjálfun 
og vinnu, verður hlutaðeigandi að hafa eignazt fast heimili í dvalarlandinu. Fjar- 
vera frá dvalarlandinu um stundarsakir skiptir ekki máli. 

4. gr. 
Dvalarlandið skal standa straum af kostnaði við greiðslur samkvæmt samningi 

þessum. 

5. gr. 
Ef löggjöf samningsríkis hefur að geyma reglur um það, að örorkulifeyrisþegi 

skuli, er hann nær ákveðnum aldri, fá ellilífeyri í stað órorkulífeyris, skulu örorku- 
lífeyrisþegar, sem eru ríkisborgarar annarra samningsrikja, hefja töku ellilífeyris 
eftir sömu reglum og ríkisborgarar dvalarlandsins. 

6. gr. 
Samningur þessi skerðir ekki rétt samningsríkjanna til þess að setja almennar 

reglur um rétt erlendra manna til dvalar í hlutaðeigandi landi. Slíkar reglur mega 
þó ekki opna leið til þess að sniðganga samning þennan. 

7. gr. 
Samning þennan skal fullgilda, og fullgildingarskjölunum skal, svo fljótt sem 

unnt er, komið til varðveizlu í íslenzka utanríkisráðuneytinu. 
Samningurinn gengur í gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að liðnir eru tveir 

heilir almanaksmánuðir frá afhendingu fullgildingarskjalanna. 

8. gr. 
Vilji eitthvert samningsríkjanna segja samningnum upp, skal skrifleg tilkynn- 

ing um það send íslenzku ríkisstjórninni, en hún skal þegar skýra hinum samn- 
ingsríkjunum frá því og hvaða dag tilkynningin barst henni í hendur. 

Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem hana hefur tilkynnt, og gildir hún 
frá 1. janúar að liðnum a. m. k. sex mánuðum frá því er íslenzka ríkisstjórnin tók 
við tilkynningu um uppsögnina.



37 1954 

Samninginn skal varðveita í skjalasafni íslenzka utanríkisráðuneytisins, og 15 

skal það láta ríkisstjórnum allra samningsríkjanna í té staðfest afrit af honum. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samning 
Þennan. 

Gert í Reykjavík í einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, 
en að því er sænskuna snertir í tveim textum, öðrum fyrir Finnland, en hinum 

fyrir Svíþjóð, hinn 20. júlí 1958. 

Steingr. Steinþórsson. Aaslaug Aasland. G. E. Stráng. 

Poul Sörensen. Vieno Simonen. 

LOKABÓKUN 

Í sambandi við undirritun í dag á samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, 
Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæmni varðandi greiðslur vegna skertrar starfshæfni 
hafa umboðsmenn samningsríkjanna lýst yfir því, sem hér fer á eftir: 

Það hefur verið tilætlun samningsríkjanna að veita ríkisborgurum hinna ríkj- 
anna rétt til greiðslna vegna skertrar starfshæfni eftir þeim reglum, sem gilda í 
dvalarlandinu. 

Þegar um er að ræða greiðslur samkvæmt heimild í lögum, hvort sem þær eru 
fólgnar í örorkulífeyri, gervilimum eða ráðstöfunum varðandi lækningu, þjálfun 
eða starf, skulu þær vera hinar sömu til þeirra, sem samningurinn tekur til, og 
ríkisborgara landsins. Að því er tekur til viðbótargreiðslna, sem háðar eru ákvörð- 
unum einstakra sveitarfélaga, skal hvert ríki leitast við að tryggja þeim, sem samn- 
ingurinn tekur til, einnig slíkar greiðslur. 

Að því er tekur til Danmerkur skal það fram tekið, að skilyrði fyrir örorku- 
lífeyri, einnig að því er snertir ríkisborgara hinna samningsríkjanna, er það, að 
hlutaðeigandi sé meðlimur dönsku örorkutrygginganna, en skyldan til þess að leita 
upptöku í tryggingarnar, sem lögð er á danska ríkisborgara, tekur ekki til ríkis- 
borgara hinna samningsríkjanna. 

Til skýringar á því, hversu víðtækur samningur þessi er, hafa hin einstöku 
ríki lýst yfir því, að samkvæmt núgildandi löggjöf falli eftirtaldar greiðslur undir 
samninginn; 

Á Íslandi: 

1. Greiðslur samkvæmt almannatryggingalögunum nr. 50/1946 og viðaukalögum 
nr. 38/1953: 
a. Örorkulífeyrir samkvæmt 18. og 19. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. 

viðaukalaganna. 
b. Barnalífeyrir samkvæmt 20. og 22. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. 

viðaukalaganna. 
c. Örorkustyrkur samkvæmt 3. bráðabirgðaákvæði almannatryggingalaganna. 
d. Makabætur samkvæmt 38. gr. almannatryggingalaganna, sbr. 5. gr. viðauka- 

laganna. 
e. Ellilífeyrishækkun samkvæmt 17. gr. almannatryggingalaganna. 
f. Sjúkrasamlagsiðgjöld samkvæmt 6. tölulið 23. gr. viðaukalaganna. 

2. Greiðslur samkvæmt lögum nr. 78/1936, 1. gr. 3. mgr. og 6. gr. 4. mgr. sbr. 8. gr. 
(gervilimir). 

10. febr.
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15 Í Danmörku: 
10. febr. 1, Örorkulífeyrir ásamt viðaukum samkvæmt almannatryggingalögunum. 

2. Aðstoð og hjúkrun samkvæmt 62. gr. almannatryggingalaganna. 
3. Ráðstafanir samkvæmt 60. gr. almannatryggingalaganna. 
4. Aðstoð til langvarandi sjúklinga samkvæmt 247. og 248. gr. framfærslulaganna. 

Í Finnlandi: 
1. Lífeyrir vegna vanhæfni til vinnu, sem reglur eru um í lögum um veitingu 

lífeyris frá 31. maí 1937 svo og sjúkrahjálp sú, sem ræðir um í 61. gr. nefndra 
laga og yrkisnám og veiting vinnutækja og annarra hjálpartækja. 

2. Öryrkjaumönnun samkvæmt lögum um umönnun öryrkja frá 30. des. 1946. 
3. Örorkustyrkir samkvæmt lögum um örorkustyrki frá 14. júní 1961. 

Í Noregi: 
1. Greiðslur samkvæmt lögum frá 19. júní 1936, um öryrkja. 
2. Aðstoð til blindra og öryrkja samkvæmt bráðabirgðalögum frá 16. júlí 1936, 

um aðstoð við blinda og öryrkja. 
3. Yrkisnám og kennsla nýs starfs fyrir þá, sem eru vinnufærir að nokkru, í þeim 

sérstofnunum, sem að öllu eða nokkru leyti eru starfræktar á ríkisins kostnað. 

Í Svíþjóð: 

1. Örorkulifeyrir og sjúkrastyrkur samkvæmt lögum frá 29. júní 1946, um lif- 
eyrisgreiðslur ásamt vísitöluuppbót, makabótum, húsnæðisuppbót og blindra- 
uppbót á slíkar greiðslur. 

2. Sérstakar barnauppbætur fyrir börn örorkulíifeyrisþega og þeirra, sem rétt 
eiga á sjúkrastyrkjum samkvæmt lögum frá 26. júlí 1947, um sérstakar barna- 
uppbætur til barna ekkna og öryrkja o. fl. 

3. Ráðstafanir framkvæmdar eða styrktar af ríkinu til þess að koma í veg fyrir 
örorku svo og starfs- og öryrkjaumönnun, sem framkvæmd er eða styrkt af 
ríkinu, þar með talin umönnun daufdumbra og blindra. 

Hafi dvöl — að undanskilinni fjarvist um stundarsakir — staðið í fimm ár eða 
lengur, ber að skilja fjarvist um stundarsakir samkvæmt 3. gr. samningsins sem 
fjarvist, er ekki standi lengur en fjóra mánuði. Hafi dvölin — að undanskilinni 
fjarvist um stundarsakir — staðið skemur en 5 ár, ber að skilja fjarvist um stundar- 
sakir samkvæmt 3. gr. samningsins sem fjarvist, er ekki standi lengur en 1 mánuð. 
Í báðum tilvikunum má þó lita á fjarvist í lengri tíma sem sé hún um stundarsakir, 
Þegar sérstakar ástæður mæla með því, þannig má taka tillit til þess, hve lengi 
hlutaðeigandi hefur dvalizt í dvalarlandinu samanlagt og ástæðurnar fyrir fjar- 
vistinni. 

Þessi lokabókun gengur í gildi samtímis ofannefndum samningi og skal hafa 
sömu verkanir og ná til sama tíma og hann. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn allra samningsríkjanna undiritað loka- 
bókun þessa. 

Steingr. Steinþórsson. Aaslaug Aasland. G. E. Stráng. 

Poul Sörensen. Vieno Simonen.
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AUGLÝSING 

um milliríkjasamning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um gagnkvæma veitingu mæðrahjálpar. 

Hinn 20. júlí 1953 var í Reykjavík undirritaður milliríkjasamningur ásamt 
lokabókun milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagn- 
kvæma veitingu mæðrahjálpar. 

Forseti Íslands undirritaði fullgildingarskjal Íslands að samningnum hinn 
22. janúar 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 10. febrúar 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

Fylgiskjal. 

Milliríkjasamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um gagnkvæma veitingu mæðrahjálpar. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, forseti lýð- 
veldisins Finnlands, Hans Hátign konungur Noregs og Hans Hátign konungur Sví- 
þjóðar, sem hafa komið sér saman um að gera með sér milliríkjasamning um gagn- 
kvæma veitingu mæðrahjálpar, hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
Forsætis- og félagsmálaráðherra Steingrím Steinþórsson. 

Hans Hátign konungur Danmerkur: 
Vinnu- og félagsmálaráðherra Poul Sörensen. 

Forseti lýðveldisins Finnlands: 
Félagsmálaráðherra Vieno Simonen. 

Hans Hátign konungur Noregs: 
Félagsmálaráðherra Aaslaug Aasland. 

Hans Hátign konungur Sviþjóðar: 
Félagsmálaráðherra G. E. Stráng, 

sem, að fengnum nauðsynlegum umboðum, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

1. gr. 
Samningsríkin skuldbinda sig til þess að veita konu, sem dvelst í landinu og 

er ríkisborgari í einhverju hinna samningsríkjanna, mæðrahjálp í samræmi við 
ákvæði þessa samnings. 

Kona, sem ekki er sjálf ríkisborgari í landinu, en er eða hefur verið gift ríkis- 
borgara hlutaðeigandi lands, nýtur samkvæmt samningi þessum sama réttar og 
ríkisborgari samningsríkis. 

1954 

16 
10. febr.
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16 Sú kona, sem áður hefur átt ríkisfang í einhverju samningsríkjanna og hefur 

10. febr. ekki öðlazt ríkisfang í neinu öðru ríki, skal enn fremur njóta sama réttar og ríkis- 

borgari samningsríkis. 

2. gr. 
Með mæðrahjálp er í samningi þessum átt við þá hjálp, með viðaukum, sem 

almennt er látin konum í té vegna meðgöngu eða barnsfæðingar, samkvæmt gild- 
andi félagsmálalöggjöf hlutaðeigandi ríkis. 

3. gr. 
Um skilyrði fyrir rétti til mæðrahjálpar samkvæmt samningi þessum, gilda 

ákvæði dvalarlandsins um veitingu mæðrahjálpar til þess eigin ríkisborgara. 
Samningurinn tekur ekki til fólks, sem er í utanríkisþjónustu samningsríkjanna. 

4. gr. 
Dvalarlandið skal standa straum af öllum kostnaði við mæðrahjálp samkvæmt 

samningi þessum. 

5. gr. 
Samningur þessi skerðir ekki rétt hvers einstaks samningsríkjanna til þess að 

sefa út almennar reglur um rétt erlendra manna til dvalar í hlutaðeigandi landi. 
Slíkar reglur mega þó ekki opna leið til þess að sniðganga samning þenna. 

6. gr. 
Hlutaðeigandi stjórnarvöld samningsríkjanna — í Svíþjóð félagsmálastjórnin 

að því er tekur til mæðrahjálpar og annars lífeyrisstjórnin — skulu semja um þau 
nánari ákvæði, sem teljast nauðsynleg í sambandi við framkvæmd samnings þessa. 

7. gr. 
Samning þenna skal fullgilda og fullgildingarskjölunum komið til varðveizlu 

í skjalasafn utanríkisráðuneytis Íslands svo fljótt sem unnt er. 
Samningurinn gengur i gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að liðnir eru tveir 

almanaksmánuðir frá þeim degi, er fullgildingarskjölin voru afhent. 

8. gr. 
Vilji eitthvert samningsríkjanna segja upp samningi þessum, skal það tilkynna 

íslenzku ríkisstjórninni það skriflega, en hún skal tafarlaust skýra hinum samn- 
ingsríkjunum frá tilkynningunni og á hvaða degi hún hafi borizt henni í hendur. 

Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem segir samningnum upp, og gildir 
hún frá og með 1. janúar þess árs, sem hefst að liðnum a. m. k. sex mánuðum frá 
því að íslenzka ríkisstjórnin tók við tilkynningunni um uppsögnina. 

Samninginn skal varðveita í skjalasafni íslenzka utanríkisráðuneytisins, og 
staðfest afrit af honum skal utanríkisráðuneytið senda ríkisstjórnum allra hinna 
samningsríkjanna. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samning 
þenna. 

Gert í Reykjavík í einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, 
en að því er sænskuna snertir í tveim textum, öðrum fyrir Finnland, en hinum 
fyrir Svíþjóð, hinn 20. júlí 1953. 

Steingr. Steinþórsson. Aaslaug Aasland. G. E. String. 

Poul Sörensen. Vieno Simonen.
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LOKABÓKUN 

Í sambandi við undirritunina í dag á samningnum milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma veitingu mæðrahjálpar, hafa um- 

boðsmennirnir lýst yfir því, sem hér fer á eftir: 
Það hefur verið tilætlun samningsríkjanna að koma á jafnræði með eigin ríkis- 

borgurum hvers ríkis og ríkisborgurum hinna samningsríkjanna, að því er snertir 
þau framlög, sem af hálfu hins opinbera eru veitt þeim, sem rétt eiga til mæðra- 

hjálpar. 
Til skýringar á því, hve víðtækur þessi samningur er, hafa samningsríkin til- 

kynnt, að samkvæmt núgildandi lögum falli eftirtaldar greiðslur undir samninginn: 

Á Íslandi: 
Styrkur samkvæmt lögum nr. 50 7. maí 1946, um almannatryggingar, 34. gr. 

1. og 4. málsgr., sbr. lög nr. 1 12. janúar 1952, upphaf 10. greinar, enn fremur fæð- 
ingarstyrkur eða dvalarkostnaður á sjúkrahúsi eða fæðingarstofnun samkvæmt lög- 
um nr. 104 30. desember 1943, 33. gr., 4. töluliður 

Í Danmörku: 
Hjálp samkvæmt lögum nr. 119 frá 15. marz 1939, um mæðrahjálparstöðvar, 

eins og þeim er breytt með lögum nr. 150 frá 30. marz 1942 og lögum nr. 112 frá 

23. marz 1948. 
Hjálp samkvæmt lögum nr. 85 frá 31. marz 1937, um varnir gegn heilsuleysi og 

dauða ungbarna, sbr. lög nr. 107 frá 13. marz 1943 og lög nr. 44 frá 20. febrúar 1948. 
Hjálp samkvæmt lögum nr. 472 frá 1. október 1945, um heilsuvernd barnshaf- 

andi kvenna, eins og þeim er breytt með lögum nr. 182 frá 20. maí 1952. 
Hjálp samkvæmt lögum nr. 236 frá 30. apríl 1946, um læknisskoðun barna. 
Hjálp samkvæmt lögum nr. 362 frá 4. júlí 1946, um mjólkurstyrk. 

Í Finnlandi: 
Styrkur samkvæmt lögum frá 13. júní 1941, um mæðrahjálp. 
„Mæðravernd“ samkvæmt lögum frá 31. marz 1944, um héraðsljósmæður. 
Upplýsingar, ráðleggingar og hjálp, sem ráðleggingarskrifstofum sveitarfélaga 

fyrir mæðra- og barnavernd er skylt að láta mæðrum og börnum í té samkvæmt lög- 
um frá 31. marz 1944, um ráðleggingarskrifstofur sveitarfélaga um mæðra- og 
barnavernd. 

Í Noregi: 
Hjálp samkvæmt lögum um barnaframfærslu (lög um framfærslu barna) nr. 2 

frá 10. apríl 1915. 

Í Svíþjóð: 

Mæðrastyrkur samkvæmt tilskipun frá 11. júní 1937, um mæðrastyrk. 
Mæðrahjálp samkvæmt tilskipun frá 11. júní 1937, um mæðrahjálp. 
Varnarráðstafanir til handa mæðrum og börnum búsettum í Svíþjóð, sam- 

kvæmt tilskipun frá 15. júní 1944, um ríkisstyrk til varnarráðstafana varðandi mæður 
og börn. 

Ókeypis læknadómar samkvæmt tilskipun frá 22. júní 1939, um ókeypis afhend- 
ingu varnarlyfja til tiltekinna kvenna og barna, og tilskipun frá 15. júní 1944, um 
ókeypis afhendingu læknadóma til tiltekinna kvenna vegna sjúkdóma, sem orsak- 
ast af því, að þær eru barnshafandi. 
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Ljósmæðrahjálp samkvæmt tilskipun frá 30. júní 1943, um skipun héraðsljós- 
mæðra o. fl. 

Fæðingarhjálp í stofnunum, sem eru starfræktar eða styrktar af ríkinu. 
Umönnun á ungbarnaheimilum eða mæðraheimilum, sem styrkt eru af ríkinu. 

Lokabókun þessi gengur í gildi samtímis ofangreindum samningi og skal hafa 
sömu verkanir og ná til sama tíma og hann. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn allra samningsríkjanna undirritað loka- 
bókun þessa. 

Gert í Reykjavík í einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, 
en að því er sænskuna snertir í tveim textum, öðrum fyrir Finnland, en hinum fyrir 

Svíþjóð, hinn 20. júlí 1958. 

Steingr. Steinþórsson. Aaslaug Aasland. G. E. Stráng. 

Poul Sörensen. Vieno Simonen. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamning milli Íslands og Finnlands. 

Hinn 20. febrúar 1954 var undirritaður í Helsinki samningur um viðskipti 
milli Íslands og Finnlands. 

Samningurinn gildir frá 1. febrúar 1954, að þeim degi meðtöldum, til 31. janúar 
1955. Ef hvorugur aðili segir upp samningnum fyrir árslok 1954, framlengist hann 
sjálfkrafa um eitt ár. . 

Samkvæmt samningnum er gert ráð fyrir, að heildarverðmæti útflutnings og 
innflutnings á samningstímabilinu nemi samtals um 2.4 milljónum sterlingspunda. 

Helztu útflutningsvörurnar frá Íslandi eru saltsíld, gærur, garnir, fiskmjöl, 
bþorskalýsi, skreið, freðfiskur og freðsíld. 

Helztu útflutningsvörur frá Finnlandi til Íslands verða timbur, staurar, kross- 
viður, þilplötur, pappírsvörur, tunnustafir, grasfræ, gúmmískófatnaður, járnvörur 
o. fl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 2. marz 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í alþjóða- 

samningi frá 5. apríl 1946, um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir 

fisktegunda, ásamt ákvæðum viðbætis við samninginn frá 2. apríl 1953. 

Forseti fsLANDS 
glörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindum, að 

ákvæðin í alþjóðasamningi, sem undirritaður var í London þann 5. apríl 1946, milli 
Íslands, Belgíu, Danmerkur, Frakklands, Hollands, Írlands, Noregs, Póllands, Portú- 
gals, Spánar, Svíþjóðar og Sameinaða konungsrikisins Stóra-Bretlands og Norður- 
Írlands um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda, skuli ganga 
í gildi. Enn fremur er ráðherra heimilt að setja frekari reglur, er kynnu að vera 
nauðsynlegar til þess að framfylgja greindum samningi. 

Samningurinn er prentaður í þýðingu á íslenzku með lögum þessum ásamt 
fylgiskjölum. 

2. gr. 
Brot á reglum, sem settar verða samkvæmt 1. gr. laga þessara, varða sektum frá 

kr. 500.00 til kr. 20 000.00. 

3. gr. 
Með gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 77 21. desember 1937, um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í samningi frá 23. marz 1937, 
um möskva fiskinetja og lágmarksstærð á fiski, og önnur ákvæði, sem fara kunna í 
bág við ákvæði nefnds samnings frá 5. apríl 1946. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 3. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.). 
  

Kristinn Guðmundsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda. 

London, 5. apríl 1946. 

Inngangur. 

Ríkisstjórnir Belgíu, Danmerkur, Frakklands, Hollands, Írlands, Íslands, 

Noregs, Póllands, Portúgals, Spánar, Svíþjóðar og Sameinaða konungsríkisins 
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands (sem hér eftir er nefnd ríkisstjórn Bretlands í 
þýðingu þessari), hafa gert með sér svofelldan samning um möskvastærð fiskinetja 
og lágmarksstærðir fisktegunda: 

1954 

18 
3. marz
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I. KAFLI 

Til hvers samningurinn nær. 

1. gr. 
Svæði það, er samningur þessi nær til, skal vera allt hafið innan Norður- 

Atlantshafs og Norður-Íshafs og aðliggjandi höf, norðan 48. norðurbreiddarbaugs og 
milli 42. vesturlengdarbaugs og 32. austurlengdarbaugs, að undanteknu Eystrasalti 
og Beltunum sunnan og austan línu, sem hugsast dregin frá Hasenörehöfða til Gni- 
benhöfða, frá Korshage til Spodsbjerg og frá Gilbjerghöfða til Kullen. 

2. gr. 
Ekkert atriði samnings þessa skal túlkað á þá leið, að það dragi úr forréttindum 

skipa, sem skráð eru í löndum samningsaðila eða eru eign þjóðborgara þeirra, til 
þess að stunda veiðar á hafsvæðum, þar sem samningsríkin hafa ein lögsögu um 
fiskveiðar. 

3. gr. 
Ekkert atriði samnings þessa skal túlkað á þá leið, að það dragi úr kröfum 

samningsríkja að því er varðar landhelgistakmörk. 

II. KAFLI 

Reglur um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda. 

4. gr. 
Að höldnum ákvæðum 8., 10. og 16. (2. mgr.) greina, skulu ákvæði samnings 

þessa ná til allra skipa samningsríkja, hvort sem þau stunda veiðar innan hafsvæða 
þar sem samningsríki hefur eitt lögsögu yfir fiskveiðum, eða utan slíkra hafsvæða. 

5. gr. 
Bannað er að hafa innanborðs eða nota á nokkru skipi botnvörpur, dragnet eða 

annars konar net, er draga má eða toga við botn eða nærri botni, með möskvum, 
sem eru minni en þeir, sem tilgreindir eru í 1. fylgiskjali samnings þessa. 

6. gr. 
Hvað sem ákvæðum 5. greinar líður, mega þó skip, er veiða makríl, síld og 

skyldar tegundir, gulllax, ál, fjörsung (Trachinus draco), rækjur, kampalampa, letur- 

humar eða lindýr, hafa innanborðs og nota net með smærri möskvum en þar greinir, 
með þeim skilyrðum, (a) að slík veiðarfæri noti skipin ekki til þess að veiða aðrar 
tegundir fisks en hér greinir og (b) að öllum fiski, sem með þeim kann að veiðast 

og eigi nær lágmarksstærð þeirri, er lýst er í II. fylgiskjali samnings þessa, verði 
þegar eftir veiðina fleygt útbyrðis. 

7. gr. 
(1) Ekkert skip má við veiðar nota nokkurt það tæki, sem þrengir eða heftir 

á nokkurn hátt möskva þá, sem lýst er í 5. grein samnings þessa. 
(2) Hvað sem ákvæðum undanfarandi málsgreinar líður, skal þó eigi teljast 

ólögmætt að festa striga, neti eða öðru efni undir poka botnvörpunets, í því skyni 
að forða eða draga úr sliti.
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8. gr. 18 
Bannað er öllum skipum að hirða nokkurn sjófisk þeirra tegunda, sem til- 3. marz 

greindar eru i II. fylgiskjali samnings þessa, ef fiskurinn er smærri en þar greinir 

um hverja tegund. Skal tafarlaust fleygja slíkum fiski fyrir borð. Þó er heimilt að 

geyma slíkan fisk um borð í því skyni að sleppa honum lifandi á öðrum fiskimiðum. 

9. gr. 

Sérhvert samningsríki skuldbindur sig til þess að banna með lögum innan sinna 

takmarka að leggja á land, selja, sýna eða láta falan nokkurn fisk, sem tilgreindur 

er í II. fylgiskjali samnings þessa, ef fiskurinn er smærri en þar greinir um hverja 
tegund og hefur verið veiddur á miðum þeim, sem tilgreind eru í Í. grein samnings 
þessa. Skiptir eigi máli, hvort slíkur fiskur er óskorinn, hausskorinn eða sundur- 

skorinn á annan hátt. 

10. gr. 
Eigi ná ákvæði samnings þessa til fiskveiða í þágu vísindalegra rannsókna né 

til fisks, sem í slíkum veiðiferðum er veiddur, enda verði hann eigi seldur, sýndur 

eða látinn falur gegn ákvæðum 9. greinar. 

11. gr. 
Samningsríkin skuldbinda sig til þess að gera virkar ráðstafanir til þess að 

framfylgja ákvæðum samnings þessa og refsa fyrir brot gegn þeim, hvert innan 
sinna landamæra og gagnvart skipum, er frá þeim eru gerð út. 

III. KAFLI 

Skipun fastanefndar. 

12. gr. 

(1) Samningsríkin skipa hvert um sig einn fulltrúa eða tvo, ef þau óska þess, 

í fastanefnd. 
(2) Nefndin kýs sér formann, annaðhvort úr hópi nefndarmanna eða annarra, 

sem tilnefndir kunna að verða. Sá nefndarmanna, sem kjörinn er til formennsku, 

skal þegar í stað hætta að vera fulltrúi ríkisstjórnar sinnar, og skal henni rétt að 

skipa fulltrúa sinn í hans stað. 
(3) Nefndin setur sér fundarsköp og reglur um kjörtímabil formanns og kjör 

síðari formanna. Getur nefndin breytt fundarsköpum eftir því, sem þurfa þykir, og 

nægir til þess meiri hluti atkvæða viðstaddra og atkvæðisbærra nefndarmanna. For- 

maður greiðir því aðeins atkvæði, að atkvæði séu að öðru leyti jöfn, og ræður at- 

kvæði hans úrslitum. 
(4) Hvert samningsríki skal ráða einu atkvæði í nefndinni um öll mál, er þessa 

grein varða. Skiptir eigi máli, hvort nefndarmenn samningsríkis eru einn eða tveir, 

né hvor þeirra fer með atkvæðið. 
(5) Nefndinni ber að athuga, hvort æskilegt sé að gera ákvæði samnings þessa 

víðtækari eða breyta þeim. Skal hún í þessu efni hafa samráð við Alþjóða-hafrann- 

sóknaráðið, eftir því sem við verður komið. 
(6) Ríkisstjórn Bretlands ber að kveðja nefndina saman til fyrsta fundar í 

Bretlandi, áður en tvö ár eru liðin frá því að samningur þessi kom til framkvæmda, 
og til síðari funda að fyrirlagi formanns. Ákveður nefndin stað og stund fyrir síðari 

fundina. 
(7) Eigi skal nefndin halda fundi sjaldnar en þriðja hvert ár. 
(8) Ríkisstjórn Bretlands skal tjá öllum samningstíkjum dagskrá fyrsta fund- 

arins eigi síðar en mánuði áður en hann hefst.
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18 (9) Formaður skal afhenda ríkisstjórn Bretlands fundargerðir nefndarfunda, 
3. marz og skal hún senda þær öllum ríkisstjórnum, sem fullgilt hafa samninginn eða gerzt 

aðilar að honum. 
(10) Samningsríkin skuldbinda sig til að framkvæma þær ályktanir nefndar- 

innar um viðauka við eða breytingar á samningi þessum, sem einróma hafa verið 
samþykktar á nefndarfundi og ríkisstjórnir þær, sem eigi áttu fulltrúa á nefndar- 
fundi, hafa fallizt á. 

13. gr. 
(1) Í samningi þessum merkir orðið „skip“: 

(a) öll skip eða báta, sem notuð eru til fiskveiða á sjó eða til vinnslu á 
sjófiski, eða 

(b) öll skip eða báta, sem að nokkru eða öllu leyti eru notuð til flutninga 
á sjófiski, 

og skrásett eru í löndum samningsríkja eða eru í eigu þegna þeirra. 
(2) Orðið „lönd“ (landsvæði) merkir, að því er til samningsríkjanna tekur: 

(a) heimaland ríkisins, 

(b) landsvæði, sem um er samið af hálfu ríkisstjórnar, samkv. 16. gr., og 
(ec) hafsvæði þau, þar sem samningsríki hefur eitt lögsögu um fiskveiðar. 

14. gr. 
Fullgilda skal samning þennan svo fljótt sem auðið er, og skal hann ganga í gildi 

tveim mánuðum eftir að allar ríkisstjórnir þær, sem hann hafa undirritað, hafa lagt 
fram fullgildingarskjöl sín, eða fyrr, ef svo semst um milli ríkisstjórna þeirra, er 
fullgilt hafa samninginn eða gerzt aðilar að honum samkvæmt 15. grein, enda nær 
hann þá aðeins til þeirra. NE 

- 15. gr. 
(1) Allar ríkisstjórnir (nema stjórnir landsvæða, sem ákvæði 16. greinar ná til), 

sem eigi hafa undirritað samning þennan, geta gerzt aðilar að honum hvenær sem er, 
eftir að hann hefur gengið í gildi samkvæmt ákvæðum 14. greinar. Aðild skal skrif- 
lega tilkynnt ríkisstjórn Bretlands og gengur í gildi þann dag, er tekið er við henni. 

(2) Ríkisstjórn Bretlands skal skýra öllum ríkisstjórnum, sem undirritað hafa 
eða aðilar hafa gerzt að samningi þessum, frá öllum nýjum aðildartilkynningum 
og hvenær við þeim er tekið. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

16. gr. 

(1) Um leið og samningsríki undirritar eða fullgildir samning þennan eða siðar, 
er því heimilt að tilkynna ríkisstjórn Bretlands skriflega þá ósk sína, að samningur- 
inn nái til tiltekinna eða allra nýlendna sinna, landsvæða erlendis, verndarsvæða 
eða landsvæða, sem eru undir forráðum þess eða gæzluvernd. Skal samningurinn þá 
ná til allra þeirra landsvæða, sem getið er í slíkri tilkynningu, svo og til skipa, sem 
þar eru skrásett eða eru í eigu þarlendra eigenda, og gengur hann í gildi að þessu 
leyti þrem mánuðum eftir að ríkisstjórn Bretlands hefur tekið við tilkynningunni. 

(2) Eigi skal samningurinn ná til framangreindra landsvæða, nema slík til- 

kynning sé gefin þar um. 
(3) Samningsríki er hvenær sem er heimilt að tilkynna ríkisstjórn Bretlands 

það skriflega, að það óski þess, að samningur þessi nái eigi lengur til tiltekinna eða 
allra nýlendna sinna, landsvæða erlendis, verndarsvæða eða landsvæða, sem eru 
undir forráðum þess eða gæzluvernd, sem tilkynnt hefur verið samkvæmt ákvæðum
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1. málsgreinar þessarar greinar, að samningurinn nái til, Skal samningurinn þá 18 
hætta að ná til þargreindra landsvæða og til skipa, sem þar eru skrásett eða eru Í 3. marz 
eigu þarlendra eigenda, og gengur uppsögnin í gildi þrem mánuðum eftir að ríkis- 

stjórn Bretlands hefur tekið við henni. 
(4) Ríkisstjórn Bretlands ber að skýra öllum ríkisstjórnum, sem undirritað 

hafa eða gerzt hafa aðilar að samningi þessum, frá því, hverjar tilkynningar henni 
hafa borizt samkvæmt ákvæðum 1. og 3. málsgreinar þessarar greinar, og jafnframt 
á hvaða degi samningurinn gangi í gildi eða úr gildi, að því er varðar þargreind 

landsvæði, hvort sem við á. 

17. gr. 
Frá þeim tíma, er samningur þessi gengur í gildi, skulu ákvæði hans koma í 

stað ákvæða milliríkjasamningsins um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir 
fisktegunda, sem gerður var í London 23. marz 1937, að því leyti, sem samningsríki 
þau, er aðilar voru að þeim samningi, hafa beilt þeim eða beita þeim. 

18. gr. 
Þegar þrjú ár eru liðin frá því, að samningur þessi gekk í gildi samkvæmt 

ákvæðum 14. greinar, má segja honum upp með tilkynningu, er stila skal til ríkis- 

stjórnar Bretlands. Gengur uppsögnin í gildi, að því er snertir ríkisstjórn þá, er upp 

segir, þrem mánuðum eftir að uppsögninni var veitt móttaka, og ber ríkisstjórn 

Bretlands að skýra ríkisstjórnum annarra samningsríkja frá slíku. 
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa lögmætt umboð, 

skrifað undir samning þennan. 

Gjört í London, 5. apríl 1946, í einu eintaki á ensku. Gera skal franskan texta 
samningsins, og þegar hann hefur náð samþykki samningsríkjanna, skal hann 

talinn hafa hið sama gildi og enski textinn. Ber síðan ríkisstjórn Bretlands að 
geyma báða textana í skjalasafni sínu. 

Staðfest afrit samningsins skulu látin samningsríkjum og öðrum aðildar- 
ríkjum í té. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Belgíu: 
Charlier. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Danmerkur: 
P. F. Erichsen. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Frakklands: 
Pierre Tissier. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Hollands: 
D. J. van Dijk. 
Dr. B. Havinga. 
G. P. Baerends. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Írlands: 
J. D. Rush. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 
Stefán Þorvarðsson. 
Árni Friðriksson. 

Ad referendum. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Noregs: 
Jens Bull. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Póllands: 
Kaz. Petrusewicz.
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Fyrir hönd ríkisstjórnar Portúgals: 
Joao vaz M. ÞM Azevedo e Silva. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Spánar: 
José Miguel Ruiz Morales. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Svíþjóðar: 
N. E. Ihre. 
Nils Rosén. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Sameinaða konungsríkisins 
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands: 

A. T. A. Dobson. 
J. E. de Watteville. 

Fylgiskjal I. 

1. Á öllum hafsvæðum, sem samningur þessi nær til og tilgreind eru í 1. og 4. 
grein, nema þeim, sem frá greinir í 2. málsgrein þessa fylgiskjals, skal lágmarks- 
möskvastærð netja þeirra, sem um getur í 5. grein, vera slík, að þegar möskvar eru 
teygðir horna í milli eftir lengd netsins, komist flöt mælistika, 80 mm breið og 2 mm 
þykk, auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 

2. Á miðum norðan 66? norðurbreiddar og austan Greenwichlengdarbaugsins 
og á Íslandsmiðum milli 68. og 62. norðurbreiddarbaugs og 28. og 10. vesturlengdar- 
baugs skal lágmarksmöskvastærð netja þeirra, sem um getur í 5. grein, vera slík, að 
þegar möskvar eru teygðir horna í milli eftir lengd netsins, komist flöt mælistika, 
110 mm breið og 2 mm þykk, auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 

Fylgiskjal II. 

Fisktegundir þær, er 6., 8. og 9. grein samnings þessa gilda um, og minnsta stærð 
hverrar tegundar, er hirða má, landa, selja, sýna eða láta fala, eru sem hér segir: 

Lágmarksstærð heilla fiska, 
mæld frá granarbroddi að 

Fisktegundir: sporðblökuenda í cm. 

Þorskur (Gadus callarias) .........00200. 000. s.n 30 

Ýsa (Gadus aeglefinus) .........0..0.0 0000 27 
Lýsingur (Merluccius merluceius) ........0.020000000.0.. 30 

Skarkoli (Pleuronectes platessa) „.....0000000.0. 0 25 

Langlúra (Glyptocephalus cynoglossus) .........00...... 28 
Þykkvalúra (Microstomus kitt) .........0.00.0000 00... 25 

Tunga (Solea solea) ..........0000.0 24 

Sandhverfa (Scophthalmus maximus) 2... 30 

Slétthverfa (Scophthalmus rhombus) .......00000.0.0... 30 
Stórkjafta (Lepidorhombus whiff) .........000.000 000. 25 
Lýsa (Gadus merlangus) .............00... 0... 20 
Sandkoli (Pleuronectes limanda) ..........0000. 0. en... 20 

VIÐBÆTIR 

Ríkisstjórnir Belgíu, Danmerkur, Frakklands, Hollands, Írlands, Íslands, Noregs, 
Póllands, Portúgals, Spánar, Svíþjóðar og Sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands 
og Norður-Írlands, sem gert hafa með sér samning um möskvastærð fiskinetja og 
lágmarksstærðir fisktegunda, í London 5. april 1946, hafa gert sér það ljóst, að
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samkvæmt 14. grein nefnds samnings, skal hann ganga í gildi tveim mánuðum eftir 
að öll samningsríkin hafa lagt fram fullgildingarskjöl sín. 

Á hinn bóginn telja þær óvist, hvort sá tveggja mánaða tími muni í öllum til- 
vikum nægja til þess að láta fiskinet með þeirri lágmarks-möskvastærð, sem ráð- 
gerð er í 5. grein nefnds samnings, koma í stað þeirra netja, sem fyrir hendi eru, 
né til þess að gera ráðstafanir til þess að banna að hirða, setja á land eða selja fisk, 
sem eigi nær þeirri lágmarksstærð, er 8. og 9. grein samningsins kveða á um. 

Samningsríkin telja rétt, að ákvæði samningsins, nema ákvæði 5., 8. og 9. greina, 

komi til framkvæmda samkvæmt ákvæðum 14. greinar. 
Að þessu athuguðu vilja þau gera samkomulag til viðbótar nefndum samningi 

um að fresta gildistöku sin í milli á ákvæðum 5., 8. og 9. greina hans. 
Fyrir því hafa þau orðið ásátt um það, sem hér segir: 

1. gr. 
Milli aðilja þessa samkomulags er svo um samið, að gildistöku ákvæða 5., 8. 

og 9. greina nefnds samnings sé frestað um tólf mánaða bil, talið frá gildistöku 
samningsins samkvæmt 14. grein hans, það er að segja til 5. apríl 1954. 

2. gr. 

Allar ríkisstjórnir, sem aðiljar kunna að gerast að nefndum samningi samkvæmt 

ákvæðum 15. greinar hans, skulu teljast bundnar gagnvart ríkisstjórnum þeim, er 

aðiljar eru að þessu samkomulagi, af ákvæðum þess, en með þeim er gildistöku 5., 

8. og 9. greina nefnds samnings frestað til 5. apríl 1954. 

3. gr. 

Samkomulag þetta gengur í gildi jafnsnemma og samningurinn gengur í gildi 

samkvæmt ákvæðum 14. greinar hans. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa lögmætt umboð, 

skrifað undir samkomulag þetta. 

4 Gjört í London, 2. apríl 1953, í einu eintaki á ensku og frönsku, og hafa báðir 
textar sama gildi. Skal eintakið geymt í skjalasafni ríkisstjórnar Sameinaða kon- 

ungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. Staðfest eintök beggja texta skulu 

látin öllum samningsríkjum i té, svo og öðrum ríkjum, er aðilar kunna að gerast 

að samningnum. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Belgíu: 
Jean Nieuwenhuys. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Danmerkur: 
E. Reventlow. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Frakklands: 
Etienne de Crouy-Chanel. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Hollands: 
Stikker. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Írlands: 
F. H. Boland. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 
Agnar Kl. Jónsson. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Noregs: 
P. Prebensen. 
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18 Fyrir hönd ríkisstjórnar Póllands: 
3. marz Jerzy Michalowski. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Portúgals: 
R. Ennes Ulrich. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Spánar: 
Luis de Olivares y Bruguera. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Svíþjóðar: 
Gunnar Hágglöf. 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Sameinaða konungsríkisins 
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands: 

William Strang. 

19 AUGLÝSING 
3. 

mare um gildistöku ákvæða alþjóðasamnings frá 5. april 1946, um möskvastærð 

fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda, ásamt ákvæðum viðbætis 

við samninginn frá 2. apríl 1953. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 18 frá 3. marz 1954, um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í alþjóðasamningi frá 5. apríl 1946, 
um möskvastærð fiskinetja og lágmarksstærðir fisktegunda, ásamt ákvæðum við- 
bætis við samninginn frá 2. april 1953, hefur verið ákveðið, að ákvæði nefnds 
alþjóðasamnings skuli taka gildi 5. april 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 3. marz 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon. 

20 LÖG 
8. marz . . 

um våtryggingarsamninga. 

ForsEeti fsLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

I. KAPÍTULI 

Sameiginlegar reglur um allar tegundir vátrygginga. 

Inngangur. 

1. gr. ' 
Låg bessi gilda um våtryggingarsamninga, sem gerdir eru vid våtryggingar- 

hlutafélög, gagnkvæm vátryggingarfélög eða önnur félög eða stofnanir, sem reka 
vátryggingarstarfsemi.
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Lögin gilda ekki um: 

endurtryggingar; 
almannatryggingar samkvæmt |. nr. 50 7. maí 1946, sbr. 1. nr. 1 12. jan. 1962 og l. 
nr. 38 27. febr. 1953; 

c. stríðsslysatryggingar skipshafna samkvæmt 1. nr. 43 9. maí 1947, eða ófriðartrygg- 
ingar, sbr. 1. nr. 2 21. jan. 1944; 

d. tryggingar samkvæmt 1. nr. 51 27. júní 1921, I. nr. 41 27. júní 1925, 1. nr. 15 7. 
mai 1928, 1. nr. 101 30. des. 1943, sbr. I. nr. 40 15. febr. 1945, 1. nr. 102 30. des. 
1943, 1. nr. 103 30. des. 1943 og 1. nr. 86 11. júní 1938, sbr. 1. nr. 114 30. maí 1940; 

ce. samninga, þar sem stéttarfélög lofa að veita meðlimum sinum bætur fyrir tjón, 
er þeir bíða af atvinnuleysi eða stöðvun atvinnurekstrar; 

f. samninga, þar sem vinnuveitandi heitir mönnum, er starfað hafa við atvinnu- 
rekstur hans, eftirlaunum. 

S 
> 

2. gr. 

„Félagið“ merkir í lögum þessum vátryggjanda. 
„Vátryggingartaki“ merkir þann, er gert hefur samning um vátryggingu við fé- 

lagið. 
„Vátryggður“ merkir þann, sem kröfu á um greiðslu bóta, er til hennar kemur. 

3. gr. 
Ákvæði laga þessara koma því aðeins til greina, að eigi sé á annan veg áskilið 

berum orðum í samningi eða verði talið í honum fólgið. Þetta gildir þó ekki um 
þau ákvæði, er lögin sjálf berum orðum lýsa ófrávíkjanleg eða ófrávíkjanleg eru 
samkvæmt öðrum réttarreglum. 

Rangar upplýsingar við samningsgerð. 

4. gr. 
Hafi vátryggingartaki, er vátryggingin var tekin, sviksamlega gefið rangar upp- 

lýsingar um atvik, er ætla mátti að skiptu máli fyrir félagið, eða leynt slíkum at- 
vikum sviksamlega, er samningurinn ekki skuldbindandi fyrir félagið. Sama gildir, 
ef framkoma hans hefur að öðru leyti verið með þeim hætti, að það mundi almennt 
verða talið óheiðarlegt að bera samninginn fyrir sig. 

5. gr. 
Ef ætla má, að vátryggingartaki hafi, er vátryggingin var tekin, hvorki vitað né 

mátt vita, að upplýsingar, er hann gaf, voru rangar, er félagið skuldbundið svo sem 
engar rangar upplýsingar hefðu verið gefnar. 

Sé um skaðatryggingu að ræða, getur félagið þó sagt vátryggingunni upp með 14 
daga fyrirvara. 

6. gr. 
Hafi vátryggingartaki gefið rangar upplýsingar, er öðruvísi stendur á en segir 

í 4. og 5. gr., er félagið laust mála, ef ætla má, að það hefði ekki tekið á sig vátrygg- 
inguna, hefði það haft rétta vitneskju um málavexti. 

Ef ætla má, að félagið hefði tekið vátrygginguna á sig, en með öðrum kjörum, 
ábyrgist það að þeim mun, sem það mundi hafa skuldbundið sig fyrir hið umsamda 
iðgjald. Ef félagið mundi hafa takmarkað ábyrgð sjálfs sin enn frekar með endur- 
tryggingu, lækka bæturnar í hlutfalli við það. 

Sé um sjóvátryggingu eða aðra flutningatryggingu að ræða, gilda ákvæði 2. mgr. 
ekki. Í þess stað ábyrgist félagið þá aðeins að þeim mun, sem sannað verður, að 
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20 atvik þau, er rangt var skýrt frá, hafi engin áhrif haft um það, að vátryggingar- 
8. marz atburðurinn gerðist eða hve mikið tjónið varð. 

7. gr. 
Láti vátryggingartaki hjá líða að skýra frá atvikum, skiptir það engu máli um 

ábyrgð félagsins, nema honum hafi mátt vera það ljóst, að atvik þau, er eigi var 
frá skýrt, skiptu máli fyrir félagið, og meta megi það atferli stórkostlegt gáleysi af 
hans hálfu. Ef svo er, skal það metið sem hann hefði gefið rangar upplýsingar, 
sbr. 6. gr. 

8. gr. 
Vilji félagið bera fyrir sig eitthvert atvika þeirra, er ræðir um í 5.—7. gr., skal 

það, er það hefur fengið vitneskju um þau, skýra vátryggingartaka án ástæðu- 
lausrar tafar frá því, að hve miklu leyti það vill neyta réttar þess, er umræddar 
greinar veita því. 

9. gr. 
Félagið getur eigi borið það fyrir sig, að rangt hafi verið frá skýrt eða launung 

viðhöfð, hafi það vitað hið rétta, er vátryggingin var tekin, eða mátt vita það, né 
heldur, ef atvik þau, er félaginu var ókunnugt um, skiptu það eigi máli eða skipta 
eigi máli framar. 

10. gr. 
Félagið getur eigi borið fyrir sig samning, sem fer í bága við 5. gr. eða 7.—9. gr. 
Hafi félagið undanskilið sig ábyrgð, ef svo skyldi reynast, að upplýsingar, er annar 

maður en vátryggingartaki gaf því, reyndust rangar, þá hefur það eigi ríkari áhrif 
en það mundi hafa haft, ef vátryggingartaki sjálfur hefði gefið þær upplýsingar. 

Sama gildir, ef félagið hefur lýst einhverjum atvikum í vátryggingarskirteininu, 
án þess að leita um þau vitneskju hjá vátryggingartaka, og það hefur áskilið sér að 
vera að nokkru eða öllu undanþegið ábyrgð, ef lýsing atvika þessara reyndist að 
vera röng. 

Upphaf ábyrgðar félagsins. 

11. gr. 
Nú hefur vátryggingarsamningur verið gerður, en eigi á það kveðið, hvenær 

ábyrgð félagsins skuli hefjast, og telst hún þá hefjast, þegar félagið eða vátryggingar- 
taki sendir frá sér orðsendingu um, að hann samþykki tilboð hins. 

Orðsendingar þær, er ræðir um í 1. mgr., skulu taldar hafa verið sendar kl. 6 
síðdegis, sé annað eigi sannað. 

Iðgjaldið. 

12. gr. 
Hið fyrsta iðgjald fellur í gjalddaga þegar, er samningurinn er gerður, enda sé 

eigi um annan gjalddaga samið. 

Eigi iðgjaldið að greiðast með fleiri greiðslum, hverri fyrir sitt tímabil, eða sé 
vátryggingin framlengd með samningi eða samkvæmt 84. gr., er hinn fyrsti dagur 
hvers tímabils gjalddagi hinna síðari iðgjalda. 

13. gr. 
Sé fyrsta iðgjaldið eigi greitt á réttum tíma, má félagið segja vátryggingunni 

upp, og fellur samningurinn þá með öllu niður, sé iðgjaldið eigi greitt innan þriggja 
daga. Sama gildir, sé síðara iðgjald eigi greitt innan viku eftir að félagið hefur 
krafið vátryggingartaka greiðslu. Þá kröfu má þó í fyrsta lagi gera viku fyrir gjald- 
daga.
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14. gr. 20 
Verði hið fyrsta iðgjald eigi greitt, er þess er krafizt, en þá kröfu må í fyrsta lagi 8. marz 

gera á gjalddaga, er ábyrgð félagsins lokið. Sama gildir, séu síðari iðgjöld eigi greidd 
innan viku frá því, að þeirra var krafizt, en krefja má þeirra í fyrsta lagi viku fyrir 
gjalddaga. 

Fyrirvarar um að ábyrgð félagsins skuli þá fyrst hefjast, er hið fyrsta iðgjald 
er greitt eða skírteini afhent, eru ógildir. 

Meðan samningurinn er ekki með öllu fallinn úr gildi, má vátryggingartaki greiða 
iðgjaldið, og hefst þá ábyrgð félagsins að nýju, frá því að greiðslan fór fram. 

15. gr. 
Nú eru liðnir 3 mánuðir frá því að greiðslu iðgjalds var krafizt, og er það enn 

ógreitt, og fellur samningurinn þá úr gildi uppsagnarlaust, enda hafi félagið eigi 
byrjað lögsókn til heimtu iðgjaldsins. Ábyrgð félagsins hefst að nýju við byrjun 
þeirrar lögsóknar. Láti félagið lögsóknina niður falla eða leiði hún eigi til fullnustu 
kröfunnar, lýkur ábyrgð félagsins að nýju, og skal þá litið svo á, sem lögsóknar- 
fresti þeim, sem getur í 1. málslið, hafi eigi verið slitið. 

16. gr. 
Hafi félagið, samkvæmt ákvæðum laga þessara, sagt vátryggingarsamningnum 

upp til slita, áður en sá tími, er hann var gerður um, var liðinn, eða falli samning- 
urinn úr gildi samkvæmt 15. gr., og á félagið þá rétt á iðgjaldsupphæð þeirri, er greiða 
hefði átt, ef vátryggingin hefði aðeins verið gerð um þann tíma, sem liðinn er. 

Falli samningurinn úr gildi af öðrum ástæðum, á félagið rétt á þeim hluta ið- 
gjaldsins, er samsvarar tímanum fram til þess, að samningurinn féll úr gildi. 

17. gr. 
Eigi verður, svo gilt sé, samið svo um, að greiðslufall á lúkningu iðgjalds hafi í för 

með sér harðari kosti fyrir vátryggingartaka eða vátryggðan en segir í 13.— 15. gr. 
Ákvæði 2. og 3. málsliðar 13. gr. og 16. gr. gilda eigi um liftryggingar. 

Ásetnings- eða vangáratferli, er veldur því, að vátryggingaratburðurinn gerist. 

18. gr. 
Ef vátryggður verður þess valdur af ásettu ráði, að vátryggingaratburðurinn 

gerist, á hann enga kröfu á hendur félaginu. 
Hafi hann af vangá sinni valdið því, að vátryggingaratburðurinn gerðist, og 

telja má vangá hans stórkostlega eftir því, sem atvik lágu til, skal úr því skorið, hvort 
greiða skuli bætur og hve háar, eftir því, hversu mikil sökin er, og eftir öðrum at- 
vikum. Þegar um er að ræða líftryggingar eða ábyrgðartryggingar, ber félagið þó 
fulla ábyrgð. 

19. gr. 
Ákvæðum 18. gr. um brottfall eða takmörkun ábyrgðar félagsins skal þó eigi 

beitt, er vátryggður var yngri en 15 ára eða gat eigi hegðað sér skynsamlega vegna 
geðveiki, andlegs vanþroska, geðtruflana um stundarsakir eða annars þess konar 

ástands. 
Sama gildir, ef verknaður sá, er leiðir til þess, að vátryggingaratburðurinn gerist, 

er unninn Í því skyni að varna því, að tjón verði á mönnum eða eignum, og með 
þeim atvikum, að hann verði talinn réttmætur.
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20. gr. 
Eigi verður, svo gilt sé, samið svo um, að félagið skuli laust úr ábyrgð, er því, 

að vátryggingaratburðurinn gerðist, hefur verið valdið af vangá, er ekki verður talin 
stórkostleg. Ákvæði þetta er því þó eigi til fyrirstöðu, að samið sé um það, bæði að 
félagið skuli leyst úr ábyrgð, er vátryggður hefur valdið vátryggingaratburðinum 
í ölæði, er honum verður sjálfum gefin sök á, og að félagið megi draga allt að 5% 
frá bótunum, er vátryggingaratburðurinn stafar frá vangá, sem eigi verður talin 
stórkostleg. 

Skyldur vátryggðs, er vátryggingaratburðinn ber að höndum. 

21. gr. 
Þegar vátryggingaratburðurinn hefur gerzt, skal vátryggður þegar í stað skýra 

félaginu frá því, ef hann ætlar að hafa uppi kröfur á hendur því vegna hans. 
Vanræki vátryggður þetta, ber félagið ekki frekari ábyrgð en það mundi hafa 

borið, ef slík tilkynning hefði verið gefin. Ef líkur eru að því leiddar, að félagið 
hafi vegna þessarar vanrækslu misst af tækifæri til að leiða sönnur að atvikum, 
sem mundu hafa leitt til þess, að ábyrgð þess hefði fallið niður eða orðið minni en 
ella, skal úr því skorið, með hliðsjón af atvikum málsins, hvort bætur skuli greiða, 
og ef svo er, hve háar. 

Ef svo er um samið, að vátryggður skuli skýra frá atburðum, sem félagið 
ábyrgist afleiðingar af, enda þótt þær afleiðingar séu enn eigi komnar í ljós, gilda 
ákvæði þau, sem sett eru hér að framan, eftir því sem við á. 

Eigi verður, svo gilt sé, samið um það, að vanræksla vátryggðs eða annarra á því 
að gefa félaginu tilkynningu svo sem hér var sagt, skuli hafa meiri afleiðingar en 
nú var um mælt. 

22. gr. 
Hafi vátryggður uppi kröfur á hendur félaginu, er honum skylt að veita því allar 

þær upplýsingar, er honum er unnt að veita, um atvik, er máli kunna að skipta, er 
dæma skal um vátryggingaratburðinn, eða er ákveða skal fjárhæð þá, er félaginu 
ber að greiða, eða endurgreiðslukröfur þær, er félagið kynni að eiga á hendur öðrum 
mönnum. 

Vanræki vátryggður að gefa þessar upplýsingar, hefur það þau áhrif, sem segir 
í 2. mgr. 21. gr. 

23. gr. 
Ef svo er um samið, að vátryggður, er sviksamlega skýrir frá eða leynir atvik- 

um, er skipta máli, þegar dæma skal um ábyrgð félagsins, skuli glata rétti þeim til 
bóta, er hann ella hefði átt, getur dómur, með hliðsjón af atvikunum, er svikunum 
var beitt, ákveðið, að bætur skuli greiða að nokkru eða öllu leyti þrátt fyrir samn- 
ingsákvæði þetta. 

Nú hafa upplýsingar verið gefnar eða vanrækt hefur verið að gefa þær, en hvor- 
ugt hefur þetta verið gert í sviksamlegum tilgangi, og hefur það þá eigi önnur áhrif 

en segir í 2. mgr. 21. gr., þótt á annan veg sé um samið. 

Greiðsluskylda félagsins. 

24. gr. 
Krefja má um greiðslu bóta 14 dögum eftir að félagið átti þess kost að afla 

þeirra upplýsinga, er þörf var á til þess að meta vátryggingaratburðinn og ákveða 
upphæð bótanna. 

Ef augljóst er orðið, áður en endanleg ákvörðun bótanna getur átt sér stað, að 
félaginu beri að minnsta kosti að greiða nokkurn hluta upphæðar þeirrar, er það er
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krafid um, må krefjast greidslu å beim hluta hennar samkvæmt reglum beim, sem 
settar eru i 1. mgr. bessarar gr. 

Félagid skal greida vexti af fjårhædinni frå gjalddaga, er séu 1% p. a. lægri en 
vixilvextir Landsbankans. 

Eigi verður, svo gilt sé, samið svo um, að gjalddagi bótanna skuli háður ákvörðun 
félagsins eða því, að það hafi verið skyldað til greiðslu með dómi. 

Aðgangsréttur félagsins. 

25. gr. 
Ef einhver er skaðabótaskyldur við vátryggðan fyrir atvik, er vátryggingin 

tekur til, þá öðlast félagið rétt vátryggðs á hendur honum, að svo miklu leyti sem 
það hefur greitt vátryggðum bætur. Ef þriðji maður hefur valdið tjóninu af vangá, 
er eigi verður talin stórkostleg, eða sé ábyrgð hans eingöngu byggð á reglunum um 
ábyrgð vinnuveitanda á skaðaverkum starfsmanna hans, má lækka skaðabótaábyrgð 
hans eða fella hana niður eftir atvikum. 

Sé um liftryggingu, slysa- eða sjúkratryggingu að ræða, á félagið enga kröfu 
á hendur þeim, er valdur varð að því, að vátrvggingaratburðurinn gerðist. Þegar 
um þessar tryggingar er að ræða, hefur það og engin áhrif á kröfur vátryggðs, hvort 
heldur er gegn félaginu eða þeim, sem tjóninu hefur valdið, þótt hann hafi þegar 
fengið greiddar bætur hjá hinum. Ákvæðum 1. mgr. skal þó beitt um slysa- og 
sjúkratryggingar, að svo miklu leyti sem greiðsla félagsins er raunveruleg skaðabót. 

Félagið getur eigi áskilið sér að öðlast rétt vátryggðs gegn þriðja manni í rýmra 
mæli en hér að framan segir. 

Fjárþrot félagsins og vátryggingartaka. 

26. gr. 
Ef bú félagsins er tekið til gjaldþrotaskipta, má vátryggingartaki rifta samningn- 

um. Geri hann það ekki, fellur samningurinn þó úr gildi þrem mánuðum eftir að 
gjaldþrotaskiptin voru auglýst. 

Komi það í ljós við fjárnámsgerð, að félagið skorti fé til að greiða skuldir 
sínar, eða hafi það stöðvað greiðslur sínar eða reynist fjárhag þess með öðrum hætti 
þannig varið að ætla megi, að það geti ekki fullnægt skuldbindingum sínum, má 
vátryggingartaki rifta samningnum, ef félagið setur eigi þegar í stað, er hann krefst 
þess, nægilega tryggingu fyrir efndum sínum. 

Þegar vátryggingarsamningi er rift samkvæmt framangreindum ákvæðum, getur 
vátryggingartaki krafizt bóta fyrir tjón það, er hann bíður við það að vátryggingunni 
lýkur. 

27. gr. 
Missi félagið rétt til að stunda vátryggingarstarfsemi hér á landi, má vátrygg- 

ingartaki rifta samningnum. Sama gildir, sé félagið sameinað öðru félagi eða af- 
hendi það öðru félagi fjármuni sína í heild sinni. 

Ef efnt er til frjálsra skuldaskila félagsins, fellur vátryggingarsamningurinn 
niður, þegar ár er liðið frá upphafi skuldaskilanna. Innan þess tíma má vátryggingar- 
taki rifta samningnum, ef félagið setur eigi þegar í stað, er hann krefst þess, nægi- 
lega tryggingu fyrir efndum sínum. 

kvæði 3. mgr. 26. gr. koma hér til greina, eftir því sem við á. 

28. gr. 
Verði bú vátryggingartaka tekið til gjaldþrotaskipta, eða boði hann til nauða- 

samninga án gjaldþrotaskipta, þá hefur það, enda þótt öðruvísi sé um samið, engin 
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20 áhrif á vátryggingarsamninginn önnur en þau, er leiðir af almennum reglum laganna. 
8. marz Þegar um skaðatryggingu er að ræða, má félagið þó áskilja sér rétt til að segja 

samningnum upp með 14 daga fyrirvara. 

Fyrning. 

29. gr. 
Kröfur, sem rísa af vátryggingarsamningi, fyrnast á 4 árum frá lokum þess al- 

manaksárs, er kröfuhafinn fékk vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að 
leita fullnustu hennar. Kröfur um greiðslu bóta eða vátrygsingarfjárhæðarinnar fyrn- 
ast þó í síðasta lagi á 10 árum frá því að vátryggingaratburðurinn gerðist. Að öðru 
leyti fer um fyrninguna eftir almennum reglum laganna. Ákvæði 4. mgr. 2. gr. 1. 
nr. 14 20. okt. 1905 halda gildi sínu. 

30. gr. 
Samningi um að vátryggður glati kröfu sinni, ef hann krefur hennar eigi með 

lögsókn innan skemmra frests en segir í 29. gr., verður eigi beitt, nema því aðeins 
að félagið hafi, með eigi skemmri fresti en 6 mánaða, skýrt vátryggðum skriflega 
frá því, hversu langur fresturinn sé og hvaða afleiðingar það muni hafa, ef hann 
er látinn líða ónotaður. 

Samningi um að félagið skuli vera leyst úr ábyrgð, ef krafa, er rís af vátrygg- 
ingaratburði, er eigi höfð uppi við félagið innan tiltekins frests, verður eigi beitt 
gegn þeim manni, er slíka kröfu hefur uppi innan 3 mánaða frá því að hann fékk 
vitneskju um atvik þau, er krafan rís af. 

Samningur um framlengingu vátryggingarinnar. 

31. gr. 
Félagið getur eigi borið fyrir sig samning um það, að vátryggingin skuli talin fram- 

lengd um lengri tíma en eitt ár, hafi henni eigi verið sagt upp, nema því aðeins að 
það hafi minnt vátryggingartaka á það, í fyrsta lagi þremur mánuðum og síðasta 
lagi einum. mánuði fyrir lok uppsagnartímans, að vátryggingin mundi framlengj- 

ast á þennan veg, ef henni væri ekki sagt upp. 

Ákvæði um gerðardóm o. fl. 

32. gr. 
Samningur um að vátryggður eða vátryggingartaki megi ekki njóta aðstoðar ann- 

arra manna, er þeir semja við félagið, er ógildur. 
Samningi um að vátryggður eða vátryggingartaki skuli mæta sjálfir til slíkra 

samningaumleitana verður eigi beitt, ef það mundi hafa í för með sér óhæfilega 
mikinn kostnað eða vera óhæfilegum örðugleikum bundið, ef þess væri gætt. 

Nú er svo um samið, að væntanleg ágreiningsefni skuli undanskilin úrskurði 
dómstóla, og getur þá dómur metið það að engu, ef ákvæðin um skipun og starf 
þeirra, er úrskurðurinn skal falinn, verða eigi talin tryggileg fyrir vátryggðan. 

Um tilkynningar. 

33. gr. 
Tilkynningar frá félaginu til vátryggingartaka eða vátryggðs hafa þá fyrst 

áhrif, er þeir hafa tekið á móti þeim. Nú kemur tilkynning eigi fram eða eigi á rétt- 
um tíma, og stafar það af því, að móttakandi hefur vanrækt að skýra frá því, að 
hann hafi flutt sig, eða af öðrum atvikum, er hann varða, og fær tilkynningin þá
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áhrif að lögum daginn eftir að hún undir venjulegum kringumstæðum mundi hafa 
komið í hendur móttakanda. 

Þegar vátryggður hefur afhent þess konar tilkynningu, sem um ræðir í 21., 46. 
og 67. gr., til sendingar Í símskeyti eða með pósti, eða hún hefur verið afhent til 
flutnings með öðru flutningatæki, er gilt þykir að nota, verður það eigi hans skaði, 
þótt henni seinki eða hún komi eigi til skila. 

Ógildi ósanngjarnra samningsákvæða. 

34. gr. 
Ef ákvæði í vátryggingarsamningi er í ósamræmi við lög þessi og mundi leiða 

til niðurstöðu, sem augljóslega væri ósanngjörn, skal meta það ógilt, svo fremi ógild- 
ing þess yrði talin vera í samræmi við góðar venjur í vátryggingarmálum. 

II. KAPÍTULI 

Skaðatrygging. 

A. Almenn ákvæði. 

Tryggingarhagsmunir. 

35. gr. 
Gegn skaða má vátryggja sérhverja lögmæta hagsmuni, er metnir verða til 

peningaverðs, hvort heldur eru hagsmunir vátryggingartaka sjálfs eða þriðja manns. 

Vátryggingarverð. 

36. gr. 
Nú er hlutur vátryggður og engir sérstakir hagsmunir tilgreindir, og telst vá- 

tryggingin þá taka til þeirra hagsmuna, að verð hlutarins sjálfs rýrni eigi við vá- 
tryggingaratburðinn, og tekur hún þá eigi til annarra hagsmuna, sem tengdir eru 
því, að hluturinn varðveitist. Félagið ábyrgist því ekki rekstrartap né tjón, sem hlýzt 
af því, að hluturinn varð ekki notaður á þeim tíma eða með þeim hætti, sem ráðgert 
hafði verið. 

37. gr. 
Með undantekningum þeim, sem um getur í 38. og 75. gr., skal verð hlutarins 

talið nema þeirri upphæð, er þurft hefði til kaupa á hlut þeim, er fórst eða skemmd- 
ist, með því verðlagi, er síðast var á slíkum hlut áður en vátryggingaratburðurinn 
gerðist, að frádreginni hæfilegri verðrýrnun hans vegna aldurs, brúkunar, minnk- 
aðs notagildis og annarra atvika. 

Þegar um búsgögn er að ræða eða hluti til persónulegra nota og þess háttar, er 
verðrýrnun vegna aldurs og brúkunar því aðeins dregin frá verðinu, að telja megi, 
að notagildi hlutanna fyrir vátryggðan hafi minnkað svo verulegu nemi. 

Sé hús, sem skaðazt hefur, byggt að nýju eða við það gert, skal aðeins dreginn 
frá mismunur milli gamals og nýs. 

38. gr. 
Bætur fyrir hluti, sem vátryggður hefur framleitt sjálfur til sölu, skulu ákveðnar 

í samræmi við verð það, er fengizt hefði fyrir þá, síðast áður en vátryggingaratburð- 
urinn gerðist, við sölu þeirra með venjulegum skilmálum, en draga skal frá því 
venjulegan sölukostnað, verzlunaráhættu þá, er hjá varð komizt, og það hagræði að 
verðið er greitt út í hönd. 
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39. gr. 
Enda þótt umsamið sé á annan veg, er félaginu óskylt að greiða hærri bætur en 

með þarf til þess að bæta tjón það, sem orðið hefur, 
Sé kveðið á um ákveðið verð hinna vátryggðu muna í vátryggingarsamningnum, 

eða samið um tiltekna aðferð við mat á tjóninu, þá eru þau ákvæði skuldbindandi fyrir 
félagið, nema það sanni, að bæturnar mundu þá nema meiru en upphæð tjónsins. 

Vátrygging undir verði. 

40. gr. 
Sé vátryggingarfjárhæðin lægri en verð hinna tryggðu hagsmuna, er ábyrgð fé- 

lagsins aðeins hlutfallsleg eftir mun þeim, sem er á vátryggingarfjárhæðinni og 
verði hins tryggða. 

Tvítrygging. 

41. gr. 
Séu sömu hagsmunir vátryggðir gegn sömu hættu hjá fleiri félögum en einu, 

ábyrgist hvert þeirra með sama hætti og væri það eitt vátryggjandi. 

42. gr. 
Ef fleiri félög en eitt bera ábyrgð á tjóni og bætur þær, er greiða skal, eru lægri 

en samanlagðar bótafjárhæðir þær, er félögin ábyrgjast, skal skipta ábyrgðinni milli 
félaganna í hlutfalli við fjárhæðir þær, er hvert þeirra um sig ábyrgist. Geti eitthvert 
félaganna eigi greitt sinn hluta bótanna, skal skipta því, sem á vantar fulla greiðslu, 
milli hinna í samsvarandi hlutfalli innan þeirra takmarka, sem sett eru í 1. málsl. 
þessarar greinar. 

43. gr. 
Ef fyrirvari er um það gerður í vátryggingarsamningi, að félagið skuli að öllu 

eðá nokkru leyti leyst úr ábyrgð, ef hinir sömu hagsmunir eru eða verða síðar vá- 
tryggðir hjá öðru félagi, þá á vátryggður þó rétt á bótum fyrir tjón, er hann fær eigi 
bætt samkvæmt hinni vátryggingunni. Ef fleiri félög en eitt hafa tekið á sig vátrygg- 
ingu á sömu hagsmunum og öll sett það skilyrði fyrir ábyrgð sinni, að hagsmunir 
þessir væru eigi vátryggðir annars staðar, þá ábyrgjast öll félögin samt sem áður í 
hlutfalli við þá fjárhæð, sem hvert þeirra um sig hefði ábyrgzt, ef það eitt hefði 
tekið vátrygginguna á sig. Geti eitthvert félaganna eigi greitt sinn hluta bótanna, 
skal skipta því, sem á vantar fulla greiðslu, milli hinna í samsvarandi hlutfalli. 

Nú er ekki aðeins ábyrgðin heldur og rétturinn til iðgjalda háður því, sam- 
kvæmt samningnum, að vátrygging sé eigi tekin annars staðar, og koma þá ákvæði 
1. mgr. eigi til greina. 

Félagið getur bundið ábyrgð sina því skilyrði, að vátryggður beri sjálfur áhættu 
á nokkrum hluta hagsmuna þeirra, sem tryggðir eru, svo og að hann tryggi eigi annars 
staðar aðra hagsmuni en þá, er ræðir um í 36. gr. 

44. gr. 
Vátryggðum er skylt að skýra félagi því, er hann krefur bóta, frá því, hjá 

hvaða félögum öðrum hann einnig hefur tekið vátryggingu. Ber hann ábyrgð á tjóni 
því, er af því kann að leiða, að hann vanrækti að skýra frá þessu. 

Ef svo er um samið, að vátryggingartaki eða vátryggður skuli, áður en vátrygg- 
ingaratburðinn ber að höndum, skýra félaginu frá því, ef sömu hagsmunir eru vá- 
tryggðir annars staðar, þá hefur vanræksla hans á því eigi önnur áhrif en þau, er 
segir í 1. mgr., og það enda þótt annað hafi verið ákveðið í samningi.
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Aukin åhætta. 

45. gr. 
Ef hætta, sem sérstaklega er nefnd i skirteininu, breytist sidar med vilja vå- 

tryggðs á þann veg, að áhætta félagsins eykst fram yfir það, sem ætla må, að haft 
hafi verið í huga, er samningurinn var gerður, er félagið laust úr ábyrgð, ef ætla 
má, að það hefði eigi tekið vátrygginguna á sig, ef aðstæður þær, er skapazt hafa 
við breytinguna, hefðu verið fyrir hendi, þegar samningurinn var gerður. 

Ef ætla má, að félagið hefði tekið vátrygginguna á sig með öðrum kjörum, 
verður ábyrgð þess á sömu leið, sem hún mundi hafa orðið, ef það hefði haldið vá- 
tryggingunni áfram fyrir sama iðgjald og því verið kunnugt um hina auknu hættu. 
Ef félagið hefði takmarkað sjálfs sín ábyrgð enn frekara með endurtryggingu, lækka 
bæturnar hlutfallslega. 

Um sjóvátryggingar og aðrar flutningatryggingar gildir sú regla, í stað þess er 
segir í 2. mgr. að félagið ábyrgist aðeins að því leyti til, sem aukning hættunnar 
hefur eigi haft áhrif um það, að vátryggingaratburðinn bar að höndum, né um það, 

hve mikið tjónið varð. 

46. gr. 
Nú eykst áhættan, en ekki með vilja vátryggðs, og fær hann vitneskju um það, 

en vanrækir að ástæðulausu að skýra félaginu frá því, og er þá sem breytingin hefði 

orðið með vilja hans. 

47. gr. 
Nú eykst áhættan svo sem segir í 45. gr., og má félagið þá segja vátryggingunni 

upp með viku fyrirvara, hvort sem hættan hefur aukizt með eða án vilja vátryggðs. 

48. gr. 
Vilji félagið bera það fyrir sig, að áhættan hafi aukizt, verður það, án ástæðu- 

lausrar tafar, er það hefur fengið vitneskju um aukningu áhættunnar, að tilkynna 
vátryggðum, að það hyggist neyta réttar síns samkvæmt 4547. gr. 

49. gr. 
Félagið getur eigi krafizt lausnar frá skyldum sínum vegna þess, að áhættan 

hafi aukizt, þegar sú áhættuaukning er eigi lengur fyrir hendi eða hún skiptir eigi 

lengur máli fyrir félagið. 
Sama gildir, er áhættan hefur aukizt við ráðstafanir, sem gerðar eru til þess að 

varna því, að tjón verði á mönnum eða eignum, og ráðstafanir þessar verða taldar 

réttmætar. 

50. gr. 
Félagið getur eigi borið fyrir sig samning um það, að aukning áhættunnar skuli 

hafa áhrif að lögum endranær eða í ríkara mæli en greinir í 4649. gr. Þó má semja 
svo um, að reglunum í 2. mgr. 45. gr. skuli beitt í stað reglnanna í 3. mgr. sömu 
greinar eða öfugt. 

Þegar hlutur er vátryggður í þágu þriðja manns og hluturinn er í varðveizlu 
vátryggingartaka, hefur áhættuaukning, sem hann hefur valdið viljandi, sömu áhrif, 
sem væri hún af völdum vátryggðs. Sama gildir um vátryggingu gegn rekstrartapi. 

Varúðarreglur. 

51. gr. 
Ef mælt er í vátryggingarsamningi fyrir um varúðarreglur, er gætt skuli, áður 

en vátryggingaratburðinn her að höndum, til þess að afstýra honum eða draga úr 
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20 tjóni því, er af honum kynni að leiða, og hafi vátryggður eða annar maður, sem 
8. marz skylt var að gæta þess, að varúð þessi sé viðhöfð, orðið sekur um vanrækslu á að gæta 

hennar, á vátryggður aðeins kröfu á hendur félaginu, þegar og að svo miklu leyti, 
sem telja má sannað, að það hafi eigi verið að kenna vanrækslu á því, að reglum 
þessum væri fylgt, að vátryggingaratburðurinn gerðist eða hve víðtækar afleið- 
ingar hans urðu. 

Nú er fyrirmæla um varúð, þeirra, er getur í 1. mgr., eigi gætt, og ber það vott 
um hirðuleysi, svo að ástæða er til að óttast, að einnig verði vanrækt að gæta þeirra 
síðar, eða sé af öðrum rökum ástæða til að óttast frekari vanrækslu, og má félagið 
þá segja samningnum upp með viku fyrirvara. 

Samningar þess efnis, að félagið skuli leyst úr ábyrgð í ríkara mæli en hér var 
lýst, er slíkra fyrirmæla er eigi gætt, hafa eigi gildi að lögum. 

Ráðstafanir til að varna tjóni. 

52. gr. 
Þegar vátryggingaratburðurinn hefur gerzt eða bein hætta er á því, að hann 

muni að höndum bera, ber vátryggðum að reyna af fremsta megni að afstýra tjón- 
inu eða draga úr því. Eigi vátryggður rétt til bóta frá þriðja manni fyrir tjón, sem 
félaginu er skylt að bæta, ber honum að gera þær ráðstafanir, sem eftir atvikum eru 
nauðsynlegar til að tryggja endurgreiðslukröfu félagsins, þar til félagið getur gætt 
hagsmuna sinna sjálft. Hafi félagið gefið ákveðin fyrirmæli um þetta efni, ber vá- 
tryggðum að fara eftir þeim eftir því sem honum er unnt. 

Vanræki hann þessa skyldu sína af ásettu ráði eða stórkostlegu gáleysi, ábyrgist 
félagið eigi það tjón, sem ætla má, að af því hafi hlotizt. Eigi verður, svo gilt sé, 
samið um það, að vanræksla vátryggðs eða annarra á að gera áðurnefndar ráð- 
stafanir skuli hafa ríkari áhrif en hér var sagt. 

53. gr. 
Vátryggingin nær til tjóns og kostnaðar, er vátryggður hefur af ráðstöfunum 

þeim, sem ræðir um í 52. gr. og hæfilegar þykja eftir atvikum. Ákvæðum 40. gr. 
skal beitt um þetta efni eftir atvikum. 

Félaginu er skylt að bæta nefndan kostnað, þótt bæturnar þá verði hærri en vá- 
tryggingarfjárhæðinni nemur. 

Vátrygging hagsmuna þriðja manns. 

54. gr. 
Sé hlutur vátryggður og eigi greint, hverjum sú trygging skuli til hagsbóta, þá 

telst vátryggingin vera hverjum þeim til hagsbóta, er bíða mundi tjón við það, að 
hluturinn skemmdist eða færi forgörðum, vegna þess að hann ætti hlutinn eða veð- 
rétt í honum eða önnur óbein eignarréttindi, eða vegna þess, að hann bæri áhætt- 
una af því, að hluturinn færist. Ákvæði þetta gildir þó því aðeins um sjóveðrétt, að 
persónuleg krafa gegn eiganda veðsins sé veðréttinum samfara. 

Sé áskilið, að vátryggingin skuli falla úr gildi við eigandaskipti, gildir hún þó í 14 
daga, — í 3 daga, er um búfjártryggingu er að ræða, — frá eigandaskiptunum, að svo 
miklu leyti sem hinn nýi eigandi á ekki rétt á bótum samkvæmt vátryggingu, er hann 
hefur aflað sér sjálfur. Ákvæði þetta gildir eigi um sjóvátryggingu á skipi. 

55. gr. 
Vátrygging á búsmunum tekur, sé annað eigi ljóst af atvikum málsins, einnig 

til búsmuna maka vátryggingartaka, barna hans, sem hjá honum eru, og heimilis- 
fólks hans, sem er í persónulegri þjónustu hans.
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56. gr. 20 
Ef tekin er vátrygging á hagsmunum þriðja manns eða taki hún lögum sam- 8, marz 

kvæmt til hagsmuna annarra manna, er vátryggingartaka þó heimilt, gagnvart þeim, 
að taka ákvarðanir um breytingar á samningnum, riftun hans eða uppsögn, og getur 
hann einnig, svo gilt sé, tekið við uppsögn og öðrum tilkynningum, er vátrygging- 
una varða. Þetta gildir þó eigi, ef annað leiðir af lögskiptum hans og þriðja manns. 

Hafi vátryggingartaki gert slíka ráðstöfun í heimildarleysi, er hún samt skuld- 
bindandi gagnvart félaginu, nema því aðeins, að það hafi vitað eða mátt vita, að vá- 

tryggingartaka skorti rétt til þess. Þegar um sjóvátryggingu eða aðra flutninga- 
tryggingu er að ræða, gildir þetta þó því aðeins, að vátryggingartaki sýni skírteinið, 
svo að athugasemdir verði ritaðar á það eftir þörfum, eða hann sanni, að eigi hafi 
verið gefið út farmskirteini eða farmbréf þess eðlis, að sendandi varningsins geti 
eigi ráðstafað honum, eftir að hann hefur látið bréfið af höndum. 

57. gr. 
Þegar vátryggingaratburðinn ber að höndum, á sá rétt á bótum, sem á hagsmuni 

þá, er vátryggingin tók til, þótt honum hafi ekki verið skýrt frá vátryggingunni. 
Þó getur vátryggingartaki, svo gilt sé, samið við félagið um bæturnar og tekið við 

greiðslu þeirra, nema því aðeins, að vátryggingartaki hafi nefnt til ákveðinn mann 
eða einhver hafi gefið sig fram við félagið sem rétthafa, eða loks að vátryggður 
eigi rétt til vátryggðra fasteigna, er tryggður sé með þinglýsingu. Ákvæðum síðasta 
málsl. 56. gr. skal beitt, eftir því sem við á. 

58. gr. 
Taki vátrygging samtímis bæði til hagsmuna eiganda og veðhafa, má greiða 

eigandanum bæturnar, ef tjónið hefur þegar verið bætt, hús, er vátryggt var, byggt 
upp að nýju, aflað á ný annarra hluta, sem válryggingin og veðrétturinn náðu til, eða 
önnur jafngóð trygging sett fyrir því, að veðhafi fái rétti sinum fullnægt. Sama gildir, 
ef vátryggingin tekur til hagsmuna annarra, sem rétt eiga til hlutarins. 

Hafi viðgerð eigi farið fram eða nýrra hluta verið aflað, skal vátryggingarfénu 
skipt milli eigandans og annarra rétthafa, og skal þá gætt ákvæða 2. mgr. 57. gr. 

B. Sjóvátrygging og önnur flutningatrygging. 

1. Sjóvátrygging. 

59. gr. 
Þegar talað er um sjóvátryggingu í lögum þessum, er átt við váiryggingu gegn 

hættu, sem hagsmunir vátryggðs eru lagðir í við flutninga á sjó. Taki vátryggingin 
einnig til annarrar hættu, er tengd er flutningunum, telst hún í heild sinni sem sjó- 

vátrygging. 
Vátrygging, er varðar skip, er lagt hefur verið í lægi eða er í dráttarbraut eða i 

skipakví, eða liggur kyrrt með öðrum hætti, telst vera sjóvátrygging. Sama gildir 
um tryggingu á varningi, sem er í slíku skipi. 

60. gr. 
Sé sérstök undantekning eigi gerð í lögum eða í samningi, tekur sjóvátrygging 

til hvers konar hættu, sem hinir vátryggðu hagsmunir eru lagðir í. 

61. gr. 
Þegar um húftryggingu er að ræða eða vátryggingu farmgjalds, ábyrgist félagið 

skaðabótaskyldu, er falla kann á vátryggðan gagnvart þriðja manni, þegar skip eða 
farmgjald eru í ábyrgð fyrir tjóni, er hlotizt hefur af árekstri skipa eða árekstri
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20 skips við fasta hluti eða á floti, eða þeim atvikum, sem lögð eru á borð við árekstur 
8. marz i 228. gr. a. Í siglingalögunum. Þegar vátryggt er undir verði, koma ákvæði 40. gr. til 

greina. Félagið svarar þó ekki til ábyrgðar útgerðarmanns á tjóni á varningi, er var 
í hinu vátryggða skipi og hlotizt hefur af árekstrinum. 

62. gr. 
Félagið ábyrgist ekki tjón á skipi, er eingöngu stafar af sliti, elli eða fúa, og eigi 

heldur tjón á varningi, er stafar af ónógum umbúðum eða af eðli varningsins sjálfs, 
svo sem innri skemmdum, rýrnun, venjulegum leka, eða ef dýr deyja. 

63. gr. 
Þegar félagið vátryggir hagsmuni útgerðarmanns, er því óskylt að bæta tjón, er 

stafar af því, að skipið var óhaffært, er það lét síðast úr höfn, ófullnægjanlega út- 
búið eða mannað, hafði eigi nauðsynleg skipsskjöl eða var eigi tryggilega hlaðið. 
Þetta gildir þó ekki, ef ætla má, að hvorki útgerðarmaður né skipstjóri hafi vitað 

eða mátt vita um það, sem áfátt var. 

64. gr. 
Sé reikningur um niðurjöfnun sameiginlegs sjótjóns gerður á réttum stað og 

með löglegum hætti, skal félagið greiða framlag það til sjótjónsbóta, sem kemur í 
hlut hinna vátryggðu hagsmuna að greiða samkvæmt niðurjöfnun tjónsins. Sé vá- 
tryggt undir verði, koma ákvæði 40. gr. til greina. 

65. gr. 
Ef kveðið er á um það í farmsamningi, að reikningur um niðurjöfnun sam- 

eiginlegs sjótjóns skuli gerður eftir öðrum reglum en lög mæla fyrir um, og leysir 
það þá eigi félagið við skuldbindingu þess, þótt eftir samningsákvæði þessu sé farið, 
enda séu reglur þær, sem eftir er farið, notaðar almennt í alþjóðlegum viðskiptum. 

66. gr. 
Þótt heimta megi bætur fyrir tjón, sem orðið hefur á vátryggðum hlut, sam- 

kvæmt reglunum um sameiginlegt sjótjón, er vátrvggðum þó rétt að krefjast þess, 
að félagið bæti sér tjónið sem einkasjótjón, og þarf hann ekki að bíða þess, að sjó- 
tjónsreikningurinn sé gerður. 

Ef félagið greiðir slíkar bætur, öðlast það allan rétt vátryggðs á hendur öðrum 
hluttakendum í sjótjóninu. Sé vátryggt undir verði, koma ákvæði 40. gr. til greina. 

. 67. gr. 
Ef flutt er með öðru skipi en því, er nota skyldi samkvæmt vátrvggingarsamn- 

ingnum, er félagið laust úr ábyrgð, ef ætla má, að það hefði eigi tekið vátrygginguna 
á sig, ef því hefði verið um þetta kunnugt, eða það mundi hafa áskilið sér hærra 
iðgjald, sett aðra skilmála eða endurtryggt meira af áhættu sinni. 

Ef breyting þessi verður, eftir að ferðin er hafin, ber félagið þó ábyrgð, ef breyt- 
ingin varð án samþykkis vátryggðs eða hún var nauðsynleg vegna atburðar, er vá- 
tryggingin tók til. Verði slík breyting, án samþykkis vátryggðs, er honum þó skylt 
að skýra félaginu frá henni, jafnskjótt og hann fær vitneskju um hana. Vanræki 
hann það, er félagið laust úr ábyrgð á atburðum, er gerast að þeim tíma liðnum. 

68. gr. 
Ef vikið er á ferðinni frá leið þeirri, er ráðgert var í samningnum að farin skyldi, 

eða að öðru leyti má telja rétta leið, er ábyrgð félagsins lokið, nema því aðeins, að 
afvik þessi séu gerð án samþykkis vátryggðs.
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Ábyrgð félagsins lýkur þó ekki, ef afvik þessi voru nauðsynleg vegna atburðar, 20 
er vátryggingin tók til, eða þau voru gerð til þess að forðast tjón á mönnum eða 8. marz 
eignum, en atvik lágu svo til, að telja mátti slíkt réttmætt. Félagið er þó leyst úr 
ábyrgð á tjóni, sem verður, ef eigi er aftur horfið á rétta leið, jafnskjótt og unnt er. 

Hafi ábyrgð félagsins lokið samkvæmt fyrirmælum 1. eða 2. mgr., ber það 
samt ábyrgð á vátryggingaratburðum, er gerast, eftir að skipið aftur er komið á 
rétta leið, ef ætla má að afvikin hafi eigi skipt máli um það, að tjónið varð eða 
hversu mikið það varð. 

Samsvarandi reglur gilda, er skip kemst út fyrir siglingasvæði það, er vátrygg- 
ingin tekur til. 

69. gr. 
Verði skip eða farmur, sem útgerðarmaður á, fyrir tjóni við björgun á öðru skipi 

eða farmi þess, er félaginu óskylt að bæta tjón, sem ætla má að fengizt hafi bætt 
með greiðslu björgunarlauna. Komi það í ljós, eftir að bætur hafa verið greiddar, að 
tjónið hafi fengizt bætt að öllu eða nokkru leyti með greiðslu björgunarlaunanna, 
getur félagið auk þess krafizt endurgreiðslu á tilsvarandi hluta bótanna. 

70. gr. 
Vátryggður á rétt á bótum, sem um algert tjón væri að ræða, ef skip, vegna þess 

að það hefur sokkið eða strandað eða vegna annars atburðar, er vátryggingin tekur 
til, er svo komið, að ekki er unnt að bjarga því með hæfilegum tilkostnaði, eða það 
hefur orðið fyrir svo miklum skemmdum, að það er eigi þess virði, að við það sé gert. 

Sama gildir, er varningur, vegna atburðar, er vátryggingin tekur til, er svo 
kominn eða hann svo skemmdur, sem áður var sagt, eða honum hefur verið skipað 
upp á stað, er hann verður eigi sóttur til innan hæfilegs tíma eða með hæfilegum 
tilkostnaði. 

71. gr. 
Vátryggður á rétt á bótum, sem um algert tjón væri að ræða, hafi eigi spurzt 

til skips á þreföldum þeim tíma, er að jafnaði fer til ferðar skipsins þaðan, sem 
síðast fréttist til þess, og til næsta ákvörðunarstaðar þess, þó eigi á skemmri tíma en 
3 mánuðum, eða hafi áhöfnin yfirgefið skipið og sé það eigi komið undir umráð vá- 
tryggðs innan 3 mánaða, frá því að það var yfirgefið. 

Sama gildir um varning, sem í skipinu er, þegar hvorki hann né skipið eru 
komin fram innan frests þess, er greinir i 1. mgr. 

72. gr. 
Vátryggður á rétt á bótum, sem um algert tjón væri að ræða, ef erlent ríki leggur 

farbann á skip eða farm eða þau eru hernumin eða kyrrsett með líkum hætti og 
eigi látin laus innan 6 mánaða. 

Ef vátryggður vill neyta þessa réttar, skal hann skýra félaginu frá því innan 
3 mánaða frá því hann fékk vitneskju um atvik þau, er veita honum þennan rétt. 

73. gr. 
Þegar félagið hefur greitt bætur fyrir algert tjón, öðlast það rétt vátryggðs til 

þess, er enn kynni að vera til af munum þeim, er það hefur bætt. Félagið getur og 
krafizt þess, að vátryggður afhendi sér öll skjöl og sönnunargögn, er varða muni 
þessa og hann getur látið í té. 

Sé um vátryggingu undir verði að ræða, á félagið þó aðeins rétt á hluta af fjár- 

munum þessum eftir hlutfalli því, sem er á milli vátryggingarverðsins og vátrygg- 
ingarfjárhæðarinnar.
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74, gr. 
Beri tjón að höndum oftar en einu sinni á vátryggingartimabilinu, bætir félagið 

það, enda þótt bótagreiðslurnar samanlagðar verði hærri en vátryggingarfjárhæðin. 
Þegar tjón hefur orðið getur félagið þó leyst sig úr allri ábyrgð á atburðum, sem 

gerast, og kostnaði, sem á fellur, eftir að vátryggingartaki hefur fengið tilkynningu 
um að félagið vilji neyta þessa réttar síns, enda greiði það áður alla vátryggingar- 
fjárhæðina að viðbættum kostnaði þeim, sem þegar er á fallinn. Þegar þannig stendur 
á, verður ákvæðum 73. gr. ekki beitt. 

75. gr. 
Vátryggingarverð skips er verð þess á þeirri stundu, er ábyrgð félagsins hófst. 
Ef kveðið er á um tiltekið verð á skipi, þegar vátryggingarsamningurinn er gerð- 

ur (verðsett skírteini), er sú verðákvörðun skuldbindandi fyrir félagið, ef það getur 
eigi sannað, að hið tiltekna verð sé hærra en svo, að sanngjarnt sé að telja það vá- 
tryggingarverð skipsins. 

Verð á vátryggðum vörum skal ákveðið — án þess að tillit sé tekið til síðari verð- 
breytinga — sem verð það, er greitt var á fráfararstaðnum síðast, áður en flutn- 
ingarnir hófust, fyrir sams konar vörur afhentar frítt í skip eða annað flutningatæki, 
að viðbættum 10% svo og iðgjaldi fyrir almenna vátryggingu og farmgjaldi, eigi það 
að greiðast, hvort sem flutningunum verður lokið eða eigi. 

76. gr. 
Ef vátryggingu mundi lokið, meðan skipið er á ferð sinni, hvort heldur það er 

samkvæmt samningnum eða fyrir uppsögn vegna annarra atvika en vanskila á 
greiðslu iðgjalds, fellur samningurinn þó fyrst úr gildi við lok komudags skipsins 
til fyrsta ákvörðunarstaðar þess. Ef vátryggingin framlengist af þessum sökum, 
getur félagið krafizt iðgjalds fyrir framlenginguna. 

2. Önnur flutningavátrygging. 

71. gr. 
Sé sérstök undantekning eigi gerð í lögum eða í samningi, tekur önnur flutn- 

ingavátrygging en sjóvátrygging til sérhverrar hættu, sem hinir vátryggðu hagsmunir 
eru lagðir í við flutningana. 

j 78. gr. 
Akvæðum 62., 67., 68., 72., 73., 74. og 75. gr. skal beitt eftir því sem við á. 

C. Brunatrygging. 

79. gr. 
Brunatrygging tryggir tjón, er verður vegna eldsvoða á hlut, sem vátryggingin 

tekur til, jafnvel þótt eigi kvikni í honum. Tryggingin tekur ekki til tjóns, sem hlýzt 
af eldi, sem ekki verður talinn eldsvoði. 

80. gr. 
Sé hlut af ásettu ráði stofnað í hættu af hita, við suðu, þurrkun, reykingu eða 

því um líkt, ber félagið ekki ábyrgð á tjóni, sem verður á hlutnum af þeim sökum, 

þótt í honum kvikni. 

81. gr. 
Ef eigi er öðruvísi um samið, ábyrgist félagið með sama hætti og brunatjón 

tjón, sem hlýzt af því, að eldingu lýstur niður, þótt eigi verði af því eldsvoði. 
Hafi félagið tekið á sig ábyrgð á tjóni, er verður við sprengingu, sem eigi cr af- 

leiðing bruna, fer um það eftir ákvæðunum um brunatryggingar.



65 1954 

82. gr. 20 
Ef hlutir, sem brunatryggðir eru, týnast við eldsvoða vegna þjófnaðar eða af 8. marz 

öðrum sökum, eða skemmist þeir, er reynt er að bjarga þeim frá bruna, telst það tjón 

vera brunatjón. Sama gildir, ef þeir eyðileggjast eða skemmast við það, að reynt er 

að koma í veg fyrir eldsvoða eða hefta útbreiðslu hans, enda sé það eftir atvikum 

talið réttmætt að leggja þá í sölurnar. Gildir þetta, þótt engum hlut, sem tryggingin 

nær til, sé hætt vegna eldsvoðans. 

83. gr. 

Sé vátryggður hlutur annars staðar en greint var, er vátrygging á honum var 

tekin, þegar vátryggingaratburðinn ber að höndum, er félagið samt sem áður ábyrgt, 

nema því aðeins að ætla megi, að félagið hefði ekki tekið á sig vátrygginguna, áskilið 

sér hærra iðgjald eða aðra skilmála, eða endurtryggt sig frekara, ef til þess hefði 

verið sagt, að staður sá, þar sem vátryggingaratburðurinn gerðist, væri vátryggingar- 

staðurinn. 
Þegar vátryggðir eru búsmunir, ábyrgist félagið með allt að 15% af vátryggingar- 

fjárhæðinni, þó ekki hærri upphæð en 10000 kr., brunatjón, er verður, er hinir vá- 

tryggðu munir til bráðabirgða eru á öðrum stað innanríkis en tilgreindur er i skir- 

teininu, og það þótt áhættan hafi aukizt af þeim sökum. 

84, gr. 

Ef vátrygging gildir um eins árs tíma, skal telja, að hún framlengist um ár að 

hverju sinni, ef eigi má ætla, að á annan veg hafi verið umsamið, og hvorki vátrygg- 

ingartaki né félagið hafa sagt tryggingunni upp í síðasta lagi viku fyrir lok vátrygg- 

ingartímabilsins. 

85. gr. 

Ákvæði í 18. og 19. gr. gilda einnig, er maki válryggðs, sem samvistum er við 

hann, hefur valdið því, að vátryggingaratburðurinn gerðist. 

86. gr. 

Ef veðbönd hvíla á vátryggðri fasteign og félagið leysist úr ábyrgð gagnvart eig- 

anda hennar samkvæmt 4. eða 6. gr. eða 2. mgr. 50. gr., getur veðhafi þó krafizt fulln- 

ustu af bótum þeim, er ella hefði átt að greiða, enda geti hann hvorki fengið fulln- 

ustu af veðinu né af öðrum eignum skuldarans. Félagið öðlast rétt veðhafans gegn 

skuldaranum að því leyti, sem það hefur greitt veðhafanum bætur. 

Sama gildir, ef vátryggingin tryggir hagsmuni annarra, er rétt eiga til hlutarins. 

87. gr. 
Ef vátrygging fasteignar fellur úr gildi samkvæmt samningi eða sé vátryggingar- 

fjárhæðin lækkuð eða ljúki ábyrgð félagsins vegna vangreiðslu iðgjalds eða eiganda- 
skipta, þá hefur það eigi gildi að lögum gagnvart veðhafa fyrr en 14 dögum eftir að 
hann hefur fengið tilkynningu félagsins um það. 

Ákvæðum 1. mgr. 51. gr. verður því aðeins beitt gagnvart veðhafa, að hann eigi 

sjálfur sök á því, að fyrirmælunum var eigi fylgt. 
Að öðru leyti skulu enn í gildi ákvæði, er sett eru í sérlögum um brunatryggingar 

fasteigna, eða reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, til verndar veðhöfum 

eða öðrum, sem rétt eiga til eignarinnar. 
Ákvæði þessi gilda og um fylgifé með fasteign, enda taki vátryggingin til þess. 

88. gr. 
Félagið getur eigi borið fyrir sig ákvæði í samningi, sem hafa að geyma afvik 

frá reglum þeim, sem settar eru í 86. og 87. gr. veðhafa til varnar. 
9



1954 

20 
8. marz 

66 

D. Bufjårtrygging. 

89. gr. 
Deyi dýr eða sé því slátrað innan mánaðar frå lokum våtryggingartimans 

vegna afleiðinga atburðar, er samningurinn tók til og gerðist á vátryggingartím- 
anum, er félagið í ábyrgð eins og dýrið hefði dáið á vátryggingartímanum. 

90. gr. 
Deyi dýr eða sé því slátrað vegna sjúkdóms eða slyss, skulu bæturnar ákveðnar 

eftir því hvers dýrið mundi hafa verið vert síðast, áður en það dó, ef það hefði eigi 
sýkzt eða slasazt. 

E. Ábyrgðartrygging. 

91. gr. 
Ef vátryggt er gegn bótaábyrgð, er maður kann að baka sér gagnvart þriðja 

manni vegna atvika, er tjón hafa í för með sér, ber félaginu að greiða bætur, ef atvik, 
sem samningurinn nær til, eiga sér stað á vátryggingartímanum, enda þótt skaðlegar 
afleiðingar þeirra verði eigi fyrr en síðar. 

92. gr. 
Vátryggingin nær einnig til kostnaðar við vörn vátryggðs gegn kröfum þriðja 

manns, ef það verður talið eðlilegt eftir atvikum, að vátryggður hafi lagt í þann 
kostnað. 

Ef vátryggður er dæmdur til að greiða vexti af skaðabótagreiðslu, skal farið 
eftir reglunum í 1. mgr., eftir því sem við á. 

Ef kveðið er á tiltekna vátryggingarfjárhæð í samningnum, ber félaginu að 
greiða nefnda vexti og kostnað, þótt greiðsla þess af þeim sökum fari fram úr vá- 
tryggingarfjárhæðinni. Ef vátryggingarfjárhæðin er lægri en skaðabótagreiðsla sú, 
sem dæmd er, ber félaginu þó aðeins skylda til að greiða þann hluta vaxtanna, er 
svarar til bótafjárhæðar þeirrar, er því ber að greiða. 

93. gr. 
Þegar krafizt er kyrrsetningar fyrir kröfu, er rís af ábyrgð, er vátryggingin tekur 

til, er félaginu skylt að setja tryggingu þá, er á þarf að halda til að varna því, að kyrr- 
setning sé gerð, þó eigi hærri tryggingu en vátryggingarfjárhæðinni nemur. 

94. gr. 
Ákvæði í samningi þess efnis, að félagið skuli leyst úr ábyrgð, ef vátryggður án 

samþykkis þess greiðir bætur eða viðurkennir rétta bótakröfu, sem fram er komin, 
eru ógild að því leyti, er telja má sannað, að vátryggður hafi aðeins gert það, sem 
honum var skylt að lögum, er hann greiddi kröfuna eða viðurkenndi réttmæti hennar. 

95. gr. 
Þegar staðreynt hefur verið, að vátryggður sé skaðabótaskyldur þeim, er tjónið 

beið, og upphæð bótanna ákveðin, öðlast sá, sem tjónið beið, rétt vátryggðs á hendur 
félaginu að því leyti til, sem kröfu hans er eigi þegar fullnægt. 

Eigi fleiri menn, er tjón hafa beðið, bótakröfur, er af vátryggingaratburði eru 
risnar, og nemi kröfur þær, er þeir hafa lýst á hendur félaginu, samanlagðar meiru 
en félaginu er skylt að greiða, skal þeim fullnægt að réttri tiltölu, sé eigi um annað 
samið.
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96. gr. 20 
Þegar félaginu er orðið kunnugt um, að vátryggingaratburður hefur gerzt, getur 8. marz 

það eigi með samningum við vátryggðan komið því til leiðar, að réttur sá, er 95. gr. 
veitir þeim, er tjónið beið, sé rýrður eða honum spillt. 

III. KAPÍTULI 

Liftryggingar. 

Almenn ákvæði. 

97. gr. 
Liftryggingu má miða hvort heldur er við líf vátryggingartaka eða við líf þriðja 

manns. 

98. gr. 
Eigi að greiða iðgjöld fyrir ákveðin tímabil, er vátryggingartaka óskylt að halda 

tryggingunni við með því að greiða hin síðari iðgjöld. 

99. gr. 

Vilji félagið takmarka ábyrgð sína, ef svo skyldi fara, að áhættan ykist, skal 

það tekið skýrt fram í skírteininu, bæði hvaða áhættuaukning skuli hafa þessi 

áhrif og hvaða áhrif hún skuli hafa. 

100. gr. 

Hafi sá, sem tryggður er, svipt sjálfan sig lífi og vátryggingin eigi verið óslitið í 

gildi að minnsta kosti síðustu 2 árin, er félagið leyst úr ábyrgð, nema telja megi 

sannað, að tryggingin hafi verið tekin eða henni aflað gildis að nýju, án þess að 

sjálfsmorð hafi verið haft í huga, og að sjálfsmorðið mundi hafa verið framið jafnt 

fyrir því, þótt líftrygging hefði engin verið. 

101. gr. 
Þótt félagið sé leyst úr ábyrgð eftir ákvæðum laga þessara eða samkvæmt 

skilmálum þeim, er um var samið, skal þó farið eftir reglum þeim um endurkaup 

vátryggingarinnar eða breytingu hennar í iðgjaldafrjálsa tryggingu, sem gilda 

samkvæmt lögum eða samningum. 

Höfuðstólstrygging. 

102. gr. 
Vátryggingartaki getur, hvort heldur er þegar vátryggingin er tekin eða síðar, 

tilnefnt annan mann sem rétthafa í sinn stað, og skal þá vátryggingarfjárhæðin 
greidd beint til þess manns. 

Vátryggingartaki getur afturkallað ákvörðun þessa, hafi hann eigi þegar afsalað 
sér rétti til slíkrar afturköllunar gagnvart þeim, er hann setti í sinn stað. Þessi aftur- 
köllunarréttur vátryggingartaka hverfur eigi til erfingja hans eða dánarbús. 

i 103. gr. 
Ákvörðun våtryggingartaka, sem um ræðir i 102. gr., svo og afturköllun hennar 

eru því aðeins gildar, að félaginu sé skýrt frá þeim skriflega eða félagið hafi getið 
þeirra í skírteininu eða skráð á það athugasemd um þær.
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104. gr. 
Ef greiða á vátryggingarfjárhæðina við lát vátryggingartaka og hann hefur eigi 

tilnefnt annan mann sem rétthafa í sinn stað, skal hún renna til dánarbús hans. 

Ef vátryggingartaki hefur tilnefnt annan mann sem rétthafa í sinn stað, og sá 
maður er ekki skylduerfingi hans, en vátryggingartaki lætur eftir sig maka, lífs- 
erfingja, arfgeng kjörbörn eða lífserfingja þeirra, skal farið með vátryggingarfjár- 
hæðina, að því er varðar búshluta og skylduarf þessara manna, eins og hún heyrði til 
dánarbúinu og vátryggingartaki hefði ánafnað þeim, er hann tilnefndi í sinn stað, 
hana með arfleiðsluskrá. Þetta gildir þó eigi, ef vátryggingartaki hefur afsalað sér 
rétti sínum til að afturkalla ánöfnunina. 

Nú hefur vátryggingarfjárhæðin samkvæmt 102. gr. enn eigi verið greidd hinum 
tilnefnda rétthafa, og gefur sig einhver fram við félagið og sannar nægilega með því 
að sýna hjúskaparvottorð, útskrift af skiptagerð eða með einhverju þess háttar, að 
hann sé einn af eftirlátnum vandamönnum vátryggingartaka, þeirra er getur í 2. 
mgr., og ber af þeim sökum fram mótmæli gegn því, að fjárhæðin sé greidd hinum 
tilnefnda rétthafa, og má þá félagið eigi greiða fjárhæðina, fyrr en skorið hefur verið 
úr því með sátt eða lögsókn milli aðila, hver rétt eigi á fjárhæðinni. Félaginu er þó 
ávallt rétt að greiða hinum tilnefnda rétthafa allt að þriðjungi vátryggingarfjár- 
hæðarinnar eða hæfilegan útfararkostnað vátryggingartaka, hafi hann annazt um 
útför hans. 

105. gr. 
Þegar greiða skal vátryggingarfjárhæðina við lát vátryggingartaka og skýra 

þarf ákvæði hans, er hann hefur tilnefnt annan mann sem rétthafa í sinn stað, skal 
eftirfarandi reglum fylgt, ef atvik málsins leiða eigi til annars. 

Sé maki vátryggingartaka tilnefndur, er það sá maki, sem hann lifði í hjúskap 
með, er hann andaðist. 

Ef vátryggingartaki hefur tilnefnt börn sín, teljast lífserfingjar hans, þar á 
meðal kjörbörn og lífserfingjar þeirra, rétthafar að þeim hluta hver, sem erfðalög 
segja til um. 

Hafi vátryggingartaki tilnefnt erfingja sína, taka þeir allir sinn hlut hver vá- 
tryggingarfjárhæðarinnar í hlutfalli við erfðarétt þeirra eftir vátryggingartaka, að 
lögum eða samkvæmt arfleiðsluskrá. 

Hafi vátryggingartaki tilnefnt „nánustu vandamenn“ sína, telst maki hans vera 
rétthafi, en sé maki eigi á lífi, þá börn hans, og séu þau heldur eigi á lífi, þá erf- 
ingjar hans, allt samkvæmt reglum þeim, er áður var lýst. 

106. gr. 
Nú lifir maður sá, er vátryggingartaki hefur tilnefnt sem rétthafa í sinn stað, 

skemur en hann, og fellur sú ánöfnun þá niður, enda eigi að greiða vátrvggingarfjár- 
hæðina við lát vátryggingartaka eða síðar. 

107. gr. 
Þegar svo er um samið, að vátryggingarfjárhæðin skuli greidd, annaðhvort við lát 

vátryggingartaka eða þegar hann hefur náð tilteknum aldri, og vátryggingartaki hefur 
tilnefnt annan mann sem rétthafa í sinn stað, tekur réttur þess, sem tilnefndur var, 
aðeins til að fá vátryggingarfjárhæðina greidda við lát vátryggingartaka. 

108. gr. 
Þótt vátryggingartaki tilnefni annan mann sem rétthafa í sinn stað, þá skerðir 

það eigi rétt hans til að krefjast endurkaupsverðsins eða til að framselja réttindi 
þau, er vátryggingarsamningurinn veitir honum, veðsetja þau eða ráða fyrir þeim 
með öðrum hætti.
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Hafi vátryggingartaki afsalað sér, gagnvart þeim manni, er hann tilnefnir, rétti 20 
sínum til að afturkalla þá ánöfnun sína, telst hann jafnframt hafa afsalað sér rétti 8. marz 
til að ráðstafa vátryggingunni á þann veg, að réttur hins tilnefnda manns verði 
rýrður eða honum spillt, án þess að samþykki hans komi til. 

109. gr. 
Sá, sem vátryggingartaki hefur tilnefnt sem rétthafa í sinn stað, má ekki fram- 

selja kröfu sína, veðsetja hana, eða ráðstafa henni með öðrum hætti, fyrr en vátrygg- 
ingaratburðinn hefur að höndum borið, hvort sem vátryggingataki hefur afsalað 
sér rétti til afturköllunar eða eigi. 

110. gr. 
Ef svo er ákveðið í liftryggingarsamningi, að vátryggingarfjárhæðin skuli eigi 

greidd við lát vátryggingartaka, heldur síðar, eða hafi maður miðað vátryggingu 
við líf annars manns, og hafi vátryggingartaki tilnefnt annan mann sem rétthafa 
í sinn stað, þá öðlast sá maður rétt þann, er samningurinn veitir vátryggingar- 
taka, við lát hans, liggi atvik eigi til annars. 

111. gr. 
Sá, sem fengið hefur framsal á liftryggingarskírteini að kaupi eða með öðrum 

hætti, öðlast þar með öll þau réttindi gegn félaginu, sem samningurinn veitir. Við 
framsalið fellur niður réttur þess manns, er vátryggingartaki hefur tilnefnt sem rétt- 
hafa í sinn stað, svo fremi vátryggingartaki hefur eigi afsalað sér rétti til að aftur- 
kalla þá ráðstöfun sína. 

112. gr. 
Þótt vátryggingartaki veðsetji kröfu sína, þá fellur réttur þess manns, er hann 

hefur tilnefnt sem rétthafa í sinn stað, eigi niður af þeim sökum. Hafi vátryggingar- 
taki eigi afsalað sér rétti til afturköllunar, stendur réttur hins tilnefnda manns að 

baki rétti veðhafans. 
Þegar krafa veðhafa er komin í gjalddaga, má hann krefjast greiðslu af endur- 

kaupsverði vátryggingarinnar, en skora skal hann áður, með 2 mánaða fyrirvara, 
á vátryggingartaka að leysa veðið með greiðslu kröfunnar af téðu verði vátrygg- 
ingarinnar. Hafi vátryggingaratburðinn þegar borið að höndum, getur hann leitað sér 

fullnustu af vátryggingarfjárhæðinni. Veðhafa er óheimilt að framselja vátryggingar- 

kröfuna, enda þó svo hafi verið um samið. 

Veðrétturinn telst ekki taka til kröfu um uppbót (bonus), sem fellur í gjalddaga, 
áður en veðhafinn leitar fullnustu. 

113. gr. 
Löggerningar, er varða réttindi þau gegn félaginu, sem af líftryggingarsamningn- 

um leiðir, og eigi er neitt skráð um á skírteinið, verða ekki bornir fram gegn þeim 
manni, er síðar eignast slík réttindi í grandleysi við afsalsgerning, enda hafi hann 
fengið skírteinið í vörzlur sínar eða rituð hafi verið á skirteinið athugasemd um 

rétt hans. 

114. gr. 
Það verður eigi borið fram gegn þeim, er samkvæmt 113. gr. hefur í grandleysi 

öðlazt rétt yfir skírteininu, að vátryggingarfjárhæðin eða endurkaupsverðið hafi 

þegar verið greitt, né að ákvörðun hafi verið gerð um breytingu á gildandi samnings- 

ákvæðum, nema því aðeins, að löggerningurinn hafi verið gerður við grandlausan 

mann, er hafði skirteinið í höndum með formlega löglegri heimild, og skirteininu 

hafi annaðhvort verið skilað félaginu eða á það hafi verið rituð athugasemd um það, 

sem gerzt hefur.
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115. gr. 
Nú er skírteini gefið út til handhafa eða það er síðar framselt handhafa, og 

verður hann allt að einu að gera félaginu grein fyrir heimild sinni, ef hann vill fá 
vátryggingarfjárhæðina greidda sér eða ráðstafa vátryggingunni með öðrum hætti. 

Það nægir ekki til þess að vátryggingartaki sé talinn hafa tilnefnt annan mann 
sem rétthafa í sinn stað, þótt svo sé ákveðið, að vátryggingarfjárhæðin skuli greidd 
handhafa skírteinisins. 

116. gr. 
Skuldheimtumenn vátryggingartaka eða þess manns, er hann hefur tilnefnt sem 

rétthafa í sinn stað, geta eigi leitað fullnustu í rétti þeirra gegn félaginu, sbr. þó 
117. gr. 

Hafi líftryggingarskirteini verið framselt, geta skudheimtumenn framsalshafa 
gengið að rétti hans, nema því aðeins að hann sé maki vátryggingartaka eða hafi öðl- 
azt skírteinið endurgjaldslaust. Þegar þannig stendur á, koma ákvæði 117. gr. til 
greina, eftir því sem við á, að því er varðar iðgjöld þau, er framsalshafi hefur greitt, 
eða, sé um maka að ræða, að því er varðar endurgjald það, er hann kann að hafa 
greitt fyrir framsalið. 

117. gr. 
Sé bú vátryggingartaka tekið til gjaldþrotaskipta og komi það í ljós, að hann 

hefur á síðustu 3 árum fyrir gjaldþrotið varið meiru fé til iðgjaldagreiðslu en sam- 
svarað hafi efnahag hans, er hann innti þær greiðslur af höndum, getur búið krafizt 
þess af félaginu, að það greiði sér það, sem ofgreitt var, svo framarlega sem hægt er 
að greiða það af endurkaupsverði vátryggingarinnar, hafi hún slíkt verðgildi, en að 
öðrum kosti af höfuðstólsverði iðgjaldsfrjálsrar tryggingar, er vátryggingartaki 
mundi eiga rétt á fyrir fjárgreiðslur þær, er hann þegar hefur innt af hendi. 

Hafi vátryggingarfjárhæðin fallið í gjalddaga áður en gjaldþrotaskiptin hófust, 
og sé hún enn ógreidd, eða falli hún í gjalddaga meðan á búskiptunum stendur, getur 
búið, með skilyrðum þeim, er greinir í 1. mgr. krafizt þess, að tilsvarandi hluti 
hennar verði greiddur sér. 

Reglum þessum skal einnig beita, er vátryggingartaki hefur tilnefnt annan mann 
sem rétthafa í sinn stað, og það þótt hann hafi skuldbundið sig til að afturkalla eigi 
þá tilnefningu. Hafi sá, sem tilnefndur var, greitt endurgjald fyrir, má hann krefja 
búið um endurgreiðslu þess. Hafi vátryggingarfjárhæðin verið greidd honum, má 
búið beina kröfu sinni gegn honum. 

Lífeyristrygging. 

118. gr. 
Reglur þær, sem settar eru um höfuðstólstryggingu, gilda og um lífeyristrygg- 

ingar. Félagið leysist þó frá skyldu sinni, ef það greiðir lifeyrisgreiðslu, sem í gjald- 
daga er komin, þeim manni, sem talinn er vera lifeyrisþegi, meðan það eigi hefur 
fengið vitneskju um, að rétturinn til hennar hafi verið framseldur öðrum. Þetta gildir, 

enda þótt eigi hafi verið ritað á skírteinið, að greiðsla hafi farið fram. 

Ef greiða á lífeyrinn í lífstíð annars manns en vátryggingartaka, skal litið svo 
á, að vátryggingartaki hafi tilnefnt hann sem rétthafa í sinn stað. 

IV. KAPÍTULI 

Slysa- og sjúkratryggingar. 

119. gr. 
Vátryggingu má taka gegn slysum og sjúkdómum, hvort heldur er vátryggjanda 

sjálfs eða þriðja manns.
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120. gr. 20 
Beri slys eða sjúkdóm, er våtryggingin tekur til, að höndum á våtryggingar- 8. marz 

tímabilinu, ábyrgist félagið einnig þær skaðlegu afleiðingar þess, er eigi koma i ljós 
fyrr en síðar. 

121. gr. 
Ef einhver þau atvik ber að höndum á vátryggingartímabilinu, sem sagt er um 

í skirteininu skýrt og greinilega, að hafi aukna hættu í för með sér, og er þeim manni, 
er líf hans eða heilbrigði er tryggt, um þetta kunnugt, er félagið laust úr ábyrgð 
meðan aukin hætta stafar af þeim, ef það mundi eigi hafa tekið vátrygginguna á 
sig, ef ástand það, er af breytingunni leiðir, hefði verið fyrir hendi, er vátryggingin 
var tekin. 

Ef ætla má, að félagið hefði tekið á sig vátrýgginguna, verður það ábyrgt í þeim 
mæli og með þeim skilmálum, sem það mundi hafa sett fyrir áframhaldandi vá- 
tryggingu fyrir iðgjald það, er um var samið, og hefði því þá verið kunnugt um 
aukningu hættunnar. Ef félagið mundi hafa takmarkað ábyrgð sjálfs sín í ríkara 
mæli, með endurtryggingu, lækka bæturnar í því hlutfalli. 

Ákvæði 48. og 2. mgr. 49. gr. gilda um þetta efni eftir því, sem við á. 
Samningur um, að aukning hættunnar leysi félagið úr ábyrgð að meira mun en nú 

var sagt, hefur eigi gildi að lögum. Þó má semja svo um, að sú regla skuli gilda, 
í stað ákvæða 2. mgr., að félagið beri ábyrgð aðeins að því leyti, sem aukning hætt- 
unnar hefur verið áhrifalaus um það, að vátryggingaratburðinn bar að höndum, 
eða um það, hve mikið tjónið varð. 

122. gr. 
Ákvæði 102.—106. gr. gilda um slysatryggingar og sjúkratryggingar, eftir því 

sem við á. 

123. gr. 
Skuldheimtumenn vátryggingartaka eða vátryggðs geta hvorugir gengið með lög- 

sókn að rétti vátryggðs gegn félaginu. 

124. gr. 
Hafi sá maður, er líf hans eða heilbrigði hefur verið tryggt, af ásettu ráði eða 

stórkostlegu gáleysi látið hjá líða að gera þær ráðstafanir, sem sanngjarnlega mátti 
ætlast til, að hann gerði eftir atvikum, til þess að varna því, að vátryggingaratburð- 
urinn gerðist eða til þess að draga úr afleiðingum hans, eða hafi hann, án þess 
að gildar ástæður væru fyrir hendi, ekki farið eftir þeim fyrirmælum, sem félagið 
hefur gefið honum um það efni, þá ábyrgist það ekki tjón það, sem ætla má að af 
því hafi leitt. Þetta gildir þó ekki, ef það hefði leitt til óhæfilegrar skerðingar á sjálfs- 
ákvörðunarrétti hans, ef hann hefði fullnægt fyrirmælum félagsins. 

Um það verður eigi samið, svo gilt sé, að vanrækslan skuli endranær en nú 
var sagt hafa áhrif að lögum eða víðtækari áhrif. 

V. KAPÍTULI 

Gildistöku- og bráðabirgðaákvæði. 

125. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1954. 

126. gr. 
Nú hefur vátryggingarsamningur verið gerður fyrir gildistöku laga þessara, og 

gilda þau þá um hann frá fyrsta degi eftir það, að félagið hefði getað slitið samn- 
ingnum með umsömdum fyrirvara, eða hann hefði endurnýjazt samkvæmt 84. gr.
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127. gr. 
Ákvæðum 26. og 27. gr. skal beitt jafnan, ef atvik þau, er hafa þau réttar- 

áhrif, er þar greinir, gerast eftir gildistöku laganna. 

128. gr. 
Ákvæðum 29. gr. skal beitt um vátryggingarsamninga, sem gerðir eru áður en 

lögin öðlast gildi, þó svo að frestir þeir, er settir eru í 29. gr., skuli taldir frá gildis- 
töku laganna, enda hafi fyrning eigi fullnazt fyrr eftir lögum þeim, er gilt hafa 
hingað til. 

129. gr. 
Ákvæðum 34. gr. skal jafnan beitt, er vátryggingaratburður sá, sem talinn er 

heimila að þeim sé beitt, gerist, eftir að lögin hafa tekið gildi. 

130. gr. 
Ákvæði laganna um þá, er vátryggingartaki hefur tilnefnt í sinn stað sem rétt- 

hafa, þegar um er að ræða líf-, slysa- eða sjúkratryggingar, gilda jafnan, er ráðstöfun 
þessi er gerð eftir gildistöku laganna. 

131. gr. 
Ákvæðum 115. gr. skal beitt, er líftryggingarskírteini, sem út var gefið áður en 

lögin tóku gildi, er framselt handhafa eftir þann dag. 

132. gr. 
Ákvæði 116. og 123. gr. gilda jafnan, er lögsókn var ekki byrjuð áður en lögin 

tóku gildi. Ákvæði 117. gr. gilda, ef gjaldþrotin hefjast eftir nefndan tíma. 

133. gr. 
Ákvæði þau í öðrum lögum, er leiða til víðtækara öryggis réttar vátryggingar- 

taka eða vátryggðs en samsvarandi ákvæði laga þessara, skulu halda gildi sínu. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lagaboð þau, er hér segir: 
Lög nr. 17 2. nóv. 1914, um sjóvátryggingu. 
Lög nr. 23 27. júní 1921, um vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 6., 7. og 11. gr. 
Lög nr. 61 31. maí 1947, um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 11.—29. gr., 30. gr. 

4. mgr. og 31.—33. gr., sbr. I. nr. 103 23. des. 1952, um breyting á lögum nr. 61/1947, 
um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 9.—17. gr. 

Lög nr. 73 4. júlí 1942, um Brunabótafélag Íslands, 10. gr. 
Lög nr. 20 23. febr. 1943, um búfjártryggingar, 6. gr., sbr. I. nr. 90 15. des. 1952, 

um breyting á 1. nr. 20 23. febr. 1943, um búfjártryggingar, 4. gr. 
Lög nr. 25 14. júní 1929, um gjaldþrotaskipti, 26. gr. 

Gjört í Reykjavík, 8. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1951. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

kr. 

t
o
 

þykki mínu: 

1. gr. 
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 
114 151 007.40 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. er veitt: 
Póstmál ..........2.0000 0000 nn 
Síminn .........00000... ss sn renere eee rrene 
en tekjur fóru kr. 3 781 493.60 fram úr fjárlagaáætlun. 

. Áfengisverzlun ríkisins ............000.0 00... nt... . 
en nettótekjur urðu kr. 8 130 282.73 umfram fjårlagaåætlun. 
Tóbakseinkasala ríkisins ........0000200000 00... ne. 
en nettótekjur urðu kr. 9858 242.35 umfram fjárlagaáætlun. 

. Ríkisútvarpið ........0.20000000ne senn 
en tekjur fóru kr. 480 881.83 fram úr fjárlagaáætlun. 

Viðtækjaverzlunin .........0000000.0 000 senn 
af kr. 641 382.55 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ........0.000.00.00.0.. HIÐ 
af kr. 779 980.83 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Áburðarsala ríkisins ...........000.000..0 0. 
af kr. 128 703.29 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Grænmetisverzlun ríkisins ......000000000000...00. IR 
af kr. 343 554.57 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Landssmiðjan .......000000seenssse ss 
af kr. 784 417.99 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Tunnuverksmiðjur ríkisins ..........000000. 00... 00... 
en tekjur fóru kr. '88 614.39 fram úr fjárlagaáætlun. 

. Innkaupastofnun ríkisins ........0000000000 nn 0 senn 
af kr. 191365.11 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

. Vífilsstaðabú ..........0.00eeesesss nenee 

af kr. 551 515.64 brúttótekjum. 
Kleppsbú ........0000000e0esesss re 
af kr. 363 549.80 brúttótekjum. 

„ Kópavogsbú .........00000000 nn sn sn 
af kr. 80 951.61 brúttótekjum. 
Skólabúið á Reykjum í Ölfusi ...........0..000 0000... 
af kr. 309 976.40 brúttótekjum. 

. Skólabúið á Hólum ..........00.00esssss se 

af kr. 351 931.57 brúttótekjum. 
Skólabúið á Hvanneyri ..........00000 00. vnn sn 
af kr. 702 053.18 brúttótekjum. 

1951, eru veittar 

kr. 1161 944.07 
— 5 089 067.97 

— 6136 154.06 

— 3690 962.10 

— 1212358.54 

— 122 140.75 

— 534 409.66 

— 73 840.31 

— 268 946.52 

— 586 217.23 

— 88 614.39 

— 43 078.01 

— 547 498.69 

— 357 227.29 

— 75 157.12 

— 280 077.51 

— 329 679.46 

— 698 237.12 
  

Kr. 21 295 610.80 
9! 

1954 

21 
15. marz
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21 Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. eru veittar ............ kr 194 688.37 
15. marz — — — — » 10. — — — 2 366 428.70 

— — — — 1. —A. — — eeeerererere — 8722428.61 
— — — —  -11.—B. — — aneeeererere — 654 066.48 
— — — — .11.—C — — suererereree — 1718427.70 
— — — — -11.—D. — — seeeerrrereer — 170 747.78 
— — — — -12.— — eres — 2436582.40 
— — — — -138.— A. — eneeerreneee — 1478 265.47 
— — — — -138.—B — — — 2962 966.86 
— — — — 13. —C. — — aueeeerveves — 2180571.24 
— — — — 14. — A. —  eenererreres — 243 968.45 
— — — — -=14.—B — mm eee — 6 288 434.59 
— — — — 15. — A. — — eeeeereeenes — 769 973.36 
— — — — -15.—B. — — aeneeererees — 471 187.80 
— — — — -16.—A. — — eueeerrrenee — 6940 423.84 
— — — — -16.—B. — —  aeeeeerreree — 938 122.51 
— — — — 16. —D — — eeeeeereesen — 1200 575.55 
— — — — - 17. — — — eeeuerrensne — 6246 556.47 
— — — — -18.— — — eeererrrere — 1859 138.79 
— — — — .19.—ð3. — — suereereeere — 538.64 
— — — — -19.— 4. — — eneerererene — 4147 963.16 

Kr. 74 287 667.57 
Frá dragast launahækkanir, sbr. 19. gr. 2. fjárlaga 1951 ...... — 5000 000.00 

Kr. 69 287 667.57 
Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar ........ — 44 863 339.83 
Inn fóru kr. 23 735 957.40 fram úr fjárlagaáætlun. 

Samtals kr. 114 151 007.40 

Gjört að Bessastöðum, 15. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

22 LÖG 
15. marz 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1951. 

ForseTi ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

Rikisreikningurinn fyrir árið 1951 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðutölum: 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 

1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga .. kr. 221 300 000.00 kr. 317 798 836.84 
2. — — 3. — Á. — —  14052 809.00 —  88911 405.45 
3. — LL — 3. — B. — … — 10 000.00 — 11 175.03
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Tekjur samkvæmt 4. gr. 

Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga 

Útborganir: 
Gjöld samkvæmt 7. gr. 

30. Eignahreyfingar samkv. 
Greiðslujöfnuður 

fjárlaga .. kr 1 124 255.00 kr. 2673 512.24 22 
—- 1500 000.00 — 4146 752.08 15. marz 
— 5 960 000.00 — 155 847 412.65 

Kr. 303 947 064.00 Kr. 569 389 094.29 

Áætlun: Reikningur: 
fjárlaga .. kr 6 063 486.00 kr 3 236 403.48 

— … -- 435 056.00 — 629 744.37 
— — 2515 576.00 — 3606 429.73 

I. — — 4214 625.00 —- 5929 097.85 
IL — — 609 936.00 — 697 467.32 
IIL — — 4254 700.00 — 4 819 124.53 
Å. — — 16253 675.00 — 19976 103.61 
B. — — 1119 044.00 — 1 773.110.48 
C. — — 6875 610.00 — 8594 037.70 
D. — — 1550 000.00 — 1 720 747.78 

— —… 18 886 751.00 — 21 323 333.40 
Å. — — 27 281 666.00 — 34 759 931.47 
B. — — 2 787 000.00 — 5 749 966.86 
C. — —- 8205 992.00 — 10 386 563.24 
D. — — 2 228 147.00 — 1 146 531.79 
Å. — — 4 417 241.00 — 4661 209.45 
B. — — 39 857 880.00 — 46 146 314.59 
A. — — 3187 213.00 — 3957 186.36 
B. — — 4 626 291.00 —… 5097 478.80 
Å. — — 21807075.00  — 34 747 498.84 
B. — — 3954 539.00 4 892 661.51 
C. — —- 741 220.00 —- 739 720.00 
D. — — 4 322 689.00 — 5 523 264.55 

— — 30 293 632.00 —  36540 188.47 
— — 7 881 030.00 — 9 740 168.79 

1. —- — 25 000 000.00 23 232 915.44 
2. — — 5000 000.00 —-- ” 
3. — — 225 000.00 — 225 538.64 
4. — … — 500 000.00 — 4647 963.16 
20. gr. fjårlaga — 41 543 527.00 — 239 502 990.01 

FAIR — 1308 463.00 — 25 385 402.07 

Kr. 303 947 064.00 Kr. 569 389 094.29 

  

  

að Bessastöðum, 15. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

1954
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23 LÖG 
15. 

mere um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verðjöfnun 

á olíu og benzíni. 

ForsETI ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. . 
Í stað orðanna „missiri í senn“ í 2. gr. laganna komi: þrjá mánuði í senn. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 15. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

24 LÖG 
17. marz 

um breyting á lögum nr. 36 1. apríl 1948, um sóknargjöld. 

ForsETi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Fyrsta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Hver maður, karl eða kona, á aldrinum 16—67 ára, sem er heimilisfastur hér 

á landi eða lögskráður á íslenzkt skip og er í þjóðkirkjusöfnuði, skal árlega greiða 
gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn að, kr. 9.00—36.00 á ári eftir nánari ákvörð- 
un safnaðarfundar í hverri sókn. Gjaldskyldualdur miðast við áramót. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 17. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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LOG 

um brunatryggingar f Reykjavik. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að taka í eigin hendur brunatryggingar 

allra húseigna í lögsagnarumdæminu eða semja við eitt vátryggingarfélag eða fleiri 
um slíkar tryggingar eða um endurtryggingu á áhættu bæjarins að undangengnu 

almennu útboði. 
Tekjur vátryggingarfélags af starfsemi samkvæmt samningi um slíkar trygg- 

ingar eru undanþegnar sköttum til bæjarsjóðs og ríkissjóðs. 
Tekjur, sem bæjarstjórn kann að hafa af starfsemi samkv. Í. málsgr., skal 

leggja í sjóð til eflingar brunavörnum og tryggingarstarfsemi og lækkunar á ið- 
sjöldum húseigenda eftir ákvörðun bæjarstjórnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórnin getur því aðeins tekið tryggingarnar í eigin hendur, að fjár- 

hagslegur grundvöllur þeirra sé tryggur og iðgjöldin séu sambærileg iðgjöldum 
viðurkenndra tryggingarfélaga, sem hagkvæmast tilboð gefa, að viðbættu gjaldi, 
sem ákveðið er að leggja í sérstakan tryggingarsjóð, sbr. 1. gr. 

Útboð samkv. 1. málsgr. 1. gr. skulu fara fram eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. 

3. gr. 
Áður en bæjarstjórn gerir samning samkv. 1. málsgr. 1. gr., skal leita álits 

Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur um málið. Enn fremur skal fulltrúa, er stjórn 

félagsins tilnefnir, heimilt að fylgjast með ráðstöfun sjóðs þess, er um ræðir í 3. 
málsgr. 1. gr. 

4. gr. 
Skylt er að hafa öll hús í lögsagnarumdæminu brunatryggð hjá þeim aðila, 

er tryggingar annast samkv. 1. gr., og með því vátryggingarverði, er dómkvaddir 
menn meta, og meta þeir jafnframt brunatjón. Ef annar hvor aðili vill ekki una 

þvi mati, getur hann óskað yfirmats. 
Ný hús skal meta eigi síðar en 4 vikum eftir að þau eru tekin í notkun. 
Bæjarstjórn er heimilt að breyta árlega brunabótaverði húsa til samræmis 

við breytingar, er verða á byggingarkostnaði húsa í bænum. 

5. gr. 
Öll iðgjöld og matskostnaður hvíla á húseignum þeim, sem tryggðar eru, með 

forgangsrétti fyrir öðrum skuldbindingum, sem á eignunum hvíla. 
Ef iðgjöld eru ekki greidd á réttum gjalddaga, má innheimta þau með lögtaki. 

6. gr. 
Bæjarstjórn setur nánari reglur um vátryggingarkjör, iðgjöld og annað það, 

er máli skiptir í sambandi við framkvæmd laga þessara. 
10 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1954 

25 
13. apríl
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25 7. gr. 
13. apríl Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 1 26. marz 1924, um brunatrygg- 

ingar í Reykjavík, og lög nr. 87 16. des. 1943, um breyting á þeim lögum. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 13. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) - 

Ólafur Thors. 

26 LÖG 
24. marz 

um breyting á lögum nr. 119 28. des. 1950, um stjórn flugmála. 

ForsETI ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau med sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „flugvallastjóra ríkisins“ á fjórum stöðum í 2. gr. laganna komi: 

flugmálastjóra. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört í Reykjavík, 24. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

27 LÖG 
30. marz . 

um verðlagsskrár. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Verðlagsskrárumdæmi skulu vera þessi: 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 
Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður. 
Skaftafellssýslur. 
Vestmannaeyjakaupstaður. 
Rangárvallasýsla. 
Árnessýsla. Þ
M
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7. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Keflavíkur-, Hafnarfjarðar- og Reykjavíkur- 

kaupstaðir. 
8. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla og Akraneskaupstaður. 
9. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

10. Dalasýsla. 
11. Barðastrandarsýslur. 
12. Ísafjarðarsýslur og Ísafjarðarkaupstaður. 
13. Strandasýsla. 
14. Húnavatnssýslur. 
15. Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókskaupstaður. 
16. Eyjafjarðarsýsla, Akureyrar-, Siglufjarðar- og Ólafsfjarðarkaupstaðir. 
17. Þingeyjarsýslur og Húsavíkurkaupstaður. 

2. gr. 

Yfirskattanefnd hvers verðlagsskrárumdæmis skal í janúarmánuði ár hvert semja 

verðlagsskrá, er gildir fyrir allt verðlagsskrárumdæmið. Nú er fleiri en ein yfirskatta- 

nefnd í verðlagsskrárumdæmi, og skal þá sú yfirskattanefnd, sem sýslumaður skipar 

forsæti i, annast samningu verðlagsskrár samkvæmt 1. málslið þessarar greinar. 

3. gr. 

Yfirskattanefnd skal setja verðlag á búpening þann og innlenda vöru, sem venja 

er að taka í verðlagsskrá, eftir því peningaverði, sem henni er kunnugt um, að á 

þeim hafi verið á síðastliðnu ári. Við verðlagningu búpenings skal hún fara eftir 

því, á hvaða verði búfé hverrar tegundar hefur gengið kaupum og sölum manna á 

milli á verðlagsskrársvæðinu, og miða við meðalverð. Við verðskráningu innlendra 

framleiðsluvara skal hún fara eftir skýrslum, er hún aflar sér frá verzlunum þeim, 

er íbúar viðkomandi verðlagsskrárumdæmis hafa aðalviðskipti við, og skal leggja 

til grundvallar það verð, sem framleiðendur fá fyrir vöru sína. 

Ef yfirskattanefnd er kunnugt um, að einhver tegund landaura, önnur en búfé, 

hafi eigi verið verzlunarvara í umdæminu á síðasta ári, skal hún eigi setja verðlag á 

þá tegund. 
Verði yfirskattanefnd eigi á eitt sátt um verðlag, skal meðaltal ráða. 

4. gr. 

Er yfirskattanefnd hefur samið verðlagsskrá, skal sýslumaður senda hana fjár- 

málaráðuneytinu, sem staðfestir hana og sér um, að hún verði birt í B-deild Stjórnar- 

tíðinda. 
Þyki fjármálaráðuneytinu ástæða til, getur það sent verðlagsskrána til ríkis- 

skattanefndar til athugunar og staðfestir hana síðan með þeim breytingum, sem 

ríkisskattanefnd leggur til, að á henni verði gerðar. 

5. gr. 

Verðlagsskrá skal gilda frá 16. degi maímánaðar, næst eftir að hún er samin, 

til jafnlengdar næsta árs, og skal birta hana á manntalsþingum það ár, er hún gengur 

í gildi. 
6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 16 6. nóv. 

1897, um undirbúning verðlagsskráa, svo og önnur þau lagaákvæði, sem koma kunna 

í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 30. marz 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

1954 

27 
30. marz
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28 AUGLÝSING 
31. marz 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í opinbera heimsókn til 
Norðurlanda. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 31. marz 1954. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius. 

29 LÖG 
5. april 

„ 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðir í opinberri eigu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja eftirtaldar jarðir, enda verði þær gerðar að 

ættaróðulum: 

1. Grísará í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu Hreiðari Eiríkssyni. 
2. Betaníu (Kot) í Mosvallahreppi ábúandanum Guðmundi Arasyni. 
3. Mosvelli í Mosvallahreppi ábúandanum Birni Hjálmarssyni. 

Náma- og jarðhitaréttindi skulu undanskilin við söluna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 30 
8. apríl 

um eignarnámsheimild fyrir Dalvíkurhrepp á erfðafesturéttindum 

í eignarlandi Dalvíkurhrepps. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍstanDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Hreppsnefnd Dalvíkurhrepps er heimilt að taka eignarnámi öll erfðafesturétt- 
indi í eignarlandi Dalvíkurhrepps. 

2. gr. 
Um framkvæmd eignarnámsins skal fara eftir ákvæðum laga nr. 61. 14. nóv. 1917. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 31 
8. apríl 

um viðauka við lög nr. 115 7. nóv. 1941, um Búnaðarbanka Íslands. spn 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Meðan veðdeild Búnaðarbanka Íslands er ekki með frambúðarráðstöfunum séð 
fyrir því fé, sem henni er nauðsynlegt til að geta sinnt því margþætta hlutverki, 
sem deildinni er ætlað lögum samkvæmt, skal ríkisstjórnin tryggja henni með 
samningum við Landsbanka Íslands og aðrar peningastofnanir eða á annan hátt 
affallalausa sölu bankavaxtabréfa, er nemi árlega að minnsta kosti 1200 000 krón- 
um. Í því sambandi getur ríkisstjórnin ákveðið, að Tryggingastofnun ríkisins, 
Brunabótafélag Íslands og Söfnunarsjóður Íslands kaupi þessi bréf, og ákveður 
hún árlega upphæðina, eftir að hún hefur kynnt sér hag hlutaðeigandi stofnana 

og jafnframt leitað álits forstöðumanna þeirra. 

2. gr. 
Fé það, er um ræðir í 1. gr., ber veðdeildinni að lána eingöngu til jarðakaupa 

eftirgreindum aðilum:
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1. Bændum, sem eru að. byrja búskap og verða að kaupa sér jarðnæði af þeim 
sökum. 
Bændum, sem verða að kaupa sér jarðnæði til þess að geta haldið áfram búskap. 
Bændum, sem verða að innleysa til sín eignarhluta meðerfingja sinna í ábylis- 
jörð sinni. 

4. Leiguliðum, sem eiga kost á að fá ábýlisjarðir sínar keyptar. 
Engum lántakanda má veita hærra lán en 35 þúsund krónur. 

„n
m 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 87 frá 5. júní 1947, um afstöðu foreldra 

til óskilgetinna barna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ákvæði laganna til bráðabirgða orðist svo: 

Nú telur kona, sem óskilgetið barn elur eftir 1. janúar 1948, að faðir barnsins 
sé erlendur maður, sem verið hefur hér á landi í þjónustu eða á vegum hins erlenda 
varnarliðs, og getur hún þá, að undangengnum árangurslausum tilraunum, að mati 
dómara, til öflunar faðernissönnunar á venjulegan hátt, snúið sér til dómara á varnar- 
þingi sínu og krafizt rannsóknar um faðernið með sama hætti og þá er varnaraðili 
er farinn af landi burt. Dómari getur með rökstuddum úrskurði heimilað barns- 
móður að staðfesta framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti, ef hún hefur 
líkur með sér. 

Þegar slíkur eiður hefur verið unninn, er valdsmanni skylt að úrskurða móður 
barnsins meðlag og kostnað á hendur Tryggingastofnun ríkisins, eins og segir í 
12. gr. 

Ríkissjóður endurgreiðir þessar upphæðir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 33 
. 8. april 

um lögreglustjóra á Keflavíkurflugvelli. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
i 1. gr. 

Á Keflavikurflugvelli skal vera lögreglustjóri. Umdæmi Keflavikurflugvallar 

miðast við samningssvæði þau á Reykjanesi, sem varnarsamningur Íslands og Banda- 

ríkjanna frá 5. maí 1951 tekur til og eru eign ríkisins. 

Ráðherra sá, sem fer með varnarmál, veitir embættið lögfræðingi, sem fullnægir 

lögmæltum skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti. 

2. gr. 

Lögreglustjóri hefur á hendi dómarastörf, lögreglustjórn, innheimtu á sköttum 

og tollum til ríkissjóðs og eftir því sem við getur átt önnur þau störf, sem sýslu- 

mönnum og bæjarfógetum eru falin, hverjum í sínu umdæmi, gegn þeirri þóknun, er 

ákveðin er að lögum. 

Lögreglustjórinn tekur laun samkvæmt VI. flokki launalaga, nr. 60 1945. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 8. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 

Kristinn Guðmundsson. 

SÓTTVARNARLÖG 34 
12. april 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

Svið laganna. 

1. gr. 

Ráðherra ákveður, gegn hverjum sóttum beita skuli sóttvarnarráðstöfunum 

þeim, sem um er fjallað í lögum þessum, í því skyni að hindra, að þær sóttir berist 

inn í landið eða héðan til annarra landa.
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II. KAFLI 
Skýrgreiningar. 

2. gr. 
Í lögum þessum merkir: 
Einangrun: stíun hlutaðeigandi manns eða flokks manna frá öðrum mönnum 

- — að undanteknu því starfsfólki, sem annast einangrunina — í því skyni að hindra, 
ud sóttnæmi breiðist út. 

Farangur: einkamunir og föggur farþega og einstakra manna áhafnar skips 
eða flugfars. 

Flugfar: millilandaflugfar (-loftfar). 
Flughöfn: flughöfn, sem leitað er af millilandaflugförum. 
Grunaður: um mann, sem ætla má, að hafi haft tækifæri til að smitast af 

næmri sótt. 
Hafnarstaður: kaupstaður eða hreppur, þar sem er höfn eða flughöfn. 
Höfn: höfn (sjávarhöfn), sem leitað er af millilandaskipum. 
Læknisrannsókn: eftirlitsferð sóttvarnarlæknis í skip eða flugfar og bráða- 

birgðarannsókn hans á farþegum og áhöfn, en ekki reglubundin rannsókn á skipi 
í því skyni að leiða í ljós og ákveða, hvort rottueyðingar sé þörf. 

Næm sótt: sjúkdómur, sem sóttvarnarráðstöfunum skal beitt gegn samkvæmt 
ákvæðum 1. greinar. 

Skip: millilandaskip. 
Sóttvarnareftirlit (eftirlit): eftirlit heilbrigðisyfirvalda með heilsufari grun- 

aðs manns. 
Sóttvarnarsvæði: Hið minnsta svæði innan landamæra lands — t. d. höfn 

eða flughöfn — sem hefur ákveðin takmörk og þar sem heilbrigðismálum er svo 
skipað, að unnt er að koma þar við fullkomnum sóttvarnarráðstöfunum sam- 
kvæmt ákvæðum hins alþjóðlega sóttvarnarsamnings. 

Sýktur: um mann, sem er haldinn næmri sótt eða telst smitaður af slíkri sótt. 
Þegar í lögum þessum er rætt um millilandaferð skips eða flugfars, tekur það 

einnig til ferðar á milli hafna og flughafna hér á landi, ef hlutaðeigandi skip eða 
flugfar hefur á leið sinni samband við stað í öðru landi eða skip eða flugfar frá 
öðru landi, ef skipið eða flugfarið hefur ekki hlotið leyfi til frjálsra samskipta 
hér við land. 

III. KAFLI 

Sóttvarnaryfirvöld. 

ð. gr. 
Sóttvarnarnefndir hafa með höndum, hver á sínum stað, framkvæmd ráðstafana 

gegn því, að næmar sóttir berist inn í landið og héðan til annarra landa. 
Sóttvarnarnefnd í Reykjavík er skipuð tollstjóra, borgarlækni og lögreglu- 

stjóra, i kaupstöðum öðrum en Reykjavík bæjarfógeta, héraðslækni og bæjarstjóra, 
en á öðrum hafnarstöðum lögreglustjóra (hreppstjóra), héraðslækni og hrepps- 
nefndaroddvita. 

Formaður sóttvarnarnefndar í Reykjavík er tollstjóri, í kaupstöðum öðrum en 
Reykjavík bæjarfógeti, en á öðrum hafnarstöðum lögreglustjóri (hreppstjóri). 

Almennar framkvæmdir sóttvarnarnefndar annast formaður með ráði og að- 
stoð héraðslæknis (í Reykjavík borgarlæknis). Einstök sóttvarnarlæknisstörf, að- 
gerðir og rannsóknir samkvæmt ákvörðun laga þessara má sóttvarnarnefnd með 
ráði héraðslæknis (í Reykjavík borgarlæknis) fela öðrum löggiltum læknum og 
lækninga- eða rannsóknarstofnunum.
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4. gr. 34 
Héraðslæknar (í Reykjavík borgarlæknir) eru sóttvarnarlæknar, hver í sínu 12. april 

héraði. 
Í forföllum reglulegs sóttvarnarlæknis er sóttvarnarnefnd heimilt að fela öðr- 

um löggiltum lækni að annast aðkallandi sóttvarnarlæknisstörf. 
Þegar sérstaklega stendur á, er ráðherra heimilt að skipa sérstaka sóttvarnar- 

lækna. 
5. gr. 

Embættis- og starfsmönnum tollgæzlu, lögreglu, hafnargæzlu, flugsamgangna 
og hafnsögumönnum er jafnan skylt að aðstoða sóttvarnarnefndir við framkvæmd 
sóttvarnarráðstafana samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

IV. KAFLI 

Skipun sóttvarna að öðru leyti. 

6. gr. 
Bæjar- og sveitarstjórnum er skylt að gera ráðstafanir til þess, í samráði við 

sóttvarnarnefndir, að við verði komið — allra helzt á sjúkrahúsi — tryggilegri 
einangrun og nauðsynlegri aðhlynningu aðkomufólks til landsins, sem einangra þarf 
samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd ráðstafana þessara. 

7. gr. 
Sóttvarnarnefndir skulu gera sér far um, með því að leita samkomulags við 

hlutaðeigandi yfirvöld og á annan hátt, að stuðla að því, að rottugangi á hafnar- og 
flughafnarsvæðum verði haldið í skefjum, svo sem unnt er, m. a. með því, að hús 

og önnur mannvirki á slíkum svæðum verði gerð svo rottuheld sem tök eru á. 
Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um varnir gegn því, að rotta berist 

í land úr skipum, og um útrýmingu rottu á hafnar- og flughafnarsvæðum. 

8. gr. 
Ráðherra er heimilt að skipa svo fyrir, að rottueyðing fari fram í skipum með 

ákveðnu, reglulegu millibili, eða þess sé gætt, að rottugangi í skipum sé sífelldlega 
haldið í skefjum, svo sem unnt er. Ráðherra ákveður, á hverjum hafnarstöðum 
rottueyðing í skipum fari fram. Rannsókn á rottugangi og rottueyðing í skipum fer 
fram á vegum sóttvarnarnefndar eftir þeim reglum, er ráðherra setur. Sóttvarnar- 
nefnd lætur ókeypis í té vottorð um, að skip hafi verið rannsakað með tilliti til 
rottugangs og rottueyðingar hafi ekki talizt þörf (rottuvottorð), eða rottueyðing 
hafi farið fram (rottueyðingarvottorð). Ráðherra segir fyrir um gerð rottu- og 
rottueyðingarvottorða og hversu lengi þau skuli gilda. 

Ráðherra er heimilt að skipa svo fyrir, að svo miklu leyti sem nauðsynlegt 
þykir, að rottu sé eytt í flugförum, enda setur þá nánari reglur þar að lútandi. 

9. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að fyrirmæli 7. og 8. gr. um rottu megi, þegar 

svo stendur á, láta gilda um önnur nagdýr og dýr yfirleitt, sem kunn eru að því að 
vera eða geta verið smitberar næmra sótta. 

10. gr. 
Ráðherra er heimilt að löggilda flughöfn, er mikið kveður að millilandaferðum 

um, sem sóttvarnarflughöfn. Á sóttvarnarflughöfn skal vera kostur læknisþjónustu 
í sérstökum lækninga- og rannsóknarstofum, búnum nauðsynlegum tækjum. 

11
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34 Jafnframt því sem ráðherra löggildir sóttvarnarflughöfn, setur hann nánari 
12 apríl reglur um sóttvarnarbúnað hennar. 

11. gr. 
Fulltrúar utanríkisráðuneytisins erlendis skulu gera sér far um að fylgjast 

sem bezt með sóttarfari, hver í sínu umdæmi, og tilkynna ráðuneytinu tafar- 
laust, ef upp koma eða yfirvofandi má telja, að upp komi sóttir, sem sóttvarnar- 
ráðstöfunum er skylt að beita gegn samkvæmt ákvæðum laga þessara. Sama gildir 
um hvers konar aðrar sóttir, ef þær gerast óvenjulega útbreiddar eða illkynja, eða 
ráðuneytið óskar sérstaklega fregna af þeim. Utanríkisráðuneytið tilkynnir tafar- 
laust ráðherra þeim, sem fer með heilbrigðismál, allar sóttarfarsfréttir. 

Þegar vitað er af tilkynningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar samkvæmt 
ákvæðum hins alþjóðlega sóttvarnarsamnings, af fréttum frá fulltrúum utanríkis- 
ráðuneytisins erlendis samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar þessarar greinar eða 
samkvæmt öðrum áreiðanlegum heimildum, að á sóttvarnarsvæði erlendis hafi orðið 
vart næmrar sóttar, er ráðherra heimilt að ákveða, að litið skuli á það svæði sem 
sýkt af þeirri sótt, sem um er að ræða. 

Ef ekki hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að hefta útbreiðslu sóttar- 
innar frá hinu sýkta sóttvarnarsvæði, er ráðherra heimilt að ákveða, að einnig 
skuli litið á aðliggjandi svæði sem sýkt svæði. 

Ráðherra tilkynnir, hvenær aftur skuli litið á áður tilkynnt sýkt svæði sem 
ósýkt svæði. 

V. KAFLI 

Almenn fyrirmæli. 

12. gr. 
Allar sóttvarnarráðstafanir samkvæmt ákvæðum laga þessara skal hefja, svo 

fljótt sem unnt er, og leiða til lykta án ónauðsynlegra tafa. 
Áður en hafnar eru sérstakar sóttvarnarráðstafanir umfram læknisrannsókn 

og venjulegar rottueyðingaraðgerðir samkvæmt 8. gr., skal ætíð, þegar við verður 
komið, hafa samráð við landlækni, en ella tilkynna honum gerðar ráðstafanir svo 

fljótt sem tök eru á. 

13. gr. 
Sótthreinsun, skordýra- og rottueyðingu og öðrum sóttvarnaraðgerðum skal 

haga þannig, að ekki hafi í för með sér 
a. ónauðsynleg óþægindi eða heilbrigðishættu fyrir hlutaðeigendur; 
b. skemmdir á skipi eða flugfari; 
c. eldhættu. 

Við framkvæmd sóttvarnaraðgerða, er koma niður á farmi, farangri og öðrum 
munum, skal gæta ýtrustu varúðar, svo að ekki hljótist skemmdir af að óþörfu. 

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd sóttvarnaraðgerða 
samkvæmt ákvæðum laga þessara, þ. á m. um sótthreinsun skipa og flugfara, skor- 
dýraeyðingu i skipum og flugförum, sótthreinsun og eftir atvikum tortímingu dýra, 
farms, óhreins líns og annars, sem hætta er á, að valdið geti útbreiðslu næmrar 

sóttar. 
Ef þess er krafizt af sóttvarnarnefnd, er sérhverju skipi og flugfari, sem sótt- 

varnarráðstöfunum er beitt gegn samkvæmt ákvæðum laga þessara, skylt að að- 
stoða með áhöfnum sínum, eftir því sem tök eru á, við framkvæmd sóttvarnar- 
aðgerðanna.
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14. gr. 34 
Ef þess er krafizt, lætur sóttvarnarnefnd í té þeim, er farm flytur, ókeypis 12. apríl 

vottorð (sóttvarnarvottorð) um sóttvarnarráðstafanir, sem beitt hefur verið sam- 

kvæmt ákvæðum laga þessara gegn skipi eða flugfari, hver hluti skips eða flugfars 
hafi orðið fyrir aðgerðunum, í hverju þær hafi verið fólgnar og hver verið hafi 
ástæða til þeirra. Ef flugfar á í hlut og sé þess krafizt, skal skrá vottorð þetta á hið 
almenna afgreiðsluskírteini flugfarsins. 

Ef þess er krafizt, lætur sóttvarnarnefnd enn fremur í té ókeypis vottorð 

a. ferðamanni, þar sem greindur sé komudagur hans til landsins, brottfarardagur 
hans úr landi og tekið fram, hverjum sóttvarnarráðstöfunum hafi verið beitt 
gegn honum og farangri hans; 

b. sendanda, móttakanda, þeim, er farm flytur, og umboðsmönnum hans um sótt- 

varnarráðstafanir, sem beitt hafi verið gegn farmi þeirra. 

15. gr. 
Mann, sem er undir sóttvarnareftirliti samkvæmt ákvæðum laga þessara, er 

óheimilt að einangra, og skal hann vera frjáls ferða sinna að öðru leyti en því, að 
skylt er honum, sé þess krafizt, að sýna sig heilbrigðisyfirvöldum með tilteknu, 
reglulegu millibili, alla þá tíð sem hann er undir eftirliti. Enn fremur er heilbrigðis- 
yfirvöldum heimilt að láta lækni rannsaka hlutaðeiganda og krefjast annarra upp- 

lýsinga um hann, sem nauðsynlegar kunna að vera til að leiða í ljós heilbrigðis- 
ástand hans, er máli skiptir. 

Nú óskar maður, sem er undir sóttvarnareftirliti, að fá að ferðast frá þeim 

stað, þar sem hann dvelst, til annars staðar hér á landi, og skal hann þá tilkynna 
það hlutaðeigandi heilbrigðisyfirvöldum, er gera heilbrigðisyfirvöldum á þeim stað, 
sem ferðinni er heitið til, viðvart um komu hlutaðeiganda. Jafnskjótt sem á staðinn 
er komið, skal hlutaðeigandi ganga fyrir heilbrigðisyfirvöld staðarins og undir- 
gangast þar sóttvarnareftirlit samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar þessarar greinar. 

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd sóttvarnareftirlits 
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 

16. gr. 
Sóttvarnarnefnd er heimilt að gera hverjar þær ráðstafanir, sem framkvæman- 

legar eru til að koma í veg fyrir, að hafnir sóttmengist af mannasaur og öðrum 
úrgangi frá skipum. 

17. gr. 
Flugförum, sem fljúga yfir íslenzkt land, er bannað að fleygja niður nokkru 

því, er borið getur með sér sóttnæmi næmra sótta. 

18. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um sóttvarnarráðstafanir gegn einstökum næm- 

um sóttum, og skal þar m. a. kveðið á um, hver teljast skuli meðgöngutimi hverrar 
slíkrar sóttar, er sóttvarnarráðstafanir samkvæmt lögum þessum ber að miða við. 

Í reglum þessum má kveða á um, hvenær skip eða flugför skuli teljast sýkt af 
næmri sótt, grunuð um að vera sýkt og ósýkt. Enn fremur má í reglum þessum 
krefjast þess, eða heimila ráðherra, þegar sérstaklega stendur á, að krefjast þess, 
að menn, er koma til landsins frá tilteknum löndum eða landshlutum, leggi fram 

gild vottorð um ónæmisaðgerðir gegn tilteknum næmum sóttum, að viðlögðu sótt- 
varnareftirliti eða einangrun, ef ekki er fullnægt.
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VI. KAFLI 

Sóttvarnarráðstafanir við för úr landi. 

19. gr. 
Þegar nauðsyn ber til að hindra, að næm sótt berist héðan til annarra landa, 

er ráðherra heimilt að skipa svo fyrir, að menn, sem ferðast úr landi, undirgangist 
læknisrannsókn fyrir brottför sína. Ákveða skal stað og stund slíkrar læknisrann- 
sóknar með tilliti til tollskoðunar o. s. frv., þannig að sem minnstum töfum valdi. 

Sóttvarnarnefnd skal gera allar ráðstafanir, sem með góðu móti eru framkvæm- 
anlegar til að koma í veg fyrir: 

a. að maður, sem er sýktur eða grunaður, fari úr landi; 
b. að sóttnæmi næmra sótta eða dýr, sem kunn eru að þvi að vera eða geta verið 

smitberar slíkra sótta, berist eða sleppi út í skip eða flugför á leið til útlanda. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. málsgreinar þessarar greinar, er sóttvarnarnefnd heimilt 

að leyfa, að maður á millilandaferð, sem við komu sína til landsins hefur sætt 

sóttvarnareftirliti, haldi ferð sinni áfram. Haldi hann ferðinni áfram loftleiðis, skal 

sóttvarnarnefnd láta þess getið á hinu almenna afgreiðsluskirteini flugfarsins, að 
hann hafi sætt sóttvarnareftirliti. 

VII. KAFLI 

Umleiðarferðir. 

20. gr. 
Ekki skal beita sóttvarnarráðstöfunum gegn skipum, sem leggja leið sína um 

landhelgi Íslands án þess að leita hér hafnar eða hafa á annan hátt samskipti við 
land eða landsmenn. 

21. gr. 
Sóttvarnarnefnd eru óheimilar sóttvarnarráðstafanir aðrar en læknisrannsókn 

gegn farþegum og áhöfn 
a. skips, sem er ósýkt af næmri sótt, ef farþegar og áhöfn halda kyrru fyrir í 

skipinu, á meðan staðið er við; 
b. flugfars, sem er ósýkt af næmri sótt, ef farþegar og áhöfn halda kyrru fyrir 

í vistarveru flughafnar, sem sóttvarnarnefnd sér þeim fyrir, á meðan staðið 
er við. 

VITI. KAFLI 

Sóttvarnarráðstafanir við komu til landsins. 

22. gr. 
Skip eða flugfar, sem kemur hér að landi, má ekki nema í neyðartilfelli hafa 

samskipti við land eða landsmenn, fyrr en sóttvarnarnefnd, eða sá, sem hún hefur 
veitt umboð til þess, hefur veitt skipinu eða flugfarinu leyfi til frjálsra samskipta. 

Áður en tilkynnt hefur verið leyfi til frjálsra samskipta, má enginn án leyfis 
sóttvarnarnefndar ganga á land úr skipi eða flugfari, né nokkur úr landi fara út í 
skipið eða stíga upp i flugfarið. 

Tollgæzlan annast tilkynningu frjálsra samskipta. 

23. gr. 
Þegar skip kemur að landi, skal skipstjóri, og sé skipslæknir á skipi, þá einnig 

hann, skýra sóttvarnarnefnd eða þeim, sem kemur fram fyrir hennar hönd, frá 
2 

heilbrigðisástandi í skipinu á leiðinni og við komu að landi. Þegar flugfar kemur
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að landi, skal flugfarsstjóri eða fulltrúi hans veita samsvarandi upplýsingar. Ráð- 34 
herra er heimilt að setja nánari reglur um, hverra upplýsinga hér að lútandi skuli 12. apríl 
krafizt og á hvern hátt þær skuli látnar í té. Einnig er ráðherra heimilt að mæla 
fyrir um, á hvern hátt skip og flugför skuli gera viðvart um, að þau komi frá eða 
hafi haft samskipti við sýkt sóttvarnarsvæði, eða í skipinu eða flugfarinu sé eða 
hafi verið á leiðinni sjúkdómstilfelli, sem ætla megi næma sótt. 

Ef skip eða flugfar telst ósýkt af næmri sótt, skal sem skjótast leyfa því frjáls 
samskipti, þó ekki fyrr en ráðrúm hefur gefizt til læknisrannsóknar, ef ástæða þykir 
til. Þegar við verður komið, skal útvarpa til skips eða flugfars, áður en að landi 
er komið, leyfi til frjálsra samskipta, enda telji sóttvarnarnefnd, samkvæmt fregn- 
um, er henni hafa borizt frá skipinu eða flugfarinu, að fullvíst sé, að af komunni 

stafi ekki sú hætta, að til landsins berist næm sótt. 
Ef skip eða flugfar telst sýkt eða grunað um að vera sýkt af næmri sótt, má 

ekki veita skipinu eða flugfarinu leyfi til frjálsra samskipta, fyrr en það hefur verið 
rannsakað af sóttvarnarlækni og síðan látið sæta sóttvarnarráðstöfunum af hendi 
sóttvarnarnefndar samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

24. gr. 
Ráðherra er heimilt að veita skipum og flugförum, er annast reglubundnar 

ferðir, undanþágu, að nokkru eða öllu leyti, frá ákvæðum 22. og 23. greinar. Sama 
gildir, þegar í hlut eiga hafnsögubátar, dráttarskip, fiskibátar og önnur smáför. 

Ráðherra kveður og á um, hverja undanþágu frá sóttvarnarráðstöfunum unnt 
er að veita herskipum og herflugförum. 

25. gr. 
Sóttvarnarnefnd er heimilt að láta fara fram læknisrannsókn á hverju skipi og 

flugfari, svo og hverjum manni, sem til landsins kemur frá útlöndum. 
Um ákvarðanir varðandi aðrar sóttvarnarráðstafanir skal fara eftir því, hvernig 

á hefur staðið á leiðinni til landsins og hvernig á stendur að læknisrannsókn lokinni. 

26. gr. 
Sóttvarnarnefnd er heimilt að ákveða, að maður, sem kemur til landsins með 

skipi eða flugfari og nefndin telur sýktan, skuli sæta einangrun. Ef þess er krafizt 
af réttum hlutaðeigendum, skal flytja slíkan mann úr skipi eða flugfari. 

27. gr. 

Sóttvarnarnefnd er heimilt að hlutast til um, að grunaður maður, sem kemur 
til landsins frá sýktu sóttvarnarsvæði, sé tekinn undir sóttvarnareftirlit. Hlutað- 
eigandi er háður slíku eftirliti, unz liðinn er meðgöngutími þeirrar næmu sóttar, 
sem um er að ræða. 

Nema stoð eigi í sérstökum fyrirmælum samkvæmt ákvæðum þessara laga, má 
einangrun ekki koma í stað sóttvarnareftirlits, ef ekki stendur svo á, að sóttvarnar- 
nefnd hafi ríka ástæðu til að ætla, að um sérstaka sótthættu séu að ræða. 

28. gr. 
Þegar nauðsynlegt telst til að hindra, að næm sótt berist til landsins og breiðist 

hér út, er ráðherra heimilt að mæla svo fyrir, að mönnum, sem til landsins koma, 
bjóðist að undirgangast viðeigandi ónæmisaðgerð, en sé því hafnað, má láta það 
varða sóttvarnareftirliti eða einangrun.
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29. gr. 
Auk læknisrannsóknar er óheimilt að endurtaka sóttvarnaraðgerð, sem áður í 

sömu ferð hefur verið framkvæmd á annarri viðkomuhöfn eða flughöfn, nema 

a. eitthvert það sóttarfyrirbrigði hafi síðan gerzt í hlutaðeigandi skipi eða flug- 
fari, sem réttlæti endurtekningu aðgerðarinnar; 

b. sóttvarnarnefnd telji tvímælalaust, að aðgerðin hati verið óvirk. 

30. gr. 
Skipi eða flugfari má af sóttvarnarástæðum ekki meina að leita sambands við 

nokkra höfn eða flughöfn. Ef höfnin eða flughöfnin hefur ekki skilyrði til að beita 
þeim sóttvarnarráðstöfunum, sem sóttvarnarnefnd telur nauðsynlegar, er heimilt 
að leggja fyrir skipið — eða flugfarið, ef því er það fært — að halda á eiginn kostnað 
og ábyrgð til annarrar hafnar eða flughafnar, þar sem nauðsynlegum sóttvarnar- 
ráðstöfunum verður komið við, enda sé höfnin eða flughöfnin ekki óhaganlega 
úrleiðis. 

31. gr. 
Ekki skal litið svo á, að flugfar komi frá sýktu sóttvarnarsvæði, einungis fyrir 

það, að það hafi á leið sinni yfir sýkt svæði leitað þar sóttvarnarflughafnar, enda 
sé hún ósýkt. 

32. gr. 
Ekki skal litið svo á, að maður, sem ferðast í flugfari, er flogið hefur yfir sýkt 

sóttvarnarsvæði án þess að leita þar flughafnar, komi frá sýktu sóttvarnarsvæði, 

“ eg ekki heldur, þó að flugfarið hafi leitað flughafnar á svæðinu, ef hlutaðeigandi 
hefur sætt viðeigandi sóttvarnarráðstöfunum á staðnum til tryggingar því, að hann 
smitist ekki. 

33. gr. 
Skip eða flugfar, sem leitað hefur hafnar eða flughafnar og færist undan að 

sæta sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt ákvæðum laga þessara, á rétt á að halda 
ferð sinni áfram, en þá tafarlaust og er óheimilt að hafa samskipti við nokkra aðra 
höfn eða flughöfn hér á landi. Slíkt skip eða flugfar á þó rétt á, ef gætt er varúðar- 
ráðstafana, sem sóttvarnarnefnd segir fyrir um, að Þirgja sig hér að eldsneyti, vatni 
og vistum. 

34. gr. 
Ef skip strandar eða flugfar nauðlendir, er sóttvarnarnefnd heimilt að krefjast 

þess, að gætt sé sanngjarnlegra varúðarráðstafana, en aldrei umfram það, sem sam- 
rýmist ákvæðum laga þessara. 

IX. KAFLI 

Sóttvarnarráðstafanir gegn farmi, farangri og pósti. 

35. gr. 
Því aðeins má láta farm skips eða flugfars sæta sóttvarnaraðgerðum, að sótt- 

varnarnefnd hafi gilda ástæðu til að ætla, að hann sé mengaður sóttnæmi næmrar 
sóttar eða líklegur til að valda útbreiðslu slíkrar sóttar. 

Umleiðarfarm, annan en lifandi dýr — enda sé farminum ekki umhlaðið hér — 

má ekki láta sæta sóttvarnaraðgerðum, og ekki má kyrrsetja hann á neinni höfn 
eða flughöfn, nema ráðherra hafi mælt sérstaklega fyrir um sóttvarnarráðstafanir 
gegn þess háttar farmi.
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36. gr. 34 

Ekki má láta farangur sæta öðrum sóttvarnaraðgerðum en sótthreinsun og 12. april“ 
skordýraeyðingu og þessum aðgerðum því aðeins, að sá, er hann hefur meðferðis, 
sé sýktur eða grunaður, eða farmurinn mengaður sóttnæmi næmrar sóttar eða Í 

honum séu skordýr, sem eru eða geta verið smitberar slíkrar sóttar. 

37. gr. 
Póst, blöð, bækur og annað prentað mál má ekki láta sæta sóttvarnaraðgerðum. 

Þó getur ráðherra mælt fyrir um sérstakar sóttvarnaraðgerðir gegn póstbögglum, 
ef rík ástæða er til að ætla, að innihald þeirra sé mengað sóttnæmi næmrar sóttar 

eða það sé líklegt til að valda útbreiðslu slíkrar sóttar. 

X. KAFLI 

Ýmisleg ákvæði. 

38. gr. 
Ráðherra er heimilt að semja fyrir Íslands hönd við eitt eða fleiri lönd um 

gagnkvæmar tilslakanir á sóttvarnarráðstöfunum, sem fjallað er um í lögum 

þessum. 

39. gr. 
Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um flutning líka inn í landið og úr 

landi, svo og um flutning slíkra líka á milli staða hér á landi. 

40. gr 
Hinum reglulegu sóttvarnarlæknum ber þóknun samkvæmt gjaldskrá héraðs- 

lækna fyrir sóttvarnarlæknisstörf, sem mælt er fyrir um í lögum þessum. Ef til- 
kallaðir eða skipaðir eru sóttvarnarlæknar aðrir en héraðslæknar (í Reykjavík 
borgarlæknir), ber þeim fyrir sóttvarnarlæknisstörf sin þóknun samkvæmt gjald- 

skrá annarra lækna en héraðslækna. 

41. gr. 
Ríkissjóður ber kostnað af sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt ákvæðum laga 

þessara með þeim undantekningum, er greinir hér á eftir. Um umræddar greiðslur 
fer eftir reglum og gjaldskrá, er ráðherra setur. 

a. Erlent skip, er stundar fiskveiðar eða aðrar veiðar hér við land eða á nálægum 
höfum og leitar hér hafnar í sambandi við veiðarnar, greiðir allan kostnað af 
sóttvarnarráðstöfunum gegn því; 

b. skip eða flugfar greiðir kostnað af rannsókn á rottugangi og rottueyðingu, sem 

um er fjallað í 8. gr.; 
c. skip eða flugfar greiðir kostnað af sóttvarnarráðstöfunum þeim, sem um er 

fjallað í 33. gr.; 
d. skip eða flugfar, sem leitar hér hafnar eða flughafnar eingöngu til að setja á 

land sjúklinga eða lík, greiðir kostnað af sóttvarnarráðstöfunum gegn þvi; 

nema í hlut eigi skip, sem um ræðir undir staflið a. þessarar greinar, ber þó 
ríkissjóður kostnað af læknisrannsókn og frekari rannsóknum, sem nauðsyn- 
legar eru til að leiða í ljós heilbrigðisástand farþega eða áhafnar; 

e. hlutaðeigandi skip eða flugfar greiðir kostnað af sjúkrahúsvist, aðhlynningu 
og lækningu sjúklings, sem sóttvarnarráðstöfunum er beitt gegn, að svo miklu 
leyti sem honum er sjúkrahúsvistin, aðhlynningin og lækningin nauðsynleg 
vegna sjúkdóms síns og engu síður, þó að honum sé ráðstafað á sjúkrahúsið
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jafnframt til einangrunar; hér til telst og kostnaður af útför sjúklingsins, ef 
til kemur; 

f. kostnaður af sóttvarnarráðstöfunum gegn strönduðu skipi greiðist af andvirði 
strandgóss; 

g. kostnað, sem leiðir af því, að maður fer í banni laga þessara út í skip eða 
stígur upp í flugfar, greiðir hlutaðeigandi, og er greiðslan lögtakskræf; 

h. um kostnað af einangrun hjúkrunarliðs og annarra, sem haft hafa samskipti 
við sjúkling, er einangraður hefur verið samkvæmt ákvæðum laga þessara, fer, 
að svo miklu leyti sem kostnaðurinn hefur til fallið, eftir að sjúklingurinn er 
látinn eða hefur verið leystur úr einangrun, sem um kostnað af farsóttarvörn- 

um innanlands. 

42. gr. 
Ríkissjóður greiðir ekki skaðabætur vegna tjóns, er leiða kann af sóttvarnar- 

ráðstöfunum samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

43. gr. 
Brot gegn fyrirmælum laga þessara eða reglugerða og auglýsinga, sem birtar 

kunna að verða samkvæmt ákvæðum þeirra, varða sektum, varðhaldi eða fangelsi 
allt að 6 mánuðum. Mál skulu rekin að hætti opinberra mála. Þegar sýnt þykir, að 
brot varða ekki þyngri viðurlögum en sektum, er sóttvarnarnefnd heimilt að taka 
boði hins brotlega um staðgreiðslu sektar gegn því að sleppa við málshöfðun. 

Varningur, sem reynt er að flytja inn í landið eða fluttur hefur verið inn í landið 
í banni laga þessara, skal, að svo miklu leyti sem honum er ekki tortímt, gerður 
upptækur ríkissjóði til tekna. Sektir, sem menn hafa verið dæmdir til að greiða eða 
sætzt hefur verið á samkvæmt ákvæðum fyrri málsgreinar þessarar greinar, renna 
í ríkissjóð. 

44. gr. 
Lög þessi skal birta á íslenzku og ensku. 

45. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 65 

19. júní 1933, um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til landsins, og lög 
nr. 26 17. júní 1941, um breyting á þeim lögum. 

Jafnframt því sem lög þessi falla úr gildi, fellur niður innheimta gjalda í sótt- 
varnarsjóð, sem eftirleiðis skal hafa það hlutverk að standa straum af kostnaði af 
rannsóknum varðandi farsóttir og sóttvarnarmál. Sjóðurinn skal vera í vörzlum 

landlæknis undir yfirstjórn ráðherra, sem fer með heilbrigðismál, og eru allar 
greiðslur úr sjóðnum háðar samþykki ráðherrans. 

Sóttvarnarhús ríkisins skal selja og andvirði þess renna í sóttvarnarsjóð. 

Gjört í Reykjavík, 12. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um framlengingu á heimild ríkisstjórnarinnar til að nota yfirdráttarheimild 

Íslands hjá Greiðslubandalagi Evrópu. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjornarskrårinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjøra kunnugt: Alpingi hefur fallizt å låg bessi og vér stadfest bau med sampykki 

voru: 
1. gr. 

Af yfirdråttarheimild beirri, sem Ísland hefur sem þátttakandi í Greidslubanda- 

lagi Evrópu, að fjárhæð fimmtán milljónir dollara, heimilast ríkisstjórninni, ef hún 

telur nauðsynlegt, að nota allt að átta milljónum dollara. 

Jafnóðum og heimildin er notuð, skal andvirðið í krónum greitt inn í sérstakan 

reikning í Landsbanka Íslands og því varið, þegar er gjaldeyrisástæður leyfa, til 

endurgreiðslu á yfirdráttarláninu, enda má ekki nota féð til annars. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. Vöru- 

Á tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: mo. olla were" 

1. Nr. 4 i 5. kafla ordast svo: eining — Aurar % 

4 Svínshár ........00.000. 000. 2 

2. Nr. 19 í 11. kafla orðast svo: 

19 Sterkja, ét. a. ....000000r enn 1 kg 7 8 

3. Nr. 1—8 í 18. kafla orðast svo: 

1 Jurtir og jurtahlutar, svo sem börkur, til litunar eða 

sútunar ......ccc.s ses 2 

Gúmmí, gúmmíharpix, annað harpix og náttúrlegt bal- 

sam, ót. a.: 
12 

1954 

35 
13. apríl 

36 
14. apríl



1954 

36 
14. april 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Toll- 

eining 

— gúmmí arabikum .............2000 0... 0... 00... 
— skellakk ........2.0000000 000. 

kólófóníum ...........220200 0... sn 
— benzoðharpix ..........0002000.0 0... 

6 — Myrra .........200002 0000. vener renreeeee 
7 — annað seeren er eseneee 
8 Kamfóra, einnig tilbúin .................. AR 

Nr. 1—7 í 14. kafla orðast svo: 

O
V
A
 
C
O
N
 

| 

  

aðar, ót. a.: 

1 — bast seeren seeren venerne, 
2 — greinar, kókostægjur og aðrar jurtatrefjar, ót. a. 
3 — spanskreyr og annar reyr, svo og bambus, ót. a. .. 
4 — strá og sef .............00.00. 0... 
5 — annað senere. 
Húsgagnatróð og annað tróð úr jurtaríkinu, ót. a.: 

6 — kapok ...........0.2.0.0 0 nn 
7 — viðarhár .................000. 00... 

Nr. 9—10 í sama kafla orðast svo: 
9 — annað ...........2000.0.. 0. eð ns 

10 Hráefni og úrgangsefni úr jurtaríkinu, ét. a. ...... 
Á eftir nr. 5 í 15. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
ða — lanólin ...........0...0000 0... ne 1 kg 
Nr. 11 í sama kafla orðast svo: 
11 — ólívuolía (viðsmjör) .........0000000 000 

Nr. 13 og 13a í sama kafla orðast svo: 
13 — línolía ............002.00. 000 
lða— tréolía ...............02200 0000 vs 
Í staðinn fyrir nr. 19 í sama kafla koma tvö nr., svo 
hljóðandi: 

19 — pálmaolía ..........000.0000. 0. ess 
20 — önnur jurtafeiti, åt. a. ..........000000.000 0 — 
Nr. 22 og 23 í sama kafla orðast svo: 
Olein og aðrar feitisýrur: 

22 — súrfeiti .............0.0.0. 000. s enn 
23 — feitisýra .........0...00.0 0000... 
Nr. 26 í sama kafla orðast svo: 
26 Vax úr jurta- og dýraríkinu, åt. a. ................ — 
Nr. 12—16 í 17. kafla orðast svo: 
Sykurvörur: 

12 — marzipan, sykrað .........0..0000 0000... N — 
13 — brjóstsykur .............00.000 0000 N — 
14 — munngúmmí (tyggigúmmí) ...........0...0.0.... N — 
15 — töggur (karamellur) ...........000.00000 0000... N — 
16 — aðrar ................000000 00. N — 
Nr. 18 í sama kafla orðast svo: 
18 Lakkrísvörur og sykraður lakkrís .................. N — 
Nr. 3 í 18. kafla orðast svo: 
3 Kakódeig ..............000000 0... nenna N — 

Vöru- 
magns- 
tollur 

Aurar 

Verð- 

tollur 

% 

(
S
R
 

Do
 

oo
 

NO
 

BØ
 

19
 

RO
 

NO
 

DO
 

NO
 

RO
 

9 
DO
 

NO
 

NY
 

NO
 

KO
 

KO
 

DO
 

o
t



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

21. 
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Nr. 7— 10 í sama kafla orðast svo: 

7 Suðusúkkulaði .........00.000000 0. sn nn... Nlkg 

8 Átsúkkulaði alls konar, svo sem súkkulaðihúðað 

munngæti (kremsúkkulaði,  krókantsúkkulaði, 

marzipansúkkulaði, núgatsúkkulaði og konfekt), 

ávaxtasúkkulaði, hnotsúkkulaði og möndlusúkku- 

laði ..........000 000 N — 

9 Súkkulaðihúð .........000000 0000 N — 

10 Aðrar vörur úr kakó, åt. a. .....00000000..0....... N — 

Nr. 3 í 20. kafla orðast svo: 

3 — — aðrir 2... N — 

Nr. 8 í sama kafla orðast svo: 

8 Pectin (sultuhleypir) .....0.00000000 00... — 

Nr. 1—5 í 22. kafla orðast svo: 

Gosdrykkir: 

1 — límonaði og sítrónuvatn ........0000000 0000... N 11 

9 — sådavatn ......0.c0csee ss N — 

3 — aðrir ......2.00.ss sn N — 

Öl alls konar: 
4 — maltöl ..........000 ens N — 

5 — annað .......ccccesss sr N — 

Nr. 8 í 25. kafla orðast svo: 

8 Grafit, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafít tilbúið 1 kg 

Nr. 12 í sama kafla orðast svo: 

Steinefni til fágunar, eða slípunar, svo sem smergill, vikur 

(pimpsteinn), trípel o. þ. h., óunnin, mulin eða þvegin: 

12 — smergilduft ..........00000 00 eeen ern ner. — 

Nr. 9— 13 í 27. kafla orðast svo: 

Olíur og önnur efni eimd úr háhitatjöru og hydrerað 

fenól, kresól og naftalín: 

9 — benzål ........0.sss sn 

10 — fendl ........000 0000 rn 

11 — kresól ........000000 nn 

12 — naftalín .......20.00000 0 sn nn sn 

13 — annað .....0.cccsessee rr 

Á eftir nr. 19 í sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 

19a — lakkbenzin (white spirit) ......000000.0.000.00. 

Nr. 23 í sama kafla orðast svo: 

23 Parafin (parafinvax), ceresín (jarðvax), montanvax, 

ósókerít og annað tilbúið vax, ót. a. einnig þótt 

þessar vörur séu blandaðar með steríni eða vaxi 

úr jurta- og dýraríkinu ......0000000 00.00.0000. 

Nr. 7 í 28. kafla orðast svo: 

7 — brennisteinssýra .......0000000. ee nt ner. 

Nr. 15 í sama kafla orðast svo: 

15 — kalíumhydroxyd .....0.0.000000eer regn... 

Nr. 24 í sama kafla orðast svo: 

94 — kvikasilfuroxyd ......00000000 000 nnn nes. 

Nr. 29 í sama kafla orðast svo: 

29 — pottaska (kalíumkarbónat) ....0.000000000.... 

Vöru- 
magns- 
tollur 

Aurar 

315 

630 

Verð- 
tollur 

% 

35 

ot
 

NO
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RO
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RO
 

RD
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NW
 

9
 

1954 

36 
14. april



1954 

36 
14. apríl 28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
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Nr. 31 í sama kafla orðast svo: 
31 — sódi (natríumkarbónat) ...........00000000000.. 
Nr. 34 í sama kafla orðast svo: 

34 — salmiak (ammóníumklórið) ...........000000... 
Nr. 36 í sama kafla orðast svo: 

36 — vatnsglas (kalíum- og natríumsílíkat) .......... 
Nr. 47 í sama kafla orðast svo: 

47 — terpentínuolía (terpentína) .......0.00000000.... 
Nr. 49 í sama kafla orðast svo: 

49 — aceton ........000000 00 
Nr. 51 og 52 í sama kafla orðast svo: 
öl — metylalkóhól ...........0.20.00.0. 0... 
52 — isóprópylalkóhól ..........000. 0200... n 

. Nr. 54—55 í sama kafla orðast svo: 

54 — alkóhól, åt. a. ......000000000 0. 
55 — ostahleypir og annað enzym .......0..00.0...... 
Nr. 60b í sama kafla orðast svo: 

60b Lecithin ...............00002 0000 
. Á eftir nr. 60c í sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 

60d Hvetjandi efni til kemískrar framleiðslu, ót. a. .... 
Nr. 7—8 í 29. kafla orðast svo: 

1 — aðrar ...............2000 nn 
8 Ljósmyndapappir ..........00.0.00.0.nnn sn 

Nr. 1, la, 2, 2a og 3 í 30. kafla orðast svo: 
1 Quebrachoextrakt ............000000 000 
la Annar sútunarextrakt og önnur efni til sútunar, 

ót. a. einnig þótt þau séu tilbúin ............ 
Litarextrakt úr jurtaríkinu: 

2 — barkarlitur ............0000.000 000... tollfrjáls 
2a— annar .........0000. 0000 

3 Indígó, einnig tilbúið ................0.00.0000000... 
Nr. 5 í sama kafla orðast svo: 

5 — Aðrir ..............20000 0000 
Nr. 7—12 í sama kafla orðast svo: 

1 Kinrok (sót) og aðrir þvílíkir svartir litir, ét a. .. 

8 Krít, möluð eða þvegin ..........0000.000000 0... 
9 Þungspat, malað eða þvegið ...........0.000...... 

10 Baryumsúlfat tilbúið (blanc fix) ...........0...... 
11 Jarðlitir, malaðir eða þvegnir, svo sem okkur, umbra 

0. þh. 
Bronslitir, ót. a.: 

12 — duft ................ 2. 
Nr. 13—21 í sama kafla orðast svo: 
Þurrir málningarlitir, ót. a.: 

13 — blýhvíta ............020.000 0000 
14 — zinkhvíta ..............2.00 0000 
15 — títanhvíta „............00..000 00. 
16 — últramarín ..............00.00 0000. 
17 — kóboltlitur ............2..0.000. 000. 
18 — menja ...............000 000 
19 — aðrir ..........00..000.0 00. 

Toll- 
eining 

Vöru- 
magns- Verð- 

tollur tollur 

Aurar % 

2 

7 8 

5 

5 

S
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þe
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R
O



42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 
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Prentlitir: 
20 — svartir .........0002000 0000... tollfrjálsir 
21 — aðrir ...........20200.0 0... tollfrjálsir 
Nr. 34 í sama kafla orðast svo: 
34 — þurrkefni, fast eða fljótandi .............0.... 
Nr. 4a í 32. kafla (Súlfórísinöt o. fl.). 

Liðurinn fellur niður. 

Nr. 1—2 í 33. kafla orðast svo: 
1 Ostaefni (kasein) ...........0.00.0. 00... 
2 Albúmín .........000. 00 .e ser 

Nr. 1 í 34. kafla (Skotbómull og kollodíumull). 

Liðurinn fellur niður. 

Nr. 6—9 í 36. kafla orðast svo: 
6 Lakkleður og lakkleðurlíki „............0.000000... 

Skinn af slöngum, krókódílum og strútum, óunnið og 

unnið, svo og líki þeirra efna: 

1 — slönguskinn ...........0.00000 0000... nr... 
8 — krókódílaskinn og strútaskinn .................. 
9 — annað ........000000ss0 ns 
Nr. 13 í sama kafla orðast svo: 

13 Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir .................. 

Nr. 10 í 37. kafla orðast svo: 

10 Bakpokar og fatapokar .........2000000.0.0.0...00. 
Fyrirsögn VIII. flokks orðast svo: 
Plast, kátsjúk og vörur úr hvoru tveggja. 

Framan við 39. kafla kemur nýr kafli, svo hljóðandi: 

39. kafli A. 

Plast og vörur úr því, ót. a. 

Gerviharpixar og plastisk efni, cellulósaester og eter: 

1 — duft eða deig ....0......00.000000 00... 
2 — umbúðablöð og hólkar, ólitað, einnig áletrað, ef 

áletrunin ber það með sér, að það sé ætlað utan 
um íslenzkar afurðir til útflutnings ......... 

3 — umbúðablöð, dt. a. ......2000000 0000... 
— plötur eða þynnur, ót. a.: 

4 — — einlitaðar og ómunstraðar .................. 
5 — — aðrar serene 00... senn 
6 — rör og stengur ........00.2000 0000... 
7 Plastdúkur ...........0002200.0 0000 enn 
8 Fatnaður, dt. a. .......00000000 000. v. sn 
9 Búsáhöld ..............2000000 0000... 

10 Þvottaskálar, vaskar og önnur hreinlætis- og snyrtitæki 
11 Aðrar vörur, ót. a. .......020000.00.... 0... 

Aths. Nú er flutt inn vara úr tilbúnum mótanlegum efnum 
(plasti) og vara þessi á að koma í hærri tolla en tilsvarandi 
vara úr kátsjúki, trjávið, pappa, steini, steinkenndum 
efnum, leir, gleri eða ódýrum málmum, og má þá fjár- 
málaráðuneytið færa tollana niður í samræmi við tollana 
á vörum úr nefndum efnum. Allar slíkar lækkanir skulu 
Þegar birtar í B-deild Stjórnartíðinda. 

Toll- 
eining 

1 kg 

Vöru- 
magns- 
tollur 
Aurar 

MI
 

NI
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[Ng
 

S
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Verð- 

tollur 

% 

þe
i 

to
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36 
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1954 

36 
14. apríl 51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 
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39. kafli verdur 39. kafli B. 
Nr. 2—3 i 39. kafla ordast svo: 

2 Latex, einnig konsentrerað ...........0.000......0.. 
3 Kátsjúk, åt. a., uppleyst eða deig ..........00.00... 

Nr. 15— 16 í sama kafla orðast svo: 
15 — sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svita- 

gjardir ........02200000 0. sn 
Kátsjúkfatnaður, nema skófatnaður: 

16 — belti .........200000000000s sr 
Nr. 18 í sama kafla orðast svo: 
18 — annað .........000002.00 0000 sn 
Á eftir nr. 19b í sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
19c Gúmmiíhringir í niðursuðudósir „.................. 
Síðari málsliður aths. aftan við 39. kafla orðast svo: 

Hins vegar er ebonit (harðgúmmíi) vulkaniserað með um 
30% af brennisteini talið í 39. kafla A. 

Nr. 15 í 40. kafla orðast svo: 
15 — krossviður og aðrar límdar plötur (,„gabon“) 
Nr. 17 í sama kafla orðast svo: 

17 — spoénn „.....000000 0000 
Nr. 5 í 41. kafla orðast svo: 

5 Pressaðar korkplötur með eða án bindiefna til ein- 
angrunar .....00000000sesesn nr 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll á einangrunar- 
korki til frystihúsa í 8%. 

Í staðinn fyrir nr. 7 í sama kafla koma tvö nr., svo 

hljóðandi: 
7 Korkvörur til skógerðar .............0200.00..0... 
8 Aðrar vörur, Ót. a. ......2000000en ess 

Nr. 1 í 43. kafla orðast svo: 
1 Pappírsmassi og pappírsúrgangur .................. 

Nr. 5—6 í 44. kafla orðast svo: 
5 Pergamentpappi og pergamentpappír, ót. a. ......... 
6 Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og 

þvilikum efnum, eða lagður lit- eða skrautpappir 

Í staðinn fyrir nr. 8 í sama kafla koma tvö nr., svo 
hljóðandi: 
Bókbandspappi: 

8 — sem vegur allt að 700 g/m? ............00.... 
Ba — annar .......022000000 000 rn 
Í staðinn fyrir nr. 10 í sama kafla koma tvö nr., svo 
hljóðandi: 
Venjulegur umbúðapappír, áprentaður eða óáprentaður, 

og annar þess háttar pappír, enda sé hann ekki 

þannig gerður, að hann falli undir annað tollskrár- 
númer með hærri tolli: 

10 — sem vegur allt að 130 g/m? ..............0.... 
10a — annar ........0.0.00.0.enesssesssssn 

Nr. 17 í sama kafla orðast svo: 
17 Smjörpappir og hvítur pergamentpappir, áprentaður 

eða óáprentaður, sem vegur allt að 100 g/m?... 

Vöru- 
magns- 
tollur 

Aurar 

20 

10 

10 

Verð- 
tollur 

% 

2 

15 

C
o
 

2
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66. 

67. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

Vöru- 36 
magns- Verð- , 

Toll- — tollur tollur 14. april 
Í staðinn fyrir nr. 22 í sama kafla koma tvö nr., svo eining Aurar  % 

hljóðandi: 
21a Marmarapappir ......0000000 00 see nnnnn 1 kg 7 15 

22 Annar pappír, Ót. á. ......00000e0esnnnn nn. — 7 30 

Í staðinn fyrir nr. 25 í sama kafla koma tvö nr. svo 

hljóðandi: 
25 — nafnspjöld, matseðlar og bréfspjöld, skilti, merki- 

spjöld, flöskumiðar og önnur þess háttar spjöld 

og miðar án áletrunar, svo og spjöld i spjald- 

skrár eða til notkunar við vélabókhald, þótt þau 

séu með áletrun ........0.00000.0 000... — 7 30 

25a — húfuskyggni og hattagjarðir ...............0... — 7 8 

Í staðinn fyrir nr. 36 í sama kafla koma tvö nr. svo 

hljóðandi: 
36 Frímerkjapappir, límborinn, svo og flugnaveiðarar — 7 30 

36a Pappírsræmur, límbornar til umbúða ............ — 7 15 

Nr. 18 í 45. kafla orðast svo: 

18 Spil, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum en pappa, 

pappir 0. s. frv. 20.00.0000 1 stk. 100 30 
. Nr. 20a í sama kafla (Áprentaðar fiskumbúðir o. fl.). 

Liðurinn fellur niður. 
Nr. 1 í 46. kafla A. orðast svo: 

1 Silkiormahylki (kókónar), óspunnið byssússilki og 

silkiúrgangur ........00.00000 00. nn end... 2 

Nr. 4—8 í sama kafla orðast svo: 

4 Tvinni .......000000ee ann 1 kg 7 8 

5 Flauel og flos (plyðs) ......0.00000000 0000... 0... — 20 50 

6 Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar ............ — 20 60 
7 Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, 

tyll og önnur þess konar netofin efni .......... — 20 45 
8 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur 

(possement) .....00000 00 0nnn enn — 20 45 

Nr. 10— 11 í sama kafla orðast svo: 

10 Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregil- 

vörur eða laufaborðar ........00000000000...00. — 20 60 
Aths. Borði telst í þessu sambandi sú ofin vara, sem ekki er 

breiðari en 30 em. 

11. Silkivefnaður, åt. a. .....00.00.00000 nn... — 20 50 

Nr. 1 í 46. kafla B. orðast svo: 
1 Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir 

þess konar gerviþræðir ........0.0000000........ 5 

Nr. 4, 5 og Sa i sama kafla orðast svo: 

Garn: 
4 — tvinni ......0.000000 neee — 7 8 

5 — netjagarn, eimlitt ..........0.0000000.. tollfrjálst 

Ba — annað seeren sees seere 5 

Nr. 8—9 í sama kafla orðast svo: 
8 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „cur- 

tain nets“ og önnur þess konar netofin efni .... — 20 45 

9 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur — 20 45
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Vöru- 

36 Toll- "tollar Mia 
14. april 77. Nr. 11 í sama kafla orðast svo: eining  Aurar % 

11 Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 
laufaborðar .............02020. 0... sn 1 kg 20 30 

78. Nr. 1—2 í 47. kafla orðast svo: 
1 Ull ...........000200 ses 5 
2 Ullarúrgangur og ótó (shoddy) .........00000.0000. 2 

79. Í staðinn fyrir nr. la og 2 í 48. kafla kemur eitt nr. 
svo hljóðandi: 
Baðmull og baðmullarúrgangur: 

2 — baðmull, åt. a. .........00.0000...0n rn 2 
80. Nr. 5—6 í sama kafla orðast svo: 

Garn: 

5 — tvinni ..........0.0.0000 0. — 7 8 
6 — netjagarn ..............0.00000000 000. tollfrjálst 

81. Nr. 8a í sama kafla orðast svo: 

Sa — annað .............0..0.0 0000 — 20 35 
82. Nr. 12— 13 í sama kafla orðast svo: 

12 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „cur- 
tain nets“ og önnur þess konar netofin efni .... — 20 45 

13 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. — 20 45 
83. Nr. 1 í 49. kafla orðast svo: 

Hör, hampur, júta, kínagras (ramie) og önnur spunaefni 

úr jurtaríkinu, ót. a.: 

1 — hår ..............0 000 2 
84. Nr. 3—6 í sama kafla orðast svo: 

3 — juta 2...........0000000 sess 2 
4 — annað ...........0.00. 0000 2 

Garn, ót. a.: 
— úr hör eða rami: 

5 — — netjagarn ............000000.. tollfrjálst 
6 — — tvinni ............0.0000000 0000 — 7 8 

85. Nr. 8 í sama kafla orðast svo: 
8 — — netjagarn ..........0.0000000000.. tollfrjálst 

86. Nr. 17— 18 í sama kafla orðast svo: 
17 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „cur- 

tain nets“ og önnur þess konar netofin efni .... — 20 45 
18 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. — 20 45 

87. Nr. 27 í 50. kafla orðast svo: 
27 Bókbandsléreft ...............20000.000 0000. 5 

88. Í staðinn fyrir nr. 32 í sama kafla koma tvö nr., svo 
hljóðandi: 
32 — vaxdúkur ............2..200000 sess — 7 30 
32a— leðurlíkisdúkur .............0......0.00000.00.. . — 7 15 

89. Á eftir nr. 33a í sama kafla koma tvö nr., svo hljóðandi: 
33b — skóstrigi ..............0...0000 0000. — 7 8 
33c — ræmur, límbornar til umbúða .................. — 7 8 

90. Í staðinn fyrir nr. 34 í sama kafla koma tvö nr., SVO 
hljóðandi: 

— annað: 
34 — — úr silki ............0.000 0000... — 20 50



91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 
102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

101 

Nr. 39 i sama kafla ordast svo: 
Vefnaðarvara, bönd og dregilvörur, sem í er ofinn kåt- 

sjúkþráður, náttúrlegur eða tilbúinn (teygjubönd), 
ót. a.: 

39 — ef vefnaðurinn er úr silki ............0000.0.. 
Nr. 43 í sama kafla orðast svo: 
Kveikir: 

43 — kertakveikir .........0.000000 000... 

Nr. 1—6 í 51. kafla orðast svo: 
Prjónavörur úr silki: 

1 — prjónavoð (metravara) .........000000000....... 
2 — sokkar og leistar ..........00000.0. 0... 
3 — ytri fatnaður ..........2.00020000 000... 0... 
4 — nærfatnaður ..........0.00.0.. 0... 
5 — vettlingar .............002000 00. nn ve 
6 — aðrar .........000.00 sess 

Nr. 4—5 í 52. kafla orðast svo: 

— úr öðrum efnum: 

— — silki: 

4 — — — nærfatnaður .........00000.0... se... 
ð — — — annar 22... 

Nr. 14 í sama kafla orðast svo: 

Borðdúkar, pentudúkar, vasaklútar, höfuðklútar, háls- 

klútar, handklæði, rúmábreiður, dívanteppi, vegg- 

teppi og þess konar: 

14 — úr silki ...........00.00. 000. nes 
Nr. 20 í sama kafla orðast svo: 

Sjöl, slör og slæður: 
20 — úr silki ........0000000.s. nn 
Nr. 23 í sama kafla orðast svo: 

Hálsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnýttar og óhnýttar: 
23 — úr silki .......0002000 00 ss 
Nr. 32 í sama kafla orðast svo: 
32 Skóreimar ........0000.00ns ss 

Nr. 36 í sama kafla orðast svo: 

Flögg alls konar: 
36 — úr silki ..........000000000 senn 
Á eftir nr. 8 í 55. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
Sa Tilsniðin hattaefni ...........000000 000. 00... s.n 

Athugasemd aftan við 55. kafla fellur niður. 
Nr. 11 í 58. kafla orðast svo: 
11 — smergill, einnig þótt hann sé með ás, svo og vikur 

og karborundum ........020000. 0000. 
Á eftir nr. 19 í sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
19a — hús og hlutar til þeirra, ót. a. ......0000.000.000.. 

Nr. 3 í 59. kafla orðast svo: 
3 Eldfastir steinar og aðrir brenndir hlutir til tekn- 

iskrar notkunar, ót. a. .......02..0000 00.00.0000. 
Nr. 1—2 í 63. kafla orðast svo: 

1 Ounnið járn í klumpum ..........0.0..... tollfrjálst 
2 Stál- og járnsvarf ...........0000000..0... tollfrjálst 

Í staðinn fyrir nr. 3 í sama kafla koma tvö nr., svo hljóð- 

andi; 

Toll- 
eining 

Vöru- 
magns- 
tollur 
Aurar 

20 

Verð- 
tollur 

% 

35 

30 

13 
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Járn og stál í stöngum: 
3 — sívalar stengur 25 mm í þvermál eða grennri .... 
ða — annað .........00000000 00... tollfrjálst 

107. Nr. 4 í sama kafla orðast svo: 
4 Prófíljárn alls konar, ót. a. .............. tollfrjálst 

108. Nr. 8 í sama kafla orðast svo: 
8 — — aðrar ...........20000.0.... 0... tollfrjálsar 

109. Nr. 8b í sama kafla orðast svo: 
8b— — aðrar ..........000000. 0000... tollfrjálsar 

110. Í staðinn fyrir nr. 9 í sama kafla koma tvö nr. svo 
hljóðandi: 
9 Raf- og logsuðuvir ....................... tollfrjáls 
9a Vír úr járni og stáli, ót. a. ........0000.0 000... 

Aths. Vír er málmþráður 10 mm í þvermál eða grennri. 

111. Nr. 11 í sama kafla orðast svo: 
11 Gjarðajárn ...............0.00. 0000... tollfrjálst 

112. Nr. 1 í 64. kafla orðast svo: 
1 Kopar og koparblöndur, óunnið í klumpum eða sem 

duft „....... 0200 tollfrjálst 
113. Nr. 3—4 í sama kafla orðast svo: 

3 — lóðunarefni í stöngum, plötum eða sem duft .... 
tollfrjálst 

4 — annad ........00000000 00. tollfrjálst 
114. Nr. 1 í 65. kafla orðast svo: 

1 Nikkel, nikkelblöndur, óunnið í klumpum, svo og duft 
tollfrjálst 

115. Nr. 1 í 66. kafla orðast svo: 
1 Alúminíum og alúminíumblöndur, óunnið í klumpum, 

svo Og duft ..........00000 0000... tollfrjálst 
116. Í staðinn fyrir nr. 2 í sama kafla koma tvö nr., svo hljóð- 

andi: 
2 Vír, ekki einangraður ..............0200.00..000.. 
2a Stengur, þ. á m. prófílstengur .......... tollfrjálsar 

117. Á eftir nr. %a í sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóð- 
andi: 

10 Fiskkassar ...........0.0.000000000n.0. ss 
118. Nr. 1 í 67. kafla orðast svo: 

1 Blý og blýblöndur, ót. a., óunnið í klumpum, svo og 
blýspænir .........0.00000 00... 0... tollfrjálst 

119. Nr. 5 í sama kafla orðast svo: 
5 Blýlóð (sökkur) .........0..0000000 ev. ee... 

120. Nr. 1 í 68. kafla orðast svo: 
1 Zink og zinkblöndur, óunnið í klumpum, svo og zink- 

duft ........0020000.00 nn tollfrjálst 
121. Nr. 3 í sama kafla orðast svo: 

3 Plötur .........0000000 0000... tollfrjálsar 
122. Nr. 1 í 69. kafla orðast svo: 

1 Tin og tinblöndur, óunnið í klumpum, svo og duft 
tollfrjálst 

123. Í staðinn fyrir nr. 5 i sama kafla koma tvö nr., svo hljóð- 

andi: 

Toll- 
eining 

1 kg 

Vöru- 
magns- 
tollur 

Aurar 

2 

Verð- 

tollur 

% 

8



124. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

1. 
2. 
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5 Lóðtin í stöngum eða öðru formi ........ tollfrjálst 
ða Túbur úr timi ..........200000 0000 nn enn 

Nr. 1—2 í 70. kafla orðast svo: 
Málmar og blöndur þeirra, ót. a.: 

1 — dunnir .......00002. 000. tollfrjálst 
2 — í stöngum, plötum eða sem vir ...... tollfrjálst 

. Á eftir nr. 5 í 71. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
Ba — hnífablöð ...........000.seesnsenn 

. Nr. 15 í sama kafla orðast svo: 

15 Smávarningur til húsgagnagerðar (Möbelbeslas), ót. a. 
. Nr. 17 í sama kafla orðast svo: 

17 Hringjur, spennur óskreyttar, smellur, krókapör, skó- 
kóssar og annar þess konar smávarningur til sauma, 
lifstykkjagerðar, pappírsvöruiðnaðar, skósmíða og 
söðlasmíða o. þ. h., åt. a. ...0.0000000 000... 

Nr. 25 og 2ða í sama kafla orðast svo: 

Blaðtin (stanníól) og aðrar málmþynnur, sem eru minna 
en 0.25 mm að þykkt, þó ekki blaðgull og blaðsilfur 

og eftirlíkingar hvors tveggja: 

25 — með áletrun, sem ber það með sér, að þynnurnar 
séu ætlaðar utan um Íslenzkar afurðir ............ 

2ða — aðrar .........20000000.e ess 
Nr. 5 í 72. kafla orðast svo: 
5 — vefjarskeiðar og skyttur til vefstóla ............ 

Nr. 31 í sama kafla orðast svo: 
31 Kúlu- og keflalegur ........02020000 00.00.0000... 
Á eftir nr. 11 í 73. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi: 
lla Hlutar til rafmagnsgeyma .......0.0000000. 00... 
Nr. 14 í 76. kafla orðast svo: 
14 Reiðhjólahlutar, ót. a. ......0000000.0 0... 
Nr. 2 í 79. kafla orðast svo: 
2 Hlutar til flygela og píanóa ......00000.0000.0..0.0.. 

Nr. 4 í sama kafla orðast svo: 
4 Hlutar til orgela og harmonía ..........0..000000... 

Nr. 4 í 80. kafla orðast svo: 
4 — hvalveiðabyssur og hlutar til þeirra ............. 

Nr. 6 i sama kafla orðast svo: 
6 — hvalveiðaskutlar .............000000.. 00... 

Nr. 8, 9, 9a, 9b, 9c og 10 ásamt athugasemd í 82. kafla 

falla niður. 

Nr. 11 í sama kafla orðast svo: 
8 Skraut- og glysvarningur úr plastiskum efnum og 

efnum þeim, sem talin eru í þessum kafla ...... 

Nr. 1 í 85. kafla orðast svo: 

1 Hnappar til fata, ót. a., þar með taldir ermahnappar 
og flibbahnappar, aðrir en úr góðmálmum ...... 

2. gr. 
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 
Fyrir orðið „hampgarn“ í h-lið kemur: garn. 
æ-liður orðast svo: 

Toll- 
eining 

1kg 

Vöru- 
magns- 
tollur 
Aurar 

7 

"190 

20 

Verð- 
tollur 

% 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

A
G
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æ. Að innheimta ekki aðflutningsgjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 
veiðarfæragerðar. 

3. Á eftir æ-lið koma tveir nýir liðir, svo hljóðandi: 
ö. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, 

sem smíðaðir eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjár- 
hæð á hverja rúmlest. 

aa. Ad endurgreiða verksmiðjum, sem framleiða rafmagnsspenna, aðflutnings- 
gjöld eða hluta af þeim af efnivörum þeirra. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numdir 1., 6., 21. og 24. tölul. 

1. gr. laga nr. 96 1941, 1., 2.,3., 7., 9., 10., 13., 20., hluti af 25. (49/5, 6 og 8), hluti af 49. 
(63/8 og 8b) tölul. 1. gr. laga nr. 56 1942, 7., 9., fyrri hluti 23. (50/39) og 29. tölul. 1. gr. 
laga nr. 6 1945, fyrri hluti 8. (30/12) og 33. tölul. 1. gr. laga nr. 71 1947, niðurlag 2. (15/ 
19), 7., 10., 12., 16., 18. og 40. tölul. 1. gr. laga nr. 49 1950, 2., 3., 8., 11. og 16. tölul. 1. gr. 
laga nr. 108 1951 og 4., 14., 15., 17., 24. og 29. tölul. 1. gr. og æ-liður 3. tölul. 2. gr. laga 
nr. 31 1953, allra um breyt. á 1. nr. 62 1939, um tollskrá o. fl. 

4. gr. 
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra, ásamt 

meginmáli eldri laga um breyt. á 1. nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., að því leyti sem 
þau eru enn í gildi, inn í lög nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. SJ) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um brúargerðir. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 

Framkvæma skal, eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum eða úr brúasjóði 
(sbr. lög nr. 33/1949, um bÞifreiðaskatt o. fl.), byggingu brúa þeirra, sem 2. gr. 
ákveður. 

Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr varan- 
legu efni, svo sem járni eða járnbentri steypu, eftir því sem hagkvæmt þykir.
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2. gr. 

A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri. 

I. Nýjar brýr á þjóðvegum. 
a. Vesturland. 

þa
 

Leirvogsá á Kjalarnesvegi innri. 
Drageyrará í Skorradal. 
Kaldá í Skorradal. 
Hornsá í Skorradal. 
Deildargil í Hálsasveit. 
Árkvarnarlækur á Hraunhreppsvegi á Mýrum. 
Hvitá hjá Bjarnarstöðum í Hvítársíðu. 
Norðlingafljót í Hvítársíðu. 
Hraunholtsá í Hnappadal. 
Mjósund á Eyrarsveitarvegi á Snæfellsnesi. 

. Gljúfurá á Skógarströnd. 
Skeggjagil í Laxárdal í Dalasýslu. 
Krossá á Skarðsströnd. 
Fagradalsá á Skarðsströnd. 
Sælingsdalsá í Hvammssveit. 
Flekkudalsá á Fellsströnd. 
Galtará á Fellsströnd. 

. Bakkaá í Gautsdal. 

Gautsdalsá í Gautsdal. 

. Múlaá í Kollafirði í Barðastrandarsýslu. 
Fjarðarhornsá í Kollafirði í Barðastrandarsýslu. 
Skálmardalsá. 
Þverá í Vattarfirði. 
Kjálkafjarðará á Þingmannaheiði. 

. Þverá í Vatnsfirði. 

Hvestuvaðall í Arnarfirði. 

Fífustaðaá í Arnarfirði. 

Selárdalsá í Arnarfirði. 

. Otradalsá í Arnarfirði. 

Fossá í Arnarfirði. 

. Hrafnseyrará í Arnarfirði. 
Botnsá í Dýrafirði. 
Langá á Ingjaldssandi. 
Ísafjarðará. 

. Vatnsfjarðarós við Ísafjarðardjúp. 
. Botnsá í Mjóafirði. 

Heydalsá í Mjóafirði. 
Gljúfurá í Mjóafirði. 
Hattardalsá í Álftafirði. 
Seljalandsós í Álftafirði. 
Mórilla í Kaldalóni. 

„ Laxá á Laxárdalsheiði í Strandasýslu. 
Steinadalsá í Strandasýslu. 
Kaldbaksós í Strandasýslu. 
Kjósará í Strandasýslu. 

. Reykjarfjarðará í Strandasýslu. 

1954 

37 
14. apríl
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37 b. Norðurland. 
14. april 1. Nupså å Austursiduvegi i Hunavatnssyslu. 

2. Víðidalsá innan við Víðidalstungu. 
3. Vatnsdalsá hjá Grímstungu. 
4. Svínadalsá hjá Auðkúlu í Húnavatnssýslu. 
5. Sléttá í Sléttárdal í Húnavatnssýslu. 
6. Laxá hjá Kálfshamarsvík. 
7. Laxá á Gönguskarðavegi í Skagafjarðarsýslu. 
8. Gauksstaðaá á Skaga í Skagafjarðarsýslu. 
9. Hörtná á Skaga í Skagafjarðarsýslu. 

10. Héraðsvötn hjá Tyrfingsstöðum. 
11. Norðurá á Skagafjarðarvegi. 
12. Hjaltadalsá á Hólavegi. 
13. Hofsá ofan við Hofsós. 
14. Fnjóská fremra. 
15. Skjálfandafljót í Bárðardal. 
16. Ormarsá sunnan Raufarhafnar. 

c. Austurland. 

Skarðsá á Fjöllum. 
2. Lindará á Möðrudalsöræfum. 

3. Lónakíll á Möðrudalsöræfum. 

4. Fuglabjargaá á Sandvíkurheiði. 
5. Selá í Vopnafirði. 
6 
7 
8 

þan
di 

. Kvíslá í Vopnafirði. 
. Njarðvíkurá. 
. Staðará á Hjaltastaðavegi. 

9. Bjarglandsá á Hjaltastaðavegi. 
10. Jökulsá á Hjaltastaðavegi. 
11. Lagarfljót hjá Fossi. 
12. Lagarfljót á Steinboga. 
13. Gilsá í Fljótsdal. 
14. Haugá í Skriðdal. 
15. Berufjarðará í Berufirði. 
16. Fossá í Berufirði. 
17. Búlandsá í Berufirði. 
18. Hofsá í Álftafirði. 
19. Selá í Álftafirði. 
20. Eyrará innri á Sléttuströnd. 
21. Dalsá í Fáskrúðsfirði. 
22. Tunguá í Fáskrúðsfirði. 
23. Stöðvará í Stöðvarfirði. 
24. Fagradalsá í Breiðdal. 
25. Gilsá á Norðurdalsvegi í Breiðdal. 

d. Suðurland. 
1. Reyðará í Lóni. 

Karlsá í Lóni. 
Gjádalsá í Lóni. 
Fjarðará í Lóni. 
Hoffellsá í Nesjum. 
Hornafjarðarfljót (ef fært þykir að undangenginni rannsókn). R

E
R
 
e
N



IL 
Ölfusá hjá Óseyrarnesi (enda leiði rannsókn í ljós, að brúarstæðið sé öruggt 

og brúarsmíðin sé mikill þáttur í að tryggja afkomu íbúanna í sjávarþorpunum 
austan fjalls). 
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Hólmsá á Mýrum. 
Smyrlabjargaá í Suðursveit. 
Staðará í Suðursveit. 

Steinavötn í Suðursveit. 
Fellsá í Suðursveit. 
Stemma í Suðursveit. 

Breiðá í Öræfum. 
Fjallsá í Öræfum. 

. Virkisá í Öræfum. 
Kotá í Öræfum. 
Svínafellsá í Öræfum. 
Skaftafellsá í Öræfum. 
Múlakvísl á Mýrdalssandi. 
Langholtsskurður í Meðallandi. 
Laxá í Fljótshverfi. 
Fjarðará á Síðu. 

- Hólsá í Landeyjum. 
Litla-Laxá á Auðsholtsvegi. 
Hvítá hjá Iðu. 
Andalækur í Biskupstungum. 
Brúará á Laugardalsvegi. 
Hvítá hjá Kiðjabergi. 
Villingavatnsá í Grafningi. 
Ölvesvatnsá í Grafningi. 

III. Endurbygging brúa á þjóðvegum. 

a. Vesturland. 

ST
S 

Ot
iR
 

Gð
 

9 
ET
 Fossá í Hvalfirði. 

Þverá í Svínadal á Draghálsvegi. 
Andakílsá við Skorradalsvatn. 
Hítará á Stykkishólmsvegi. 
Reykjadalsá í Dalasýslu. 
Hvammsá í Dalasýslu. 
Þambá í Strandasýslu. 

b. Norðurland. 

=
D
 

Em
 

Djúpadalsá í Blönduhlíð í Skagafirði. 
Kotá í Skagafirði á Norðurlandsvegi. 
Valagilsá í Skagafirði á Norðurlandsvegi. 
Hrolleifsdalsá á Siglufjarðarvegi. 
Eyjardalsá á Bárðardalsvegi vestri. 
Jökulsá í Axarfirði. 
Tunguá í Þistilfirði. 

c. Austurland. 

1. 
2. 

Stafdalsá á Fjarðarheiði. 
Lagarfljót hjá Egilsstöðum. 

1954 

37 
14. april
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37 3. Gilsá á Völlum. 
14. apríl 4. Eyvindará á Völlum. 

5. Fagradalsá (neðsta brú). 

d. Suðurland. 
Hverfisfljót í Fljótshverfi. 
Tungufljót í Skaftártungu. 
Hólmsá á Mýrdalssandi. 
Skógaá undir Eyjafjöllum. 
Ytri-Rangá á Suðurlandsvegi. i

i
 

IV. Aðrar brýr. 
a. Brýr á fjallvegum og sýsluvegum má gera að öllu fyrir fé úr ríkissjóði. 

b. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af ríkissjóði, gegn því, 

sem á vantar, annars staðar frá. 

B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra. 

Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slíkar brýr að öllu 

úr ríkissjóði. 
Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr ríkissjóði gegn 

framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti. 

C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf. 
Kostnað við slíkar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem 

brúin er á. 

3. gr. 
Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhalds- 

kostnaði þess vegar, sem brúin er á. 

4. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32 23. júní 1932, um brúar- 

gerðir, ásamt breytingum á þeim með lögum nr. 30 2. apríl 1943 og nr. 53 17. 
maí 1947. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Kristinn Guðmundsson.
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LÖG 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

I. KAFLI 

Til hverra lög þessi taka. 

1. gr. 
Lög þessi taka til hvers manns, sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu 

ríkisins með föstum launum, meðan hann gegnir starfanum, enda verði starf hans 
talið aðalstarf. Ákvæði í lögum, sem öðruvísi mæla um einstaka flokka starfs- 
manna, skulu haldast. Rétt er og að setja í ráðningarsamninga forstjóra atvinnu- 
fyrirtækja, er ríkið rekur, ákvæði um uppsögn og annað, er kann að vera nauð- 
synlegt eða heppilegt starfans vegna. 

Nú verður ágreiningur um það, hvort starfsmaður skal sæta ákvæðum laga 
þessara, og sker þá fjármálaráðherra úr. Ef starfsmaður vill eigi hlíta úrskurði 
ráðherra, getur hann borið málið undir dómstóla, og skal þá höfða mál á hendur 
fjármálaráðherra. 

IL KAFLI 

Um veitingu starfa. 

2. gr. 
Það fer eftir ákvæðum laga um hverja starfsgrein, hver veita skuli, setja í eða 

ráða í stöður. Nú er eigi um það mælt í lögum, og skal þá svo meta sem sá ráð- 
herra, er starfinn lýtur, geri þá ráðstöfun, en geti þó veitt forstjóra viðkomandi 
starfsgreinar heimild til að gera það, ef ráðstafa skal hinum vandaminni og ábyrgðar- 
minni stöðum í grein hans. 

3. gr. 
Almenn skilyrði til þess að fá skipun, setningu eða ráðningu í stöðu eru þessi: 
1. 21 árs aldur. Þó má víkja frá þessu aldurslágmarki um vélritunar-, af- 

greiðslu- og sendilsstörf eða önnur svipuð störf. 

Einstök ákvæði í lögum, þar sem annað aldurstakmark er sett, skulu haldast. 
2. Lögræði. Þó gildir lögræðiskrafan ekki, þegar undanþága er gerð samkvæmt 

1. tölulið. 
3. Nauðsynleg heilbrigði, andleg og líkamleg, til þess að gegna þeim starfa, sem 

hverju sinni er um að ræða. 
4. Íslenzkur ríkisborgararéttur. Víkja má þó frá þessu ákvæði, ef telja má sér- 

staklega eftirsóknarvert að fá erlendan ríkisborgara til að gegna starfa til bráða- 
birgða, en eigi má skipa hann fyrr en hann hefur öðlazt íslenzkan ríkisborgararétt. 

5. Óflekkað mannorð, enda sé þess gætt, að umsækjandi sé ekki að öðru leyti 
haldinn þeim annmörkum, er gera mundu hann óverðugan til að gegna slíkri stöðu. 

14 

1954 

38 
14. april
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38 6. Almenn menntun og þar að auki sú sérmenntun, sem lögum samkvæmi er 

14. april krafizt eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu 

starfans. 
7. Fjárforræði, ef stöðu fylgja fjárreiður, svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf, 

eða ef svo er fyrir mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu. 

Konur og karlar hafa jafnan rétt til opinberra starfa og til sömu launa fyrir 

sömu störf. 

4. gr. 

Nú er maður skipaður í stöðu, og ber þá að líta svo á, að hann skuli gegna stöð- 

unni, þar til eitthvert eftirgreindra atriða kemur til: 
1. að hann brýtur af sér í starfinu, svo að honum beri að víkja úr því; 

2. að hann fullnægir ekki skilyrðum 3. gr. laga þessara; 
3. að hann fær lausn samkv. eigin beiðni; 
4. að hann hefur náð hámarksaldri, sbr. 13. gr.; 
5. að hann flyzt í aðra stöðu hjá ríkinu; 
6. að skipunartími hans samkv. tímabundnu skipunarbréfi er runninn út; 

7. að staðan er lögð niður, sbr. 14. gr. 

5. gr. 

Lausa stöðu skal auglýsa í Lögbirtingablaði, venjulega með 4 vikna fyrirvara. 

Heimilt er að taka til greina umsóknir, sem berast, eftir að liðinn er umsóknar- 

frestur, enda hafi staðan ekki þegar verið veitt eða í hana sett eða maður í hana 

ráðinn, eftir að frestur var liðinn. 
Veita skal umsækjendum og viðurkenndum félögum opinberra starfsmanna 

kost á að fá vitneskju um það, hverjir sótt hafa. 

Nú hefur staða verið auglýst, en eigi þykir rétt að skipa nokkurn umsækj- 

anda í hana, og má þá setja þann umsækjanda, er næst þykir standa til þess að 

fá skipun. Veita má slíkum manni stöðu án auglýsingar að nýju, eftir að hann hefur 

gegnt henni óaðfinnanlega eitt ár eða lengur, enda á hann þá rétt á að fá úr því 

skorið, hvort hann eigi að fá veitingu. 
Ákvæði þessarar greinar taka ekki til starfa í þágu utanríkisþjónustunnar. 

6. gr. 

Hver sá, er stöðu ráðstafar, getur sett starfsmanni erindisbréf, enda skal að 

jafnaði setja starfsmanni slík fyrirmæli, ef hann óskar þess, hvort sem það varðar 

starf hans almennt eða einstaka grein þess eða greinar. 

III. KAFLI 

Um lausn úr stöðu. 

7. gr. 

Það stjórnvald, er veitir stöðu, veitir og lausn frá henni um stundarsakir. 

Forstjóri starfsgreinar getur þó veitt starfsmanni í þeirri grein lausn um stundar- 

sakir, þótt hann hafi ekki veitt þá stöðu, ef bið þykir hættuleg, en tilkynna skal þá 

þeim, er stöðu veitir, tafarlaust þá ráðstöfun með skýringu á málavöxtum, enda 

tekur hann fullnaðarákvörðun um lausnarveitinguna. 

Rétt er að veita starfsmanni lausn um stundarsakir, ef hann hefur sýnt í starfi 

sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns 

sins, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi sínu, hefur verið ölvaður að starfi eða 

framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykir að öðru leyti ósæmileg, óhæfi- 

leg eða ósamrýmanleg því starfi. Þó skal veita starfsmanni áminningu og gefa
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honum kost á að bæta ráð sitt, áður en honum er veitt lausn um stundarsakir sam- 38 

kvæmt þessari málsgrein. 
Nú hefur starfsmaður fjárreiður eða bókhald með höndum, og má þá 

veita honum lausn um stundarsakir án áminningar, ef ætla má eða víst þykir, að 
óreiða sé á bókhaldi eða fjárreiðum, bú hans tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar 
nauðasamninga. Sama er, ef starfsmaður er grunaður eða sannur orðinn að hátt- 
semi, er varða kynni sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra hegningar- 
laga, eða heilsu hans er svo farið, að eigi þyki gerlegt að láta hann gegna starfa 
lengur. 

Lausn um stundarsakir skal jafnan vera skrifleg með tilgreindum ástæðum. 

8. gr. 
Nú hefur starfsmanni ríkisins verið veitt lausn um stundarsakir fyrir meintar 

misfellur í starfi, og skal þá þegar mál hans rannsakað af kunnáttumönnum eða 
fyrir dómi að hætti opinberra mála, ef ástæða þykir til, svo að upplýst verði, hvort 
rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann aftur taka við starfi sinu. 

Urslit um stöðuna skulu ráðin strax og lokaniðurstóður rannsóknar eru 
kunnar. 

9. gr. 
Meðan lausn um stundarsakir stendur, nýtur starfsmaður hálfra fastra launa 

þeirra, sem stöðu hans fylgja. Embættishúsnæði og jarðnæði, ef um er að ræða, 
heldur hann, enda komi þau fríðindi til reiknings samkvæmt mati í þeim launum, 
er hann fær. 

Nú fellur niður lausn um stundarsakir, og skal starfsmaður þá fá greiddan 
þann helming hinna föstu launa, er hann hefur verið sviptur. 

Nú tekur sá, sem lausn hefur fengið um stundarsakir, aftur við starfa sínum, 
og skal þá líta svo á um starfsaldur sem hann hefði gegnt starfanum óslitið. 

10. gr. 
Hver sá, er skipar starfsmann í stöðu, veitir og lausn úr henni, nema öðruvísi 

sé sérstaklega fyrir mælt í lögum. Lausn skal veita skriflega og jafnan greindar 
orsakir, svo sem vegna umsóknar, heilsubrests, tiltekinna ávirðinga o. s. frv. 

Í lausnarbréfi skal jafnan kveðið á um það, frá hvaða degi starfsmaður skuli 
lausn taka og með hvaða kjörum, svo sem um eftirlaun, sé um þau að ræða, líf- 
eyri, hvenær starfsmaðurinn skuli sleppa íbúð, jarðnæði o. s. frv., eftir því sem 
við á. 

11. gr. 
Jafnan skal starfsmanni, sem víkja skal úr stöðu, veittur kostur á að tala máli 

sínu, áður en ákvörðun er tekin, ef þess er kostur. 

Rétt er þeim, er vikið er úr stöðu, að bera málið undir úrlausn dómstóla, enda 
fari rannsókn slíks máls að hætti opinberra mála. Stefna skal fjármálaráðherra 
fyrir hönd ríkissjóðs. 

Nú er stöðumissir úrskurðaður óréttmætur, og fer þá um bætur til aðila eftir 

úrskurði dómstóla, nema hlutaðeigendur hafi komið sér saman um annað. Þegar 
bætur eru metnar, skal hafa til hliðsjónar ástæður starfsmanns, svo sem aldur og 
atvinnumöguleika, svo og fram komnar málsbætur stöðuveitanda. 

12. gr. 
Starfsmanni skal víkja úr stöðu að fullu, ef hann hefur verið sviptur með 

fullnaðardómi rétti til að gegna stöðu þeirri. Nú hefur starfsmaður verið sviptur 
þeim rétti með dómi í héraði, og skal þá í þeim dómi kveða á um það, hvort það 

14. april
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38 ákvæði hans skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta því, þar til ráðið verður, 

14. apríl hvort honum skuli skjóta til æðra dóms, eða þar til úrlausn æðra dóms er fengin. 

13. gr. 
Starfsmanni skal veita lausn, þegar hann er fullra 70 ára að aldri. 

Heimilt er þó starfsmanni að láta af störfum með rétti til eftirlauna og/eða 

lífeyris, hvenær sem er, eftir að hann er orðinn 65 ára, eða fyrr, ef hann hefur 

unnið sér þann rétt samkvæmt öðrum lögum. 
Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar ná ekki til ráðherra og opinberra fulltrúa í 

þjónustu ríkisins, sem kosnir eru almennri kosningu. 

Ef embættismaður, sem hlotið hefur embætti sitt með almennri kosningu, 

fer frá samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, skal honum heimilt að sækja um 

embættið af nýju. Hljóti hann kosningu, skal hann fá veitingu fyrir embættinu 

um 5 ár. 
Halda skulu gildi sínu sérákvæði þau um dómara, er um ræðir í lögum nr. 32 

1. apríl 1948. 

14. gr. 
Nú er staða lögð niður, og skal þá starfsmaður jafnan fá föst laun, er starfan- 

um fylgdu, greidd í 6 mánuði frá því að hann lét af starfi, ef hann hefur verið í 
þjónustu ríkisins skemur en 15 ár, en í 12 mánuði, eigi hann að baki lengri þjón- 
ustualdur, enda hafi hann þá ekki hafnað annarri sambærilegri stöðu á vegum 

ríkisins. 
Ef sama staða er aftur stofnuð innan 5 ára, á starfsmaður að öðru jöfnu rétt 

til hennar. 
Nú hefur maður verið leystur frá starfi vegna þeirra orsaka, sem um getur í 

grein þessari, eða annarra atvika, sem honum verður ekki sök á gefin, og skal hann 
þá í 5 næstu ár að öðru jöfnu sitja fyrir um starf í þjónustu ríkisins, er losna kann, 
ef hann sækir um það. 

Starfsaldur hans áður og eftir skal þá saman lagður og veitir þá sömu réttindi 
sem óslitin þjónusta. 

Nú tekur maður, er launagreiðslna nýtur samkvæmt 1. mgr., við starfi í þjón- 
ustu ríkisins, áður en liðinn er 6 eða 12 mánaða tíminn, og skulu þá launagreiðslur 
samkvæmt þessari grein falla niður, ef laun þau, er nýja starfinu fylgja, eru jöfn 
eða hærri en þau, er hann naut í fyrri stöðunni. Ef launin í nýju stöðunni eru lægri, 
skal greiða starfsmanni launamismuninn til loka 6 eða 12 mánaða tímabilsins. 

15. gr. 
Nú vill starfsmaður beiðast lausnar, og skal hann þá gera það skriflega 

og með þriggja mánaða fyrirvara, nema ófyrirsjáanleg atvik hafi gert starfs- 
mann ófæran til að gegna stöðu sinni eða viðkomandi stjórnvöld samþykki skemmri 
frest. Skylt er að veita lausn, ef hennar er löglega beiðzt. Þó er óskylt að veita 
starfsmönnum lausn frá þeim tíma, sem beiðzt er, ef svo margir leita lausnar sam- 
tímis eða um líkt leyti í sömu starfsgrein, að til auðnar um starfrækslu þar mundi 
horfa, ef beiðni hvers um sig væri veitt. Getur stjórnvald þá áskilið lengri upp- 
sagnarfrest, allt að sex mánuðum. 

Ákvæði ráðningarsamnings, sem gerður hefur verið fyrir gildistöku laga 
þessara, eða sérákvæði í lögum, er öðruvísi kveða á, skulu standa.
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IV. KAFLI 

Um orlof og veikindaleyfi. 

16. gr. 
Starfsmenn skulu árlega fá orlof í 15 virka daga og einskis í missa af föstum 

launum. Ef sérstaklega stendur á, má orlof þó vera allt að 18 virkum dögum. Starfs- 
mönnum, er verið hafa í þjónustu ríkisins lengur en 15 ár, má veita orlof allt að 
24 virkum dögum. Nánari reglur um orlof skal setja með reglugerð, og skal enn 
fremur í þeirri reglugerð ákveðið, eftir hvaða reglum þeir taki orlof, er verið hafa 
í þjónustu ríkisins skemur en eitt ár. 

Forstjóri hverrar starfsgreinar eða skrifstofu ákveður í samráði við starfs- 
menn, í hverri röð þeir fái orlof. 

Nú tekur starfsmaður ekki orlof tiltekið ár, og er honum þá rétt, með samþykki 
yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið. 

Nú tekur starfsmaður ekki orlof samkvæmt beiðni yfirmanns síns, og ber 
honum þá aukagreiðsla fyrir starf sitt þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt 
að taka vinnu í stað orlofs í starfsgrein sinni fyrir endurgjald. 

Skylt er starfsmanni að taka orlof, ef yfirmaður hans skipar svo. 
Haldast skulu sérreglur í lögum og ráðningarsamningum um orlof starfsmanna 

í tilteknum greinum eða tilteknum störfum, sbr. 15. gr. Þó sé það aldrei skemmra 
en lágmark það, sem ákveðið er í 1. mgr. þessarar greinar. 

17. gr. 
Ákveða skal með reglugerð, hvernig fari um launagreiðslur til starfsmanna i 

veikindaforföllum svo og til kvenna í fjarvistum vegna barnsburðar. 

V. KAFLI 

Um launagreiðslur og hlunnindi. 

18. gr. 
Starfsmenn taka laun samkvæmt lögum eða ráðningarsamningum. 
Starfsmönnum er skylt að hlíta breytingum á launakjörum sínum samkvæmt 

lögum eða reglugerðum, staðfestum af hlutaðeigandi ráðherra, þar sem heimild er 
til slíks að lögum, enda standi ráðningarsamningar því eigi í gegn. 

19. gr. 
Þegar laun fara stighækkandi eftir starfsaldri, skal svo fara sem hér segir: 
Nú fær starfsmaður launahærri stöðu en hann hafði áður, og tekur hann þá 

lægstu laun í hinni nýju stöðu, ef þau eru hærri en hæstu laun í hinni fyrri. En 
ef byrjunarlaun í nýju stöðunni eru jöfn eða lægri en þau, er hann hafði þá í hinni 
fyrri, tekur hann næstu laun fyrir ofan þau, er hann hafði þar. Starfsaldur til launa- 
hækkunar í nýju stöðunni telst frá því, er hann fékk skipun eða setningu í hana. 

Nú tekur starfsmaður við sams konar stöðu og hann hafði áður, og telst 
starfsaldur hans þá frá skipun eða setningu í hina eldri stöðuna. 

Nú tekur maður verr launaða stöðu í sömu starfsgrein en hann hafði áður, 
og fær hann þá laun í nýju stöðunni, sem næst eru þeim launum eða hærri en 
þau laun, er hann hafði í fyrri stöðunni. Ef hann tekur stöðu í annarri starfsgrein, 
þá fær hann hæstu laun þar, ef þau eru lægri eða jafnhá þeim, er hann hafði. 
En ef þau eru hærri, þá tekur hann þau, er hann hafði í eldri stöðunni. 

Nú tekur starfsmaður við stöðu aftur, sem hann hafði farið úr, og er þá rétt 
að telja saman allan starfstímann. 
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20. gr. 

Föst laun greiðast fyrir fram mánaðarlega fyrsta starfsdag hvers mánaðar. 

Greidd laun eru óafturkræf, þótt starfsmaður andist eða verði leystur frá starfa, 

áður en mánuður er liðinn. 
Nú tekur maður við starfa eftir fyrsta dag mánaðar, og fær hann þá laun í 

réttu hlutfalli við tölu þeirra daga, sem eftir eru af þeim mánuði. 

21. gr. 

Nú er starfsmaður leystur frá starfa vegna vanheilsu eða slysa, sem honum 

verður ekki með skynsamlegu mati gefin sök á, og ber þá að greiða honum þau 

föstu laun, er stöðu hans fylgja, í þrjá mánuði. 

Nú tekur maður, sem látið hefur af starfi vegna vanheilsu, aftur við starfi í 

starfsgrein sinni, og skal þá starfsaldur hans áður og eftir lagður saman og veitir 

þá sama rétt og óslitin þjónusta. 
Um greiðslu til maka látins starfsmanns fer eftir ákvæðum 1. mgr. 

22. gr. 

Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem jarðarafnotum, hús- 

næði, ljósi, hita, fæði og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskatta- 

nefnd í því umdæmi, sem starfsmaður er búsettur í, og matsverðið dregið frá 

heildarlaununum. 
Ákvörðun yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, sem fellir fulln- 

aðarúrskurð í málinu. Húsnæði ráðherra og risnufé, sem ákveðið er í fjárlögum, 

telst ekki til embættislauna. 

23. gr. 

Óheimilt er starfsmanni að gefa út ávísanir á laun, sem ekki eru í gjalddaga 

komin, nema fjármálaráðuneytið veiti til þess samþykki sitt hverju sinni. Sú 

heimild má þó ekki fara fram úr fjórðungi árslauna. Enginn vinnur rétt samkvæmt 

slíkri ávísun, nema samþykki sé fengið. 

24. gr. 

Nú þykir hlýða, að dómi ráðherra, að starfsmaður beri einkennisbúning eða 

einkennismerki önnur í starfi sínu, og ber ríkissjóði að leggja hann eða þau merki 

til starfsmanni að kostnaðarlausu eftir þeim reglum, er ráðherra setur. 

25. gr. 

Konur, er veita heimili forstöðu, eiga rétt til þess að vinna tvo þriðju hluta 

ákveðins vinnutíma gegn samsvarandi frádrætti í launum, enda megi slíkt verða 

að skaðlausu. 
Samsvarandi ívilnun má og öðrum veita, er sérstaklega er farið, svo sem 

vegna heilsuveilu. 

26. gr. 

Nú gegnir starfsmaður samkvæmt ákvörðun stjórnvalds jafnhliða sínum starfa 

öðrum starfa, og fær hann þá hálf þau föstu byrjunarlaun, er þeim starfa fylgja, 

og aukatekjur allar. Ef slíkum starfa er skipt milli tveggja eða fleiri starfsmanna, 

kveður ráðherra á um þóknun hvers þeirra með hliðsjón af vinnu og aðstöðu að 

öðru leyti. 

27. gr. 

Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð daglegan vinnutima starfsmanna 

svo og þóknun fyrir verk, sem unnin eru utan þess tíma.
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VI. KAFLI 

Skyldur starfsmanna. 

28. gr. 
Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt með alúð og samvizkusemi í hvívetna. 

Hann skal gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að 
hafast nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess, sem er honum til vanvirðu eða 
álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein, er hann vinnur við. 

29. gr. 
Skylt er starfsmanni að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna um starf sitt. 

30. gr. 
Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa, hvort heldur er að morgni eða 

eftir hlé. Skrifstofustjórar og aðrir yfirmenn skulu fylgjast með stundvísi starfs- 
manna. Hafa skal stimpilklukkur í skrifstofum og vinnustofum, þar sem því verður 
við komið, og halda skrá um, hvernig starfsmenn koma til vinnu. 

Starfsmanni er skylt að vinna án endurgjalds yfirvinnu allt að tvöföldum þeim 
tíma, er hann hefur verið frá starfi án gildra forfalla, eða hlíta því, að dregið sé 
af launum sem því nemur. 

Nú sýnir starfsmaður óstundvísi og vanrækslu í starfi sínu og lætur ekki skipast 
við áminningu yfirboðara, og varðar það brottvikningu um stundarsakir eða fyrir 
fullt og allt, ef miklar sakir eru. 

31. gr. 
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu, sem yfirboðarar telja nauðsyn- 

lega. Þó er engum starfsmanni, nema þeim, er gegnir lögreglustörfum eða annarri 
öryggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur þriðjungi 
af lögmæltum vikulegum vinnutíma. 

32. gr. 
Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fær vitn- 

eskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkv. lögum, fyrirmælum yfirboðara 
eða eðli málsins. Þagnarskyldan helzt, þótt látið sé af starfi. 

33. gr. 
Skylt er starfsmanni að hlíta breytingum lögum samkvæmt á störfum hans 

og verkahring frá því, er hann tók við starfi, enda hafi breytingin ekki áhrif til 
skerðingar á launakjörum hans eða réttindum. Sama er um breytingar, er yfirmaður 
ákveður, en þeirri ákvörðun má skjóta til ráðherra. 

VII. KAFLI 

Um aukastörf. 

34. gr. 
Heimilt er að fela starfsmanni að vinna fyrir sanngjarnt endurgjald aukastörf 

í þágu ríkisins, enda valdi það ekki vanrækslu á þeim störfum, er stöðu hans fylgja. 
Áður en starfsmaður stofnar til atvinnurekstrar, hyggst að taka við starfi 

í þjónustu annars aðila en ríkisins gegn varanlegu kaupi eða ganga í stjórn 
atvinnufyrirtækis, ber honum að skýra því stjórnvaldi, er veitti stöðuna, frá því. 
Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því, ef áðurnefnd starfsemi telst 

1954 
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38 ósamrýmanleg stöðu hans, og honum bannað að hafa hana með höndum. Bera má 

14. apríl slíkt bann undir ráðherra. 
Rétt er að banna starfsmanni slíka starfsemi sem í 2. málsgrein segir, ef það 

er síðar leitt í ljós, að hún megi ekki saman fara starfi hans í þjónustu ríkisins. 

VIII. KAFLI 

Starfsmenn Alþingis. 

35. gr. 
Forsetar Alþingis hafa aðild og úrskurðarvald um réttindi og skyldur starfs- 

manna þingsins samkvæmt lögum þessum. 

IX. KAFLI 

Um félagsskap starfsmanna. 

36. gr. 
Við samning reglugerða samkvæmt lögum þessum svo og við endurskoðun 

þeirra skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost á að fylgjast með 
og fjalla fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem upp kunna að koma. 

X. KAFLI 

Um gildistöku, afnám laga o. fl. 

37. gr. 
Með gildistöku laga þessara falla úr gildi eftirfarandi fyrirmæli: 

1. Tilskipun 3. febr. 1836, IV. 
2. Konungsbréf 8. apríl 1844 um íslenzkukunnáttu þeirra, er sækja um embætti á 

Íslandi. 
3. Opið bréf 31. maí 1855 um ávísanir embættislauna og þess konar, sem og um 

borgun slíkra launa fyrir fram. 
4. Konungsúrskurður 27. maí 1857 um íslenzkukunnáttu embættismannaefna. 
5. Konungsúrskurður 8. febr. 1863 um próf í íslenzku. 
6. Lög nr. 37 11. júlí 1911, um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og emb- 

ætta, 3. gr. 

7. Lög nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, 1.—7. gr. 
8. Lög nr. 27 9. jan. 1935, um aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna, 

og lög nr. 5 31. jan. 1947, um breyting á þeim lögum, að því er snertir þá opin- 
bera starfsmenn, er lög þessi taka til. 

9. Lög nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins, 34. gr., 40. gr. (Bráða- 

birgðaákvæði). 

10. Önnur fyrirmæli, er fara kunna í bág við ákvæði laga þessara. 

38. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1954. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum um Framkvæmdabanka Íslands, nr. 17 10. febr. 1953. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Í stað orðanna „80 milljónir“ í 2. málsgr. 9. gr. laganna komi: 225 milljónir. 

2. gr. 
Ef Framkvæmdabankinn annast lántöku til að koma á fót sementsverksmiðju 

samkv. lögum þessum, fellur niður lántökuheimild ríkisstjórnarinnar samkv. 2. gr. 
laga nr. 35/1948, sbr. lög nr. 57/1950, um sementsverksmiðju. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 14. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um aukatekjur ríkissjóðs. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

a
 

voru: 

I. KAFLI 

Dómsmálagjöld í einkamálum. 

1. gr. 
Dómsmálagjöld skal greiða sem hér segir: 

A. Fyrir héraðsdómi: 

Stefna (áritun eða útgáfa) .........000000 0000 sn sn kr. 10.00 

Fyrirtekt máls (þingfesting, frestir og dómtaka) ..........0.0.... — 100.00 
Úrskurður undir rekstri máls ............0000000 00. — 25.00 
Vitni leitt .............0. 0... s nes — 15.00 
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5. Vitni gagnspurt ............2.0.0.. 0... kr. 15.00 
6. Dómkvaðning (fyrir hvern mann) .........0.0000 0... s nn — 25.00 

7. Staðfesting domsgerda ..................... 0. nn — 20.00 
8. Kærugjald samkvæmt 199. gr. einkamálalaganna .................… — 100.00 
9. Sjóferðapróf ..........022.0000... eens — 200.00 

B. Fyrir hæstarétti: 

1. Stefna ........0000000 00 kr. 20.00 
2. Fyrirtekt máls ....................0..nn ss — 200.00 
3. Úrskurður ............2...0.....n ns — 50.00 
4. Vitni leitt ..........0...02.0000.0 00... — 30.00 
5. Vitni gagnspurt ...............00.0.nsss sn — 30.00 
6. Dómkvaðning (fyrir hvern mann) ............000..0..nsnv ss. — 50.00 
7. Staðfesting dómsgerða ............2..0..... sense — 40.00 
8. Útivistargjald (samkv. 54. gr. hæstaréttarlaga) ....…...............… — 200.00 

2. gr. 
I gagnsåkum, framhaldssåkum, medalgångumålum og sakaukamålum skal greida 

gjald samkvæmt 1. gr. 

Í barnsfaðernismálum og í málum þeim, sem um ræðir i 24. gr. laga nr. 80 7. sept. 
1942, um kosningar til Alþingis, skal engin réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum 
skal gjafsóknarhafi engin réttargjöld greiða. 

Í málum, þar sem fjárhæð nemur ekki 1000 kr., greiðist hálf réttargjöld. 

II. KAFLI 

Gjöld fyrir fógetagerðir. 

3. gr. 
Fyrir fjárnáms-, lögtaks-, löggeymslu- og kyrrsetningargerð, svo og lögbann, 

sem fram fer á fjármunum — en til fjármuna telst eigi aðeins lausafé og fasteignir, 
heldur og skuldakröfur á hendur öðrum mönnum og önnur þau fjárréttindi, sem 
greinir Í 3. kafla laga 4. nóv. 1887, um aðför — skal greiða: 

Þegar fjárhæðin er 1000 kr. eða minni 60 kr. og síðan 10 kr. í viðbót fyrir hvert 
heilt þúsund eða brot úr þúsundi af þeirri fjárhæð, sem fram yfir er. 

4. gr. 
Gjald fyrir aðrar fógetagerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Kyrrsetning á manni ................0.....es sess kr. 100.00 
Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 3. gr. 

2. Utburður manns af jörð eða húsi ...........0..0000.000. 00... — 100.00 
3. Innsetning á jörð eða í hus til umráða .............00000 0. ....0.. — 100.00 
4. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til 

peningaverðs ...........0000000000s rss — 100.00 

5. gr 
Fyrir lausnargerd skal gjalda eftir 3. gr., þegar féð með henni er laust látið, en 

eftir 4. gr., sé kyrrsetning manns með henni niður felld. 

6. gr. 
Nú er aðfarar beiðzt hjá einum og sama manni eftir fleiri dómum en einum, sátt- 

um eða þinglesnum veðskuldabréfum, og skal þá gjaldið greitt fyrir hverja þeirra 
um sig
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Þegar fjárnáms er beiðzt eftir sama dómi, sátt eða veðskuldabréfi hjá fleirum 40 

en einum, skal gerð fara fram hjá hverjum þeirra og greiða gjald fyrir hverja gerð. 14. april 

Þetta gildir þó eigi, ef hlutaðeigendur eiga muni í sameiningu, er fjárnám er gert í. 

Eigi skal heimta hærra gjald, þótt munir þeir, sem fjárnámi eru teknir, séu eigi 

allir á sama stað né í sama lögsagnarumdæmi. 

7. gr. 

Ef hægt er að ákveða gjaldið fyrir fram, skal greiða fógeta það áður en hann 

byrjar gerðina, þá er hann krefst þess, og er gjaldið eigi afturkræft, þótt gerðar- 

beiðnin sé kölluð aftur, eða fógeti synji um framgang gerðarinnar, nema svo sé, 

að hærra gjald hafi greitt verið fyrir fram fyrir gerðina en greiða hefði átt, er hún 

var leidd til lykta. 

8. gr. 

Í gjafsóknarmálum og fyrirskipuðum málum, svo og þegar sá beiðist fjár- 

náms, er dæmdar hafa verið bætur í opinberu máli, og þegar tekinn er fjárnámi eða 

lögtaki framfærslueyrir, er manni ber að greiða með barni sínu skilgetnu eða óskil- 

getnu, með stjúpbarni, foreldri sínu eða konu, er hann hefur slitið samvistum við 

eða skilið að borði og sæng eða að fullu og öllu, skal því aðeins greiða réttargjald, 

að það náist hjá þeim, er fyrir fjárnámi eða lögtaki verður, enda sé kröfu gerðar- 

beiðanda áður fullnægt. 
Fyrir að fullnægja dómum í sakamálum eftir ráðstöfun hins opinbera skal 

engin gjöld greiða. 

III. KAFLI 

Skiptagjöld. 

. 9. gr. 

Í öllum þeim búum, sem skiptaráðandi eða skiptaforstjóri án dómsvalds fer 

með, skal greiða í skiptagjald 3% af öllum eignum búsins, — þar með talin bús- 

helft maka —, án tillits til skulda, er á því hvíla. 

Ekkert gjald skal þó greiða í þeim búum, þar sem eigurnar nema minna en 

1000 kr., að frádregnum útfararkostnaði í dánarbúum. 

10. gr. 

Nú tekur skiptaráðandi bú til skiptameðferðar, en framselur það á fyrsta 

skiptafundi erfingjum eða öðrum, er hlut eiga að máli, og skal þá greiða helming 

gjalds þess, er um ræðir í 9. gr. 

11. gr. 

Þá er skiptaráðendur eða skiptaforstjórar lúka skiptum í búum, kemur gjaldið 

i gjalddaga við skiptalok, og bera þeir, hver um sig, ábyrgð á greiðslu gjaldsins og 

á því, að það sé rétt talið. 
Þegar bú er framselt til erfingjaskipta, skal gjaldið greitt um leið og búið er 

afhent erfingjum. 

12. gr. 

Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða 50 kr.
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IV. KAFLI 

Gjöld fyrir uppboðsgerðir. 

13. gr. 
Þegar seld eru við opinbert uppboð fasteignir, skip og flugvélar, svo og önnur 

fasteignaréttindi, samkvæmt II. kafla laga um nauðungaruppboð, nr. 57 25. maí 
1949, skal greiða uppboðslaun sem hér segir: 

Af fyrstu 100 000 kr. ..........200000... 0 3% 
Af fjárhæð yfir 100 000 kr. allt að 500 000 kr. ............ 2% 
Af fjárhæð, sem er hærri en 500000 kr. ......0.00.... 1% 

14. gr. 
Þegar seld eru við opinbert uppboð önnur verðmæti en þau, er í II. kafla upp- 

boðslaganna greinir, skal greiða 6%. 

15. gr. 
Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 25 kr. 

16. gr. 
Þegar uppboð er haldið á fasteign eða öðru því, er um getur í 13. gr., en sala 

fer eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt upp á væntanlegt sam- 
þykki, en það bregzt, skal gjalda 100 kr. fyrir árangurslaust uppboð. 

17. gr. 
Nú hefur uppboðs verið beiðzt hjá uppboðshaldara, og séð hefur verið um 

birtingu á því, en beiðnin svo kölluð aftur, og skal þá aðeins greiða gjald fyrir 
birtingu samkvæmt 15. gr. En sé beiðnin eigi kölluð aftur fyrr en búið er að setja 
uppboðsþingið, skal gjalda 100 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð. 

18. gr. 
Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal 

gjalda 100 kr. 

19. gr. 
Fyrir undirboðsþing skal greiða 100 kr. 

20. gr. 
Fyrir uppboð á eftirlátnum unum þurfamanna og óskilafénaði í réttum skal 

ekkert gjald greiða. 

V. KAFLI 

Gjöld fyrir notarialgerðir. 

21. gr. 
Fyrir víxilafsögn, sem notarius framkvæmir, skal greiða: 
Þegar fjárhæðin er 1000 kr. eða minni, 30 kr., og síðan 5 kr. hærra fyrir hvert 

þúsund, eða brot úr þúsundi, upp í 15000 kr., og er þá gjaldið 100 kr., enda hækkar 
ekki úr því. 

22. gr. 
Fyrir aðrar notarialgerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Afsagnargerðir, aðrar en víxilafsagnir, svarkröfur, stefnubirtingar, 

er notarius framkvæmir, svo og aðrar slíkar gerðir .............. kr. 50.00
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2. Notarialvottorð á samninga, arfleiðsluskrár, umboðsskjöl eða aðra 40 
slíka gerninga ........0..002000.0 nn kr. 50.00 14. apríl 

3. Skipstjóramótmæli .......00000000 nenna — 100.00 
4. Dráttur í happdrætti ............00000 000. enenne urn — 200.00 
5. Útdráttur skuldabréfa .......000r0eerereeeserereneeteerreerenee — 100.00 

6. Staðfesting eftirrita 5 kr. fyrir hverja síðu, þó eigi minna gjald en — 15.00 

VI. KAFLI 

Gjöld fyrir þinglýsingar o. fl. 

23. gr. 
Fyrir að þinglesa skjöl, sem eru eignarheimild fyrir eða leggja haft á fasteignir 

eða lausafé, skal gjalda í hlutfalli við fjárhæð þá, er skjalið hljóðar um, eins og hér 
segir: 

Þegar fjárhæðin er 5000 kr. eða minni, 50. kr., og síðan 5 kr. fyrir hvert þúsund 
eða brot úr þúsundi, sem fram yfir er. Fyrir þinglestur skjala með veði í fram- 
leiðsluvörum sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar skal þó eigi greiða nema kr. 
2.40 fyrir hvert þúsund umfram fyrstu 5 þúsundin. 

Þegar fjárhæð sú er óákveðin, sem skjalið greinir um, og eigi er hægt að ákveða 
verðmætið, skal gjalda 100 kr. Þegar veð er sett fyrir skuldum, er síðar verða stofn- 
aðar, skal ákveða gjaldið eftir hæstu fjárhæðinni, sem veðið á að gilda fyrir, og 

skal taka hana fram í skjalinu. 
Nú er fjárhæðin ákveðin í öðru en peningum, og skal þá meta verðmætið til 

peningaverðs. 
Nú er árlegt afgjald áskilið um óákveðinn tíma, og skal þá gjalda sem fyrir 25 

sinnum hærri fjárhæð. Sé ártal tiltekið, skal afgjaldið talið saman fyrir öll árin, 
en þó skal aldrei af meiru gjalda en af afgjaldinu 25-földu. 

Nú er eign seld af hendi, án þess að fyrir hana sé greitt andvirði, eða henni 
makaskipt gegn annarri eign, og verður þá að tiltaka verð hennar í skjalinu eða 
rita það á skjalið, svo að ákveða megi eftir því þinglýsingargjaldið. 

Nú hefur embættismaður ákveðið stimpilskylda fjárhæð kaupsamnings eða af- 
sals, og skal þá greiða þinglýsingargjald af þeirri upphæð. 

24. gr. 
Fyrir að þinglesa skjöl, sem hljóða um efni, sem eigi verður metið til ákveðins 

verðs, eða skjöl, sem ekki eru um afsal eða haft á fasteignum eða lausafé, skal 
gjalda 25 kr. Séu þess konar skjöl þinglesin við hæstarétt, skal gjalda 50 kr. 

25. gr. 
Fyrir áritun um heimildarbrest o. fl., samkv. 9. gr. laga nr. 30 7. maí 1928, skal 

greiða 25 kr. 

26. gr. 
Nú krefst einhver vottorðs úr afsals- og veðmálaskrám um eignarheimild á fast- 

eign og um höft þau, er á henni hvíla, og skal hann gjalda fyrir það 15 kr. 

21. gr. 
Fyrir skjöl, er þinglesin eru í fleiri en einu lögsagnarumdæmi, skal greiða 

ofanrituð gjöld í hverju lögsagnarumdæmi fyrir sig.
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28. gr. 
Fyrir þinglestur á skjali, þar sem ríkissjóði er sett veð fyrir innheimtu á tekj- 

um hans, skal ekkert gjald greiða. Eigi greiðist heldur gjald fyrir þinglestur úr- 
skurða um sviptingu sjálfræðis eða fjárræðis, né fyrir aflýsingu slíkra úrskurða. 

VII. KAFLI 

Gjöld fyrir leyfisbréf, skírteini o. fl. 

29. gr. 
Leyfisgjald skal greiða sem hér segir: 

1. Áfrýjunarleyfi ............20000.0enn ss 
2. Nova-leyfi ........200000 00... 
3. Hjónavígslubréf .............200.0000..0n nes 
4. Önnur leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavígsluskilyrðum ...... 
5. Lögskilnaðarleyfi .............20000000 0. 0n sn 
6. Ættleiðingarleyfi ...........0000000 0000 senn 
7. Leyfisbréf til heildsölu ............2.02000.00 000 eeen 
8. Leyfisbréf til umboðssölu ..........0000000 000. ens 
9. Leyfisbréf til tilboðasöfnunar ...........00002000 000. nes 

10. Leyfisbréf til smásölu ..........00.0000 0000. ses 
11. Leyfisbréf til lausaverzlunar .......0..0000000 000... ene 
12. Leyfisbréf til gistihússhalds ............000..00 00 nn... 
13. Veitingaleyfi .............200020.00 ess 
14. Iöðjuleyfi ..........0.02000 0000 senn 
15. Einkaleyfi samkv. lögum nr. 12/1923: 

fyrir fyrstu ÓS ár .........0000000 000... 0... 
fyrir næstu Bár ...........0.00.00000 00... 0... 
fyrir síðustu ár .........0202000 000... 0... 

16. Einkaleyfi á skipsnafni samkv. lögum nr. 17/1948 .......0..002.. 
17. Leyfi til málflutnings fyrir hæstarétti ............0..000000 00... 
18. Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi ..........0.00000.0.0.0... 
19. Leyfi til að stunda almennar lækningar ...........0000000.0...0.. 
20. Leyfi til að stunda sérlækningar ..............02000000 00... 0... 
21. Önnur leyfisbréf, er valdsmenn eða stjórnarráðið gefa út, nema gjald 

fyrir þau sé ákveðið í sérstökum lögum eða reglugerðum ........ 

30. gr. 
Skírteinagjöld skal greida sem hér segir: 

1. Vegabréf til útlanda ............000000. 00... vn enn 
2. Ökuskírteini bifreiðarstjóra .............0.00 0... vs ns 
3. Ökuskírteini alþjóðlegt ........2...0.0..% 0. nn nn 
4. Bifreiðarskírteini alþjóðlegt ...........2.0.2000... 0... nn 
5. Meistarabréf ............2.20000 00 eeeses ner 
6. Sveinsbréf .........0200000000eneess sn 
7. Formannsskirteini (6—15 rúml.) .........200.00. 0. ss ens 

8. Skipstjóraskírteini (allt að 30 rúm.) ......000.00000 0000... 0... 
9. Skipstjóraskirteini á fiskiskipi hið meira (af hvaða stærð sem er) .. 

Skipstjóraskirteini á verzlunarskipi hið minna (allt að 400 rúml.) .. 
. Skipstjóraskírteini á verzlunarskipi hið meira (af hv. stærð sem er) 

Skipstjóraskirteini á varðskipi hið minna (allt að 100 rúml.) ...... 

200.00 
200.00 
50.00 

100.00 
200.00 
100.00 

— 10000.00 
5000.00 
2000.00 
2000.00 
2000.00 
2000.00 
1000.00 
1000.00 

1000:00 
3000.00 
6000.00 
1000.00 
3000.00 
300.00 
300.00 

1000.00 

100.00 

. 100.00 
50.00 

100.00 
100.00 
500.00 
100.00 
25.00 
50.00 

300.00 
300.00 
500.00 
200.00
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13. Skipstjóraskírteini á varðskipi hið meira (af hvaða stærð sem er) .. 
14. Stýrimannsskirteini á fiskiskipi hið meira (af hvaða stærð sem er) 
15. Stýrimannsskirteini á verzlunarskipi hið minna (allt að 400 rúml.) 
16. Stýrimannsskirteini á verzlunarskipi hið meira (af hv. stærð sem er) 
17. Vélavarðarskirteini (mótorvél allt að 15 ha.) ......0000000. 0000... 

18. Vélstjóraskírteini (mótorvél allt að 50 ha.) .....00000000 0000... 

19. Undirvélstjóraskirteini (mótorvél allt að 250 ha.) ......00000.000. 
20. Undirvélstjóraskirteini (mótorvél allt að 600 ha.) 2c...00000.00... 
21. Aðstoðarvélstjóraskírteini (mótorvél, ótakmarkað) .......00.000... 
22. Undirvélstjóraskírteini (mótorvél allt að 1300 ha.) 2....00000.0.0.. 
23. Undirvélstjóraskírteini (mótorvél, ótakmarkað) ......000.0000000.. 
24. Yfirvélstjóraskirteini (mótorvél allt að 250 ha.) ....0.0000.0000... 

25. Yfirvélstjóraskírteini (mótorvél allt að 600 ha.) 2.....0000000000.. 
26. Yfirvélstjóraskirteini (mótorvél allt að 1300 ha.) .....0.00000..00.0. 
27. Yfirvélstjóraskirteini (mótorvél, ótakmarkað) .......0000000.00.00% 
28. Aðstoðarvélstjóraskirteini (eimvél, ótakmarkað) ........0000.000.. 

29. Undirvélstjóraskirteini (eimvél allt að 600 ha.) ...... BR 

30. Undirvélstjóraskirteini (eimvél allt að 1200 ha.) .......0000000000. 
31. Undirvélstjóraskírteini (eimvél, ótakmarkað) ........0.00000...... 
32. Yfirvélstjóraskírteini (eimvél allt að 600 ha.) .....2.0000000.00.... 
33. Yfirvélstjóraskirteini (eimvél allt að 1200 ha.) ....0.00000.0.0.... 
34. Yfirvélstjóraskirteini (eimvél, ótakmarkað) ......0.00000 00... 

35. Flugnemaskirteini 
36. Einkaflugmannsskirteini 

os... NON KORN tese tee 

sees sene esse essere NON te eee 

37. Atvinnuflugmannsskirteini hið minna ........20000000 00... 0... 
38. Atvinnuflugmannsskirteini hið meira ........0000. 000... 0... 
39. Flugstjóraskírteini 
40. Flugvélstjóraskirteini 
41. Flugleiðsögumannsskirteini 
42. Flugloftskeytamannsskírteini 
43. Flugumferðarstjóraskirteini 

Af veitingabréfum fyrir embættum og sýslunum í þarfir ríkisins greiðist 

NOO NON eee e, 

ENOK NORN 

FR OK NORN 

eemmeseenee eee eee te. 

31. gr. 

er åkvedst eftir flokkun 1. gr. launalaganna, nr. 60 frå 1945, bannig: 

Embætti i 

Embætti i 

Embætti i 
Embætti i 

I. til IV. flokki .... 
V. til VIII. flokki .. 
IX. til XII. flokki .. 
XIII. til XVI. flokki 

RON 

OOK 

FOR NRK OR NON 

1954 

. 500.00 40 
150.00 14. april 

150.00 
300.00 
25.00 
25.00 
50.00 

150.00 
150.00 
250.00 
300.00 
200.00 
250.00 
300.00 
400.00 
150.00 
150.00 

250.00 
300.00 
250.00 
300.00 
400.00 

25.00 
50.00 

150.00 
200.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
400.00 

gjald, 

. 500.00 
400.00 
300.00 
200.00 

Ekkert gjald skal þó greiða fyrir nytt veitingabréf, ef embættis- eða syslunar- 
maður hefur áður greitt gjald af veitingabréfi í sama gjaldflokki og hið nýja er. 

VIII. KAFLI 

Gjöld fyrir skrásetningar. 

32. gr. 
Fyrir skrásetningar, sem lögboðnar eru og eigi ákveðið gjald fyrir í öðrum 

köflum þessara laga, skal greiða sem hér segir: 

1. Skrásetning hlutafélags 
2. Skrásetning samvinnufélags 
3. Skrásetning útibús soo. 

sr see seet tee Le 

senere reen BORN 
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4. Skrásetning starfsstöðva erlendra félaga ...........0..0.0 0000... kr. 500.00 
5. Skrásetning firma eins manns ...............00...e0.s vs — 300.00 
6. Skrásetning firma tveggja manna eða fleiri ...................... — 500.00 
1. Skrásetning breytinga á eldri skrásetningu .............00..0..... — 100.00 
8. Tilkynning um prókúru — sérstök — ...........00000.0 0... 0... — 100.00 
9. Afturköllun prókúru ..........2....2.00.000 0. sens ss ss — 50.00 

10. Skrásetning vörumerkis ................000.0.. 0... — 250.00 
11. Skrásetning vörumerkis, endurnýjun .........0000000 00... nn. — 100.00 
12. Skrásetning skips 30 smål. og stærri ............202000. 0... 0... — 200.00 
13. Skrásetning skips undir 30 smál. ............20..00... 0... nn... — 100.00 
14. Skrásetning báts — opinn — ......0r0eeneereeeneenvenereveneene — 50.00 
15. Skråsetning breytinga å eldri skråsetningu skips (eigandaskipti, 

nafnbreyting o. fl.) s..s0neeeeeereenenen enes ene tenes — 100.00 
16. Skrásetning bifreiðar — nýskráning — .............00000.00..00... — 200.00 
17. Skrásetning bifreiðar — endurskráning — ............000.000000.. — 100.00 
18. Skrásetning eigandaskipta að bifreið ...............200000.....0.. — 200.00 
19. Skrásetning dráttarvélar ...............0..2.00... 0... nn — 25.00 
20. Skrásetning flugvélar — atvinnu — ............0..2000 0... 0... — 500.00 
21. Skrásetning flugvélar — einka — ............0..0. 000... vn... — 200.00 
22. Skrásetning breytinga á eldri skrásetningu flugvélar (eigandaskipti, 

nafnbreyting o. fl.) ..........20.000...esss rs — 200.00 

23. Skrásetning skotvopns ......00.022000000. 0 senn — 25.00 

IX. KAFLI 
Ýmis gjöld. 

33. gr. 
Fyrir að afgreiða vöru- og mannflutningaskip, sem kemur frá útlöndum, og fyrir 

að láta af hendi þau skilríki, er skipið á að fá hér á landi, skal greiða 3 kr. af hverri 
nettósmálest skipsins. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 

Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn, er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar 
en sex sinnum á almanaksári. 

34. gr. 
Fyrir að afgreiða útlend fiskiskip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, 

skal greiða 2 kr. af hverri nettósmálest skipsins á fyrstu höfn, er það tekur, þó eigi 
nema einu sinni á almanaksári. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 

Enn fremur skal, í hvert sinn er slíkt fiskiskip tekur höfn hér á landi síðar á 
árinu, greiða áritunargjald kr. 0.25 af nettósmálest, auk tollgæzlu- og sóttvarnargjalds. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða, að áritunargjald, samkv. síðustu máls- 
grein, skuli renna til hreppstjóra, ef hann afgreiðir skipið. 

35. gr. 
Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkv. heimild í lögum eða 

reglugerðum, skal greiða: 

1. Löggilding manns um ævitíð (dómtúlkar, skjalaþýðendur, endur- 
skoðendur o. fl) ........0000.0sses eee eee eee kr. 500.00 

2. Löggilding manns um óákveðinn tíma (skiptaforstjórar o. fl.) „... — 100.00 
Undanþegnir gjaldi þessu eru mats- og vigtarmenn löggiltir í þágu atvinnu- 

veganna.
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36. gr. 40 
1. Fyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða ..........000000.000.. kr. 50.00 14. apríl 
2. Fyrir löggildingu verzlunarbókar .........00200000 000... en — 100.00 
3. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar .................. — 50.00 
4. Fyrir útnefning matsmanna — fyrir hvern mann — .............. — 10.00 
5. Fyrir vottorð, er einstakir menn æskja í þágu verzlunar eða atvinnu 

(vöruvottorð) .........00.00.0 s.s — 10.00 

6. Fyrir sakavottorð gefin samkv. beiðni einstakra manna .......... — 15.00 
7. Fyrir lögskráning skipshafnar — fyrir hvern mann — ............. — 2.00 

37. gr. 
Fyrir eftirrit, er einstakir menn biðja um úr embættisbåkum og skjalasöfnum, 

skal greiða ritlaun: 
Fyrir vélritaða folíósíiðu ...........000000 0000... enn kr. 5.00 
Hluti ur sidu telst heil sida. 
Lægstu ritlaun eru 10 kr. 
Í ritlaunum er innifalið staðfestingargjald, nema af dómsgerðum og notarial- 

staðfestingum. 
Þegar afrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir, skal greiða samlestrargjald 

2 kr. af hverri síðu. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

38. gr. 
Innheimtu gjalda samkv. lögum þessum hafa á hendi sýslumenn og bæjarfógetar 

og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

39. gr. 
Innheimtumanni ber, er hann afgreiðir skjal, sem gjald er fyrir að gefa út eða 

rita á, að rita hið greidda gjald á skjalið. 
Gjald fyrir embættisgerð skal skrá í gerðabók, er gerð lýkur. 
Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók sam- 

tímis og gerðin fer fram, skal innheimtumaður skrá við í gerðabókina hvenær 
gjaldið er innfært í aukatekjubók. 

40. gr. 
Það varðar sektum eigi undir 500 kr. að gefa rangar skýrslur um þau atriði, er 

máli skipta við ákvörðun gjalds samkvæmt lögum þessum. 

41. gr. 
Fjármálaráðuneytið ákveður, hvort ríkissjóður skuli greiða gjald samkvæmt 

lögum þessum af gerðum og skjölum, er hann varða. 

42. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem opinber mál. 

43. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1954. Jafnframt eru úr gildi numin þessi laga- 

ákvæði: 
Lög um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna og bæjarfógeta, 

nr. 2/1894. 

16
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Lög um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 27/1921. 
Lög nr. 112/1935, 52. gr. 
Lög nr. 85/1938, 2., 3., 10. og 11. gr. 
Lög nr. 10/1928, 54. gr. 
Lög nr. 62/1928, 2. gr., síðasta málsgr. 

Lög nr. 34/1943, 16. gr., síðasta málsgr. 
Lög nr. 41/1946, 18. gr., síðasta málsgr. 

Lög nr. 120/1950, 30. gr., síðasta málsgr. 
Lög nr. 61/1942, 11. og 16. gr. 
Lög nr. 77/1953, 1. gr., b-liður. 
41. gr. laga nr. 75/1921, um stimpilgjald. 
Enn fremur er breytt ákvæðum eftirtaldra laga, að því er gjöld til ríkissjóðs 

snertir: 
Lög nr. 112/1935, 54. gr. 
Lög nr. 85/1936, 199. gr. 
Lög nr. 52/1925, 13. gr. 
Lög nr. 21/1926, 13. gr. 
Lög nr. 18/1927, 26. gr. 
Lög nr. 12/1923, 7. gr. 
Lög nr. 66/1946, 50. gr. 
Lög nr. 77/1921, 60. gr. 

Lög nr. 42/1903, 36. gr. 
Lög nr. 43/1903, 3. gr. 
Lög nr. 17/1948, 21. gr. 
Lög nr. 33/1951, 13. gr. 

Svo eru og úr gildi numin önnur þau lagafyrirmæli, er koma í bága við lög 
þessi. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
2. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefur aðsetur hér á landi, en hefur laun, biðlaun 

eða styrk úr ríkissjóði, eða arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða innborguðu 
stofnfé í öðrum atvinnufélögum eða fyrirtækjum, eða tekjur frá öðrum innlendum 
aðilum, gjalda skatt af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við 
greiðslu fjárins.
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2. gr. 
Upphaf 4. gr. laganna orðist svo: 
Undanþágu frá öllum tekjuskatti hafa: Forseti Íslands, ríkissjóður, o. s. frv. 

5. gr. laganna orðist svo: 
3. gr. 

Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 
sendisveita annarra ríkja eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti, sem þeir 
njóta tekna frá innlendum aðilum, eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim, 
reka atvinnu eða eiga hlut í atvinnufyrirtæki hérlendis. 

6. gr. laganna orðist svo: 

4. gr. 

I. Skattgjald þeirra, sem um ræðir í Í. gr. og 2. gr., reiknast þannig: 

a. Skattgjald einstaklinga: 

Ef skattskyldar tekjur eru undir 1000 kr., greiðist enginn skattur. 
Af 1—2 þús. kr. greiðist 1%. 

Af  2— 5 þús. kr. greiðist 
= 59 — 
— Q—20 — — — 
— 20— 30 — — — 
— 80— 40 — — — 
— 40— 50 — — — 
— 50— 60 — — — 
— 60— 70 — — — 
— 70—100 — — — 
— 100—130 — — — 

130 þús. og yfir 

b.Skattgjald hjóna: 
Ef skattskyldar tekjur eru undir 2 þús. 
Af 2—3 þús. kr. greiðist 1%. 

Af  3— 6 þús. kr. greiðist 
— 613 — — 
— 13— 20 — — 
— 20— 2 — — 
—  25— 30 — — 
— 30— 35 — — 
— 35— 45 — — 
— dö— 50 — — 
—  50— 60 — — 
— 60— 70 — — 
— 10—100 — — 
— 100—130 — — 
— 130 þús. og yfir 

10 kr. 
70 — 

190 — 
630 — 

1230 — 
2230 — 
3730 — 
5730 — 
8230 — 

17230 — 
27730 — 

10 kr. 
70 — 

280 — 
560 — 
810 — 

1110 — 
1460 — 
2460 — 
3210 — 
5210 — 
7710 — 

16710 — 
27210 — 

af 2 þús. og 2% af afgangi 
5 — — — — 83% — 

— 9 4 — 

— 20 — — 6%— — 
— 30 — — 10% — — 
— 40 — — 15% — — 
— 50 — — 20% — — 
— 60 — — 25% — — 
— 70 — — 30% — — 
— 100 — — 353% — — 
— 130 — —40% — — 

kr., greiðist enginn skattur. 

af 3 þús. og 2% af afgangi 
634 — — 
— 13 — — 44 — — 
— 20 — — 5%— — 
— 25 — — 6%— — 
— 30 — — 7%— — 
— 3 — —10%— — 
— 45 — lå % — — 
— 50 — — 20% — — 
— 60 — —25%— — 
— 70 — —30%— — 
— 100 — —35%— — 
— 130 — —40%— — 

Þeir, sem um ræðir í 2. gr., greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum 
tekjum. 

Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því, sem hún 
var að meðaltali árið 1953, og skal þá tekjutölum framangreindra skattstiga breytt 
í réttu hlutfalli við það. Brot, sem nemur minna en hálfu þúsundi, falli niður við 

1954 

41 
14. april
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41 útreikning tekjutalna, en stærra brot hækki í þúsund. Hundraðshlutatölur (%) skatt- 

14. april stiganna breytast ekki, þótt vísitala raskist. 
Þeir gjaldendur, sem greiða tekjuskatt samkvæmt ákvæðum a- og b-liða hér 

á undan, skulu ekki greiða stríðsgróðaskatt samkvæmt lögum nr. 21 20. mai 1942. 
II. Skattgjald þeirra, sem um ræðir í a- og c-lidum 3. gr., reiknast þannig: 
Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr. greiðist af honum 1%. 

Af 1000—- 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2% af afgangi 

— 2000— 3000 — — 30 — — 2000 — — 3% — — 
— 3000— 4000 — — 60 — — 3000 — — 4% — — 
— 4000— 5000 — — 100 — — 4000 — — 5% — — 
— 5000— 6000 — — 150 — — 5000 — — 6% —- — 
— 6000— 7000 — — 210 — — 6000 — — 7% — — 
— 7000— 8000 — —- 280 — — 7000 — — 8% — — 
— 8000— 9000 — — 360 — — 8000 — — 9% — — 
— 9000—10000 — — 450 — — 9000 — — 10% — — 
— 10000—12000 — — - 550 — — 10000 — — 11 M%— — 

— 12000—14000 — — 780 — — 12000 — — 13% — — 
— 14000—17000 — — 1040 — — 14000 — — 15% — — 
— 17000—20000 — — 1490 — — 17000 — — 17 % — — 
— 20000—25000 —  — 2000 — — 20000 — — 18% — — 
— 25000—30000 —  — 2900 — — 25000 — — 19% — — 
— 30000—40000 — — 3850 — — 30000 — — 20% — — 
— 40000—50000 — — 5850 — — 40000 — — 21% — — 
— 50000—60000 —  — 7950 — — 50000 — — 22% — — 

Félög þau og stofnanir, sem um ræðir i a-lið og c-lið 3. gr. þar með talin 
erlend félög og stofnanir, greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum 

tekjum. 
IIL Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir í b-lið 3. gr., greiðist 

jafnan 8%. 

5. gr. 
Á 7. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

1. Aftan við orðin „af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annarri arðberandi inn- 
stæðu“ í 1. málsgr. d-liðar komi: þó ekki vextir af skattfrjálsri innstæðu, sbr. 
ákvæði laganna um skattfrelsi sparifjár. 

2. Aftan við e-lið bætist: 
Nú selur skattþegn fasteign, sem hefur verið í eigu hans skemur en 5 ár, 

en kaupir aðra innan árs eða byggir hús, áður en tvö ár eru liðin frá söludegi, 

og skal sölugróði þá ekki skattskyldur, ef hin keypta fasteign eða hið nýreista 
hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda, en ef það er lægra að 
mati, skal sölugróði skattskyldur hlutfallslega. Undanþága þessi nær þó ekki 
til neinnar sölu, þar sem telja má, að um atvinnurekstur sé að ræða eða að 

eignarinnar hafi verið aflað til að selja hana aftur með hagnaði. Ákvæði þessi 
raska ekki fyrirmælum laganna um skattgreiðslu, þegar eigin vinna, sem ekki 
hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúðar. 

Nú er eign önnur en fasteign og skip og flugvél, sem hefur verið í eigu 

skattgreiðanda í 3 ár eða lengur og fyrning hefur verið reiknuð af, seld hærra 
verði heldur en nemur óafskrifuðum hluta hennar, og skal þá það, sem umfram 
er, teljast skattskyldar tekjur, þó ekki hærri fjárhæð en nemur öllum veittum 
fyrningarafskriftum. Skiptast tekjur þessar við útreikninga skatts á jafnmörg 
ár aftur i tímann og afskriftirnar hafa farið fram á, þó ekki á fleiri en 10 ár. 
Skatturinn greiðist í einu lagi.
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6. gr. 41 

Aftan við 9. gr. laganna bætist nýir stafliðir, svo hljóðandi: 14. apríl 

e. Eignarauki, er stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan reglu- 

legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ívilnun fellur þó burt 

að því leyti, sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af íbúð- 

inni samkv. e-lið 7. gr. Fjármálaráðherra setur um þetta nánari reglur. 

f. Jarðræktarframlag ríkisins, samkvæmt II. kafla jarðræktarlaga, nr. 45 17. 

maí 1950. 
g. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda. 

7. gr. 
Á 10. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

1. d-liður orðist svo: 
Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 

tryggja sér eða maka sínum og börnum eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri 

annarri lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra 

skattgreiðenda, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða maka sínum 

og börnum lífeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri, sem sannanlega hafa verið greidd 

á árinu, allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, þó ekki 

hærri upphæð en kr. 7000.00 á ári. Heimilt er þó fjármálaráðherra að leyfa 

hærri iðgjaldagreiðslur til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður mæla með 

því. Greiði vinnuveitandi hluta af frádráttarhæfu iðgjaldi eða það allt, dregst 

það frá tekjum hans sem rekstrargjöld, en telst ekki til tekna hjá launþega, og 

minnkar þá réttur hans til frádráttar á iðgjaldi sem því nemur og hverfur að 

fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið. 
Ákvæði þessi gilda, þó að lifeyristrygging sé ekki bundin við lífstíð manns, 

heldur ákveðið árabil, enda sé það ekki skemmra en 10 ár (,„,annuitetsirygg- 

ing“). 
Heimilt er ráðherra að leyfa frádrátt á iðgjöldum, er atvinnufyrirtæki 

greiða sem stofnframlag til kaupa á lífeyristryggingum handa starfsmönnum 

sínum vegna liðins starfstíma, ef um er að ræða hliðstæðar reglur þeim, er 

gilda um tryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldaupphæðinni skipt með jöfn- 

um greiðslum á það mörg ár, að frádráttarbærar iðgjaldagreiðslur verði ekki 

hærri en hjá öðrum hliðstæðum aðilum samkvæmt lögum þessum. 

Skilyrði fyrir því, að iðgjöld fyrir ólögboðna lifeyristryggingu dragist frá 
tekjum samkvæmt framansögðu, er, að tryggingin sé keypt hjá lífeyrissjóði, 

tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 

samþykkir, og séu þar m. a. fyrirmæli um ávöxtun og vörzlu tryggingarfjárins 

og eftirlit með starfseminni. 
Þá skal og draga frá tekjum iðgjald af lífsábyrgð, er skattgreiðandi hefur 

keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en kr. 2000.00. 
2. e-liður orðist svo: 

Iögjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, 
þó ekki hærri en sem svarar 5% af hreinum tekjum aðila. 

3. Í stað „keyptum verðbréfum“ í f-lið komi: seldum verðbréfum. 

4. Á eftir g-lið komi nýir stafliðir, þannig: 
h. Fæðiskostnað sjómanna á fiskiskipum, ef þeir þurfa sjálfir að sjá sér fyrir 

fæði, og við ákvörðun þess kostnaðar sé farið eftir mati skattayfirvalda á 
fæði til tekna. Enn fremur skal draga frá tekjum háseta, bátsmanns og 2. 

stýrimanns á togara kr. 300.00 á mánuði og frá tekjum sjómanna á öðrum, 
fiskiskipum kr. 200.00 á mánuði vegna sérstaks hlífðarfatakostnaðar, hvort
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tveggja miðað við þann viknafjölda, sem þeir eru háðir greiðslu slysatrygg- 
ingariðgjalda sem fiskimenn. 

i. Ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, er fara langferðir vegna atvinnu sinnar, 
eftir mati skattayfirvalda. Nánari ákvæði skulu sett í reglugerð um þennan 
frádrátt. 

j. Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum 
tekjum, en keypt er í staðinn heimilisaðstoð, og er þá heimilt að draga frá 
tekjum hjónanna, áður en skattur er á þær lagður, fjárhæð, er nemur per- 
sónufrádrætti konunnar samkvæmt 12. gr. og % af persónufrádrætti barna 
og annarra ómaga, sem hjónin hafa á framfæri á heimili sínu. Frádráttur- 

inn í heild má þó aldrei vera meiri en nemur % af því, sem konan vinnur 
inn, og heldur ekki meiri en greitt hefur verið fyrir keypta heimilisaðstoð. 
Til keyptrar heimilisaðstoðar telst kaup og hlunnindi þjónustufólks á heim- 
ilum og greiðslur fyrir börn á dagheimilum. Sama gildir um einstæðar 
mæður, ef þær framfæra börn sín eða aðra ómaga heima og kaupa heimilis- 

aðstoð vegna eigin öflunar skattskyldra tekna. Ekklar og ógiftir menn, 
sem hafa börn eða aðra ómaga á framfæri á heimili sínu og hafa haft ráðs- 
konu eða keypt heimilisaðstoð, mega draga frá skattskyldum tekjum fjár- 
hæð, sem nemur persónufrádrætti konu og % af persónufrádrætti ómaga 
sinna á heimilinu, þó ekki meira en tilkostnaðinum nemur. 

- Kostnaður við stofnun heimilis skal dreginn frá tekjum hjóna á því skatt- 
ári, sem þau ganga í hjónaband, og skal sá frádráttur nema persónufrá- 
drætti fyrir ómagalaus hjón samkvæmt 12. gr. 
Helming af björgunarlaunum, er áhafnir skipa hljóta. Þetta gildir þó ekki 
um áhafnir þeirra skipa, sem eingöngu eru björgunarskip. Heimilt er að 
láta þetta ákvæði gilda um Þbjörgunarlaun, sem greidd voru árin 1951 og 
1952, og endurgreiða skatt samkvæmt því. 

- Nú færir leigutaki í íbúðarhúsnæði sönnur á, að hann borgi hærri húsa- 
leigu en því nemur, sem afnot húsnæðisins mundu talin til tekna, ef það 

væri sjálfsíbúð, og er honum þá heimilt að telja hálfan muninn til frádráttar 
tekjum, áður en skattur er á þær lagður. Frádráttarheimild þessi gildir þó 
ekki fyrir einhleypa, og húsaleigufrádrátturinn má ekki nema meiru en kr. 
600.00 á ári á hvern mann, sem framteljandi hefur bæði á framfæri og í 
heimili. 

5. Síðasta málsgr. greinarinnar orðist svo: 
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar 

án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefur þær sér 
eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema 
til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á 

eignum sínum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er. 

8. gr. 
2. málsgr. 11. gr. laganna orðist þannig: 

Tekjur barna innan 16 ára (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn) 
teljast með tekjum foreldra. Séu tekjurnar meiri en sem nemur frádrætti fyrir 
börn samkvæmt 12. gr., er þó heimilt, að þau séu sjálfstæðir skattgreiðendur. 

9. gr. 
Fyrir 1. málsgr. 12. gr. laganna komi þrjár málsgreinar, þannig: 

Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru ákveðn- 
ar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir:
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Fyrir einstakling kr. 6500.00. 
Fyrir hjón kr. 12000.00 (6 þús. fyrir hvort). 
Fyrir hvert barn kr. 4500.00. 
Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því sem hún 

var að meðaltali árið 1953, og skal þá framangreindum frádráttarupphæðum breytt 

í réttu hlutfalli við vísitölubreytingarnar. Brot úr hundraði skal fella niður af út- 

komu, þegar reiknaðar eru út frádráttarupphæðir. 
Frádráttur veitist fyrir þau börn, sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess 

almanaksárs, þegar skattur er á lagður. Hér með teljast stjúpbörn, kjörbörn og 

fósturbörn, sem ekki er greitt meðlag með. Fyrir aðra skylduómaga, sem skatt- 

greiðandi hefur á framfæri sínu, veitist sami frádráttur og fyrir börn, en hafi þeir 

tekjur, lækkar frádrátturinn sem þeim nemur, og fellur burt, ef tekjuupphæðin 

nemur lögleyfðum ómagafrádrætti eða meiru. 

10. gr. 

Á eftir II. kafla laganna (21. gr.) kemur ný gr. (verður 22. gr.) í nýjum kafla, 

er verður III. kafli, með fyrirsögninni: Um skattfrelsi sparifjár: 

Undanþegnar framtalsskyldu og eignarskatti eru innstæður í bönkum, spari- 

sjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga, svo sem hér segir: 
a. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar. 

b. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 120 þús. kr. samtals, enda 

séu þær skuldir fasteignaveðlán, tekin til 10 ára eða lengri tíma og sannanlega 

notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um frá- 

vik vegna fasteignaveðskulda nær ekki til félaga, sjóða eða stofnana. 
c. Sá hluti innstæðna hjá öllum skattgreiðendum, sem er umfram skuldir. Inn- 

borgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga í þessu sambandi. 
Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskattfrjáls- 

um innstæðum. 
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru, en njóta undanþágunnar, skulu með venjuleg- 

um hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og ársreikninga. 
Komi í ljós á framtölum gjaldenda ósamræmi milli ára, sem stafað getur af 

því, að innstæða hefur ekki verið framtalin vegna framangreindrar undanþágu, 
ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld, þegar þess er krafizt, yfirlit frá 
innlánsstofnunum um allar innstæður sínar á tímabili því, sem um er að ræða, 
og einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga, 
sem þau telja þörf fyrir í þessu sambandi. 

11. gr. 
1. málsl. 1. málsgr. 31. gr. laganna orðist þannig: 

Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkv. allsherjar- 
spjaldskrá Hagstofu Íslands hinn 1. desember á viðkomandi skattári. 

12. gr. 

Í stað orðanna „ófullnægjandi og óglögg og tortryggileg“ í 4. málsl. 1. málsgr. 

34. gr. laganna komi: ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg. 

13. gr. 

35. gr. laganna orðist svo: 

Þegar á skattgreiðanda hefur fallið vegna alvarlegra sjúkdóma tilfinnanlegur 

kostnaður, sem ekki er bættur samkvæmt lögum um almannatryggingar, eða veik- 

1954 

41 
14. april
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41 indi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol hans verulega, má skattanefnd taka 
14. apríl við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á skattgreiðslunni og senda hana með 

umsögn sinni til yfirskattanefndar, er leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur 
og að eigin hvötum gert tillögu til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem 
segir í upphafi þessarar greinar. Yfirskattanefndir geta einnig, eftir tillögum undir- 
skattanefnda, leyft persónufrádráti fyrir ættingja eða vandamenn, sem vitað er um 
að skattþegn hefur á framfæri sínu, allt að þeirri upphæð, sem leyfð er til frá- 
dráttar fyrir skylduómaga samkvæmt 12. gr. 

14. gr. 
Aftan við 44. gr. laganna bætist: 

Einnig er ráðuneytinu heimilt að kæra úrskurði skattanefnda með sama hætti 
og skattþegni sjálfum. Þó er ráðuneytið eigi bundið við kærufresti. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda um alla ríkisskatta, er skattanefndir 
fjalla um. 

15. gr. 
45. gr. laganna orðist svo: 

Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignarskatt 
á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjald- 
daga, skal greiða dráttarvexti, %% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem 
greiðsla dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann 
var á lagður, og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr 
mánuði, sem greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur með 
reglugerð sett fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera 
fleiri en einn á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og 
þess háttar. Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað kaupgreiðendur 
til að gefa skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til innheimtumanns 
upp í þinggjöld manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöldunum, og má Í 
reglugerðinni setja ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur. Kaupgreiðandi á- 
byrgist þá fé það, er hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé þetta og gjöld, er 
ekki hefur verið haldið eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda, má taka lögtaki hjá 
honum sem eigin skattar væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi að halda fé eftir upp 
í gjöldin, skila innheimtufé eða umkröfðum skýrslum, og má þá einnig beita 
sektum, ef eigi er úr bætt innan hæfilegs frests, er innheimtumaður ákveður. 

Enn fremur getur ráðherra með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir 
fram upp í væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, er 
nemi allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum bar að greiða næstliðið ár. 

Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi 
náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða 

fá 
endurgreiða þann skatt síðar á árinu. 

16. gr. 
Á eftir 55. gr. laganna komi fimm nýjar greinar, svo hljóðandi: 

a. (63. gr.) Auk þess tekjuskatts, sem ákveðinn er í 6. gr., skulu þeir skatt- 
greiðendur, sem taldir eru í 3. gr., greiða skattauka árið 1954 af tekjum 
ársins 1953 samkvæmt eftirfarandi reglum: 

Af skattskyldum tekjum lægri en 8000 kr. greiðist enginn skattauki. 
Af skattskyldum tekjum yfir 8000 kr., en undir 9000 kr., greiðist 2%.
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9— 10 þús. kr. greiðist 20 kr. af 9 þús. kr. og 4% af afgangi 
10— 12 — — — 60 — — 10 — — — 5% — — 
12— 14 — — — 160 — — 12 — — — 6%— — 
14— 17 — — — 280 — — 14 — — — 7% — — 
17— 20 — — — 490 — — 17 — — — 8% — — 
20— 23 — — — 730 — — 20 — — — 9% — — 
25— 30 — — — 1180 — — 25 — — — 10% — — 
30— 40 — — — 1680 — — 30 — — — 11% — — 
40—100 — — — 2780 — — 40 — — — 12% — — 
100—125 — — — 9980 — — 100 — — — 10%— -- 
125—150 — — — 12480 — — 125 — — — 7% — — 
150—200 — — — 14230 — — 150 — — — 5% — — 
200 — — — 16730 — — 200 — — 

Um álagningu, gjalddaga, dráttarvexti, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu 
þessa skatts gilda sömu reglur og um tekjuskatt og eignarskatt. 
(64. gr.) Þegar reiknaður hefur verið tekjuskattur þeirra, er um ræðir í 
6. gr. II—III, og tekjuskattsviðauki samkvæmt 63. gr., skal árið 1954 skatt- 
upphæð hvers einstaks gjaldanda, af tekjum ársins 1953, lækkuð um 20% 
— tuttugu af hundraði. 
(65. gr.) Stríðsgróðaskattur samkvæmt lögum nr. 21/1942, sem árið 1954 
er lagður á tekjur ársins 1953, skal lækkaður hjá hverjum einstökum gjald- 
anda um 20% — tuttugu af hundraði. 

(66. gr.) Eigi er heimilt að leggja tekjuútsvar á þann hluta hreinna tekna, 
sem er umfram 200 þús. kr. hjá þeim gjaldanda, er greiðir stríðsgróðaskatt. 
(67. gr.) Eignarskattur samkvæmt 14. gr., á lagður árið 1954, skal inn- 
heimtur með 50% álagi. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við skattaálagningu 1954 

á tekjur ársins 1953. Jafnframt er úr gildi numin 1. gr., hluti af 4. gr. (a- og b-liðir), 
5. gr. og hluti af 14. gr. (a- og i-liðir) laga nr. 20 1942, lög nr. 16 1949 og lög nr. 
60 1949, um breyt. á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

18. gr. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra, ásamt 

meginmáli eldri laga um breyt. á Il. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, að því leyti sem þau eru enn í gildi, inn í lög nr. 6 9. jan. 1935, um tekju- 
skatt og eignarskatt, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Á eftir 14. gr. laganna komi ný grein, er verður 15. gr., svo hljóðandi (og breyt- 

ist greinatalan samkvæmt því): 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að ið- 
gjaldagreiðslu hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og fá 
ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum hans 
síðustu 10 starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á tilsvarandi 
hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 
ríkinu eða ríkisstofnun, lægra launuðu en því, er hann gegndi áður, og gilda þá 
reglur 1. málsgr. óbreyttar að öðru en því, að ellilifeyrir og makalífeyrir skulu 
reiknaðir af meðallaunum síðustu 10 ára í því starfinu, sem hærra var launað, ef 
það meðaltal er hærra en meðaltal launa síðustu 10 starfsárin. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Ríkisstjórnin lætur fara fram endurskoðun á lögum nr. 101 30. des. 1943, um 
lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, í samráði við stjórn sjóðsins. Verði m. a. athugað, 
hvort ekki sé rétt með hliðsjón af breyttum aðstæðum að hækka aldurstakmark 
frá því, sem nú er um rétt til fullrar lífeyrisgreiðslu, svo og annað það, sem af 
slíkri breytingu kann að leiða. Skal endurskoðuninni lokið á þessu ári. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um Kirkjubyggingasjóð. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 

Stofna skal sjóð, er nefnist Kirkjubyggingasjóður. Hlutverk sjóðsins er að veita 
þjóðkirkjusöfnuðunum vaxtalaus lán til kirkjubygginga í sóknum landsins og til 
varanlegra endurbóta á eldri kirkjum. 

2. gr. 
Ríkissjóður skal greiða í Kirkjubyggingasjóð kr. 500000.00 á ári næstu 20 ár. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum. Biskup landsins á sæti í stjórninni 

og er formaður hennar, en tveir stjórnarmenn skulu kosnir af Synodus til þriggja 
ára Í senn. Reikningar sjóðsins skulu birtir í Stjórnartíðindum. 

3. gr. 
Ekki má veita lán úr sjóðnum samkv. 1. gr., nema teikning að kirkjubyggingu 

eða endurbót eldri kirkju hafi verið samþykkt af þriggja manna nefnd, er í skulu 
eiga sæti biskup landsins, húsameistari ríkisins og þriðji maður, sem kirkjumála- 
ráðherra skipar. Árlegar tekjur kirkjunnar skulu vera til tryggingar láninu. Láns- 
upphæðin miðast við stærð kirkju og má nema allt að kr. 200.00 á hvern teningsmetra, 
þó aldrei meiru en kr. 1000.00 á hvern fermetra gólfflatar. Byggingarlánin endur- 
greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á 50 árum. 

Til endurbóta eldri kirkna má eigi veita hærri lán en sem svarar ?% kostnaðar, 

samkvæmt reikningum, sem biskup úrskurðar. Lánin endurgreiðast á 20 árum með 
jöfnum afborgunum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1955. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Endurgreiða skal úr Kirkjubyggingasjóði vexti af lánum þeim til kirkjubygg- 
inga og endurbóta eldri kirkna, er tekin hafa verið eftir árslok 1945, enda sanni 

kirkjureikningar, að lánin nemi ekki stærri hluta af byggingar- og viðgerðarkostn- 
aði en sagt er í 3. gr. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 
  
Steingrímur Steinþórsson. 
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44 LÖG 
14. apríl 

um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Heimild 1. gr. laga nr. 59 7. maí 1946 til sérstakra afskrifta skal einnig ná til 

eigna af þeirri tegund, sem þar eru taldar og teknar í fyrstu notkun á árunum 
1954, 1955 og 1956. Enn fremur skal heimildin gilda um farþega- og vöruflutninga- 
flugvélar, sem teknar verða í fyrstu notkun á árunum 1954— 1956. 

Öll önnur ákvæði fyrrgreindra laga gilda einnig um þessar eignir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

45 BRÉF 
14. april . . 

handhafa valds forseta Íslands um þinglausnir. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA [ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Að vér veitum hér með forsætisráðherra, Ólafi Thors, umboð til 
þess í voru nafni að slíta Alþingi, 73. löggjafarþingi, er það hefur lokið 

störfum. 

Gjört í Reykjavik, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

Olafur Thors.
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LOG 
um tekjuskatt og eignarskatt. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Að vér samkv. 18. gr. laga nr. 41 14. apríl 1954 höfum látið fella 
meginmál þeirra, ásamt meginmáli eldri laga um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, 
um tekjuskatt og eignarskatt, að því leyti sem þau eru enn i gildi, inn í lög 
nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, og gefum þau út svo breytt: 

I. KAFLI 
Um tekjuskatt. 

1. gr. 

Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim takmörkunum, 
sem settar eru í lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð af tekjum sínum. 

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sínu 
hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að staðaldri í landinu. 

2. gr. 
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér fasteignir og hefur tekjur 

af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, svo sem sjómenn 
á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru ríki, og skal hann þá gjalda skatt 
af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni, hver greiði 
skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns. 

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefur aðsetur hér á landi, en hefur laun, biðlaun 
eða styrk úr ríkissjóði, eða arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða innborguðu 
stofnfé í öðrum atvinnufélögum eða fyrirtækjum, eða tekjur frá öðrum innlendum 
aðilum, gjalda skatt af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við 
greiðslu fjárins. 

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu undanþegnir 
tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá fyrir slík störf. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og íslenzkra ríkis- 
borgara, sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða skatt af sömu 
tekjum eða eignum bæði á Íslandi og í einhverju öðru ríki. 

. FR 3. gr. 
Tekjuskatt greiða enn fremur: 

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, nema 
tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa. 

b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur samvinnu- 
félög. 

c. Önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin skatt- 
gjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú. 
Ef ekki eru fleiri en 3 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi með 

persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern einstakan 
félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjur eru taldar fram, 
enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að ákveða skatt hvers ein- 
staks félaga. 
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46 Slík félög og stofnanir, sem um ræðir í þessari grein og ekki eiga heimili hér á 
14. apríl landi, en hafa hér tekjur af eignum eða atvinnu, sams konar og um ræðir i 2. gr. 

skulu greiða skatt í ríkissjóð af tekjum þessum. 
Fjármálaráðherra setur nánari ákvæði um skattskyldu þeirra, sem erlendis eru 

búsettir. 
4. gr. 

Undanþágu frá öllum tekjuskatti hafa: Forseti Íslands, ríkissjóður, ríkisfyrir- 
tæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón ríkisstjórnar- 
innar, sveitarfélög og bæjarfélög og fyrirtæki, er þau reka, og sjóðir þeirra, Íslenzkir 
kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sínum eða ábyrgðar- 
mönnum, og enn fremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða veitt 
er skattfrelsi með sérstökum lögum. 

5. gr. 
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 

sendisveita annarra ríkja eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti, sem þeir 
njóta tekna frá innlendum aðilum, eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim, 
reka atvinnu eða eiga hlut í atvinnufyrirtæki hérlendis. 

6. gr. 
I. Skattgjald þeirra, sem um ræðir í Í. gr. og 2. gr., reiknast þannig: 

a. Skattgjald einstaklinga: 
Ef skattskyldar tekjur eru undir 1000 kr., greiðist enginn skattur. 

Af 1—2 þús. kr. greiðist 1%. 
Af  2— 5 þús. kr. greiðist 10 kr. af 2 þús. og 2% af afgangi 
— 59 — — 70 — 5 — 3%— — 
— 20 — — — 190 — — 9 — — 44 — — 
— 20— 30 — — — 630 — — 20 — — 6%— — 
— 30—40 — — — 1230 — — 30 — —10%— — 
— 40— 50 — —  — 2230 — — 40 — —15%— — 
— 50— 60 — —  — 3730 — — 50 — —20%— — 
— 60— 70 — —  — 5730 — — 60 — —25%— — 
— 70—100 — — — 8230 — — 70 — —30%— — 
— 100—130 — —  — 17230 — — 100 — —35% — — 
— 130 þús. og yfir — 27730 — — 130 — —40%— — 

b. Skattgjald hjóna: 
Ef skattskyldar tekjur eru undir 2 þús. kr., greiðist enginn skattur. 

Af 2—3 þús. kr. greiðist 1%. 
Af 3— 6 þús. kr. greiðist 10 kr. af 3 þús. og 2% af afgangi 
— 613 —— — 70 — 6— — 34 — — 
— 13— 20 — —  — 280 — -— 13 — — 44 — — 
— 20— 25 — —  — 560 — 0 — 5%— — 
— 25— 30 — — — 810 — — 25 — — 6%— — 
— 30— 35 — —  — 1110 — — 30 — — 7%— — 
— $5—45 — —  — 1460 — 35 — —10%— — 
— 45— 50 — —  — 2460 — — 458 — —15%— — 
— 50— 60 — —  — 3210 — — 50 — —20%— — 
— 60— 70 — —  — 5210 — — 60 — —25%-— — 
— 70—100 — —  — 7710 — — 70 — —30%— — 
— 100—130 — —  — 16710 — — 100 — —35%— — 
— 130 þús. og yfir — 27210 — — 130 — —40%— —
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Þeir, sem um ræðir í 2. gr., greiði þó aldrei lægri skatt en $% af skattskyld- 
um tekjum. 

Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því, sem hún 
var að meðaltali árið 1953, og skal þá tekjutölum framangreindra skattstiga 
breytt í réttu hlutfalli við það. Brot, sem nemur minna en hálfu þúsundi, falli 
niður við útreikning tekjutalna, en stærra brot hækki í þúsund. Hundraðshluta- 
tölur (%) skattstiganna breytast ekki, þótt vísitala raskist. 

Þeir gjaldendur, sem greiða tekjuskatt samkvæmt ákvæðum a- og b-liða 
hér á undan, skulu ekki greiða stríðsgróðaskatt samkvæmt lögum nr. 21 20. 

maí 1942. 
Skattgjald þeirra, sem um ræðir í a- og e-liðum 3. gr., reiknast þannig: 

Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 1%. 

Af 1000— 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2% af afgangi 
—  2000— 3000 — — 30 — — 2000 — — 3% — — 
— 3000— 4000 — — 60 — — 3000 — — 4% — — 
— 4000— 5000 — — 100 — — 4000 — — ö% — — 
—  5000— 6000 — — 150 — — 5000 — — 6% — — 
— 6000— 7000 — — 210 — — 6000 — — 7% —  — 
— 7000— 8000 — — 280 — — 7000 — — 8% —  — 
—  8000— 9000 — — 360 — — 8000 — — 9% — — 
—  9000—10000 — — 450 — — 9000 — — 10% — -- 
— 10000—12000 — — 550 — — 10000 — — 11% % — — 
— 12000—14000 — — 780 — — 12000 — — 13% — — 
— 14000—17000 — — 1040 — — 14000 — — 15% — — 
— 17000—-20000 — — 1490 — — 17000 — — 17% — — 
— 20000—25000 — — 2000 — — 20000 — — 18% — — 
— 25000—-30000 — — 2900 — — 25000 — — 19% — — 
— 30000—40000 — — 3850 — — 30000 — — 20 % — — 
— 40000—50000 — — 5850 — — 40000 — — 21% — — 
— 50000—60000 — — 1950 — — 50000 — — 2% — — 

Félög þau og stofnanir, sem um ræðir í a-lið og c-lið 3. gr., þar með talin 

erlend félög og stofnanir, greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum 

tekjum. 

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir í b-lið 3. gr., greiðist 
jafnan 8%. 

7. gr. 
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, er síð- 

ar greinir, alls konar arður, laun og gróði, er gjaldanda hlotnast af eign eða atvinnu 

eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið til peningaverðs, svo sem: 
a. 

b. 

Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 
handiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, enn fremur allar 
tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu vísinda, lista og bók- 
mennta, eða fyrir hvers konar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra tekna telst 

fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er í té í kaupgjaldsskyni. 
Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, embættis- 

bústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir skrif- 
stofukostnað (sbr. 10. gr. c.); enn fremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir, gjafir og 
styrktarfé. Til skattskyldra gjafa telst m. a.: Gjafir eða hlunnindi, sem sýnilega 
eru gefin sem kaupauki, beinar gjafir i peningum eða öðrum skattskyldum verð- 
mætum, sem nokkru verulegu nemur, þar með talin afhending slíkra eigna í 
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hendur nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp Í arf sé að ræða, 
sbr. 9. gr. b. Komi endurgjald fyrir þessár eignir að einhverju leyti, skal meta 
til tekna mismuninn á því endurgjaldi og áætluðu matsverði hinnar gefnu eign- 
ar. Undanskildar skulu þó tækifærisgjafir, nema arðberandi eignir séu gefnar. 

. Landskuld af leigujörðum og arður af alls konar ítökum og hlunnindum, leiga 
eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skipum, er 
eigandi notar sjálfur eða lætur öðrum í té til afnota án endurgjalds; enn fremur 
leiga af innstæðukúgildum á jörðum, sem eru í leiguábúð, og arður af bygg- 
ingarpeningi og öðru lausafé, sem á leigu er selt. 

. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum eða ut- 
lendum verðbréfum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum fjárkröf- 
um, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annarri arðber- 
andi innstæðu, þó ekki vextir af skattfrjálsri innstæðu, sbr. ákvæði laganna um 
skattfrelsi sparifjár. Til arðs af hlutabréfum telst, auk venjulegrar arðsútborg- 
unar, úthlutuð fríhlutabréf og sérhver önnur afhending verðmæta til hluthafa, 

er telja verður sem tekjur af hlutaeign þeirra í félaginu, enn fremur úthlutanir 
við félagsslit umfram upphaflegt hlutafjárframlag, þ. e. nafnverð hlutabréfanna, 
og skiptir ekki máli í því sambandi, fyrir hvaða verð þau hafa verið seld og 
keypt. Arð hlutafélags af eign í eigin hlutabréfum skal reikna á sama hátt og af 
bréfum einstakra hluthafa. 

Til arðs af verðbréfum (t. d. skuldabréfum og vixlum) teljast afföll af slík- 

um bréfum, og skulu afföllin talin til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert 
eftir árafjölda afborgunartímans, ef afborgunartíminn er skemmri en 5 ár, en 
ef afborgunartíminn er 5 ár eða lengri, skulu afföllin talin til tekna með jöfn- 
um fjárhæðum í 5 ár. 

. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir atvinnu- 
rekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina, eða öðlazt hana 
á annan hátt, í því skyni að selja hana aftur með ágóða eða hún hefur verið 
í eign hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en annars skemur en 

3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni að hafa orðið á sams kon- 
ar sölu á árinu. Ákvæði þessi taka ekki til þess, er skattþegn hefur eignazt hið 
selda við arftöku, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, en þá telst 
söluhagnaður, miðað við upphaflegt kostnaðarverð, til skattskyldra tekna, ef 
hið selda hefur verið í eign arfleifanda og erfingja skemur en 5 ár samanlagt, 
ef um fasteign er að ræða, en ella skemur en 3 ár. 

Nú selur skattþegna fasteign, sem hefur verið í eigu hans skemur en 5 ár, 
en kaupir aðra innan árs eða byggir hús, áður en tvö ár eru liðin frá söludegi, 
og skal sölugróði þá ekki skattskyldur, ef hin keypta fasteign eða hið nýreista 
hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda, en ef það er lægra að 
mati, skal sölugróði skattskyldur hlutfallslega. Undanþága þessi nær þó ekki 
til neinnar sölu, þar sem telja má, að um atvinnurekstur sé að ræða eða að 
eignarinnar hafi verið aflað til að selja hana aftur með hagnaði. Ákvæði þessi 
raska ekki fyrirmælum laganna um skattgreiðslu, þegar eigin vinna, sem ekki 
hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúðar. 

Nú er eign önnur en fasteign og skip og flugvél, sem hefur verið í eigu 
skattgreiðanda í 3 ár eða lengur og fyrning hefur verið reiknuð af, seld hærra 
verði heldur en nemur óafskrifuðum hluta hennar, og skal þá það, sem umfram 
er, teljast skattskyldar tekjur, þó ekki hærri fjárhæð en nemur öllum veittum 
fyrningarafskriftum. Skiptast tekjur þessar við útreikninga skatts á jafnmörg 
ár aftur í tímann og afskriftirnar hafa farið fram á, þó ekki fleiri en 10 ár. 

Skatturinn greiðist í einu lagi. 
. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða því um líku, nema skattfrjálst sé sam- 
kvæmt sérstökum lögum.
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Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári, sem þær verða til, þ. e., þegar 46 
vegna þeirra hefur myndazt krafa á hendur einhverjum, nema um óvissar tekjur 
sé að ræða. 

8. gr. 
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem umræðir í 3. gr., teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til eignaaukningar, yfirfærslu til næsta árs, óvenju- 
legra fyrninga og safnað er í tryggingarsjóði, aðra en varasjóð, heldur og þær tekj- 
ur, sem varið er til þess að greiða hluthöfum og félagsmönnum arð eða vexti af 
innborguðu fé og til myndunar eða aukningar varasjóða, þó með Þeim takmörkun- 
um, er síðar segir. 

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá hluti 
heildarágóðans, sem svarar til hlutfallsins milli iðgjaldatekna félagsins hér á landi 
og iðgjaldateknanna af allri starfsemi þess. 

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátryggingar- 
félaga til þess að draga frá tekjum sínum bað, er þau leggja til hliðar til þess að 
inna af hendi skyldur sínar gagnvart vátryggðum. 

Kaupfélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög mega draga frá tekjum 
sínum það, sem þau greiða félagsmönnum í árslok eða færa þeim til séreignar í 
stofnsjóði, samkv. 1. nr. 36 27. júní 1921, í hlutfalli við vörukaup þeirra á árinu, og 
enn fremur vexti af stofnsjóði, og telst það eigi til skattskyldra tekna hjá félaginu. 
Á sama hátt mega slík félög, sem aðeins vinna úr eða selja afurðir félagsmanna, 
draga frá það, sem þau þannig úthluta félagsmönnum sínum í hlutfalli við fram- 
lög þeirra af afurðum. Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast fram til skatts 
sem tekjur hinna einstöku félagsmanna. 

Ef kaupfélag selur einnig öðrum vörur en félagsmönnum sínum, er allur arð- 
urinn af slíkri sölu skattskyldar tekjur hjá félaginu. Geti félagið ekki gert grein 
fyrir viðskiptum við utanfélagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi fé- 
lagsins skattskyldar tekjur. 

Félög þau og stofnanir, er um ræðir í 3. gr. a, mega draga frá tekjum sínum 5% 
af innborguðu hlutafé eða stofnfé. 

Ef nokkuð af ársarði þessara félaga er lagt í varasjóð, er sú upphæð undanþegin 
tekjuskatti og skal koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna, þó eigi 
hærri fjárhæð en sem nemur % — einum fimmta — af hreinum tekjum félags, 
áður en tekjuskattur, stríðsgróðaskattur og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, 
er dregið frá tekjunum. Hjá þeim af þessum félögum, sem hafa sjávarútveg sem aðal- 
atvinnurekstur, og félögum, sem samkvæmt lögum geta ekki úthlutað varasjóði 
sínum við félagsslit, sbr. t. d. 3. gr. 1. nr. 46 13. júní 1937, má þó draga frá tekjunum 
varasjóðstillag, sem nemur %3 — einum þriðja — af hreinum tekjum félags, áður 
en tekjuskattur, stríðsgróðaskattur, samvinnuskattur og útsvar, sem greitt hefur 
verið á árinu, er dregið frá tekjunum. 

Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru beinlínis ætlaðir 
til að tryggja rekstur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem varasjóð. 

Ef nokkurri fjárhæð úr varasjóði, sem myndaður er eftir 1. jan. 1941, er síðar 
varið til úthlutunar til hluthafa, ráðstafað til einkaþarfa þeirra á beinan eða óbein- 
an hátt eða varið til annars en þess að mæta hreinum rekstrarhalla fyrirtækisins, 
skal telja þá fjárhæð að viðbættum 20% — tuttugu af hundraði — til skattskyldra 
tekna á því ári. Nú er einhverri fjárhæð úr varasjóði, sem myndaður var fyrir 1. 
janúar 1941, varið á þann hátt, er að framan greinir, og skal þá telja 3% þeirrar 
fjárhæðar til skattskyldra tekna félagsins á því ári. Það telst ráðstöfun á fé vara- 
sjóðs samkvæmt framansögðu, ef félag, sem nýtur eða notið hefur hlunninda vegna 
framlags í varasjóð, ver einhverju af eignum sínum með eftir greindum hætti: 
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a. Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum lán í peningum eða öðrum 
verðmætum, sem ekki eru beinlínis viðkomandi rekstri félagsins. 

b. Veitir hluthöfum, stjórnendur félags eða öðrum nokkur fríðindi, beint eða 

óbeint, umfram arðsúthlutun og venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur. 

c. Kaupir eign óeðlilega háu verði að dómi skattanefndar. Skal þá skattanefnd 
meta, hvert verð geti talizt hæfilegt. Mismun hins raunverulega kaupverðs og 
matsverðs skattanefndar telst ráðstafað úr varasjóði, og úthlutun arðs úr fé- 

laginu, ef keypt hefur verið af hluthafa. Undanskilin eru þó opinber verðbréf 

ríkis- og bæjarfélaga, þar með talin skuldabréf með ríkisábyrgð. 

Nú hefur félag, sem myndað hefur varasjóð, ráðstafað fé á einhvern þann hátt, 
sem greinir í a—c-liðum, og fellur það þá til skattgreiðslu samkv. ákvæðum næstu 
málsgreinar hér á undan, þó eigi hærri fjárhæð en nemur varasjóði í lok skattársins. 

Skal þá miða við þá lánsfjárupphæð, sem útistandandi er um áramót af lánum, er 

veitt voru á árinu, að viðbættu meðaltali þeirra lána, er veitt hafa verið og greidd á 

skattárinu samkv. a-lið, heildarupphæð veittra hlunninda á skattárinu samkv. b-lið, 
og mismun matsverðs og kaupverðs eigna samkv. c-lið. Þó ná ákvæði a—-b- og e-lið- 
ar ekki til þeirra upphæða, sem íslenzk úlgerðarfélög áttu í varasjóði samkvæmt 
efnahagsreikningi 31. des. 1939, að því leyti, sem þau ganga lengra en takmarkanir 
um ráðstafanir á fé varasjóðs, sem giltu samkvæmt lögum nr. 6 9. jan. 1935 og lög- 

um nr. 39 12. febr. 1940. 
Nú rýrnar varasjóðseign félags, og skal þá telja, að sá hluti varasjóðs, sem til 

var 1. jan. 1941, eyðist á undan þeim sjóði, er síðar myndaðist, sbr. þó 61, gr. 

Nú hrökkva hreinar árstekjur félags að viðbættri þeirri hreinni eign, sem fé- 

lagið á umfram varasjóð og hlutafé, eigi fyrir skatt- og útsvarsgreiðslum og því 

varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu samkv. lögum þessum, og er þá 

heimilt að taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði. 

. . 9. gr. 
Til tekna telst ekki: 

a. Så eignarauki, sem stafar af því, að fjármunir skattgreidanda hækka í verði, 
— hins vegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt slíkir fjármunir 
lækki í verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skattgreið- 
anda (að meðtöldum verðbréfum), nema slík sala falli undir atvinnurekstur 

hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða hún falli undir ákvæði 
í 7. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunarhagnaðurinn af sölunni til tekna, 

en draga má frá honum þann skaða, sem kynni að hafa orðið á sams konar 

sölu á árinu. 
b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn eða ó- 

fallinn, enda hafi erfðafjárskattur verið greiddur, af stofnun hjúskapar, útborg- 

un lífsábyrgðar, brunabóta, örorku eða þess háttar. 
c. Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannazt hefur um við 

gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru ekki 
til fyrir. Eftirgjöf skulda telst þó til tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem kaup- 
auki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi. 

d. Endurgreiðsla, er skattgreiðandi fær, er hann verður að vera um stundarsakir 
fjarverandi heimili sínu vegna starfa í almenningsþarfir. 

e. Eignarauki, er stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan reglu- 
legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ívilnun fellur þó burt 
að því leyti, sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af íbúð- 
inni samkv. e-lið 7. gr. Fjármálaráðherra setur um þetta nánari reglur.
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1950. 
. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda. 

10. gr. 
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður: 

. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna, tryggja 
þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa beinlínis af at- 

vinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, sem varið er til 
tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum gjaldanda. Sömu 
reglu um fyrningu skal fylgja frá ári til árs. Nánari ákvæði um hvernig reikna 
skuli fyrningu eða viðhald skulu sett í reglugerð, sem fjármálaráðherra setur, og 
er þar heimilt að ákveða til frádráttar vegna fyrningar og viðhalds fasteigna 
vissa hlutfallstölu (prósentu) af fasteigna- eða brunabótaverði þeirra. Til 
rekstrarkostnaðar telst enn fremur launauppbót greidd starfsmönnum og verka- 
mönnum, hvort sem hún er goldin í reiðufé eða hlutabréfum. 

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefur varið sér og 
skylduliði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálf- 

um, né neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram sér í lagi. 
Eigi má gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti af fé, sem hann sjálf- 

ur hefur lagt í atvinnurekstur sinn, né félag eða stofnun vexti af hlutafé, stofn- 
fé eða tryggingarfé. Og ekki má færa til gjalda greiðslu fyrir einkaleyfi eða 
verzlunarleyfi. 
Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlínis af atvinnurekstri 
aðila og vitanlegt, að hún sé töpuð. — Það ár eitt kemur töpuð skuld til frá- 
dráttar, er vitanlegt þykir, að hún er töpuð. Nú greiðist skuld, er áður var 
talin töpuð að einhverju eða öllu leyti, og skal hið greidda þá talið til tekna 

það ár, er greiðsla átti sér stað. 
Tap, sem verður á atvinnurekstri félaga eða einstaklinga, má flytja á milli 

ára um tvenn áramót og draga frá skattskyldum tekjum, þar til það er að 
fullu greitt, enda hafi verið gerð fullnægjandi grein fyrir tapinu á framtali til 
tekju- og eignarskatts fyrir það ár, þegar tapið varð, og ekki sé úthlutað arði til 
hluthafa á því tímabili, fyrr en félagið hefur unnið upp tapið. Milli ára er þó 
ekki leyfilegt að fær tap, ef það, eða skuldir þær, sem mynduðust þess vegna, 
hefur verið eftir gefið fyrir ráðstafanir þess opinbera. 
Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn hefur 
haft í för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, er á embætt- 

um hvíla. 
Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja 

sér eða maka sínum og börnum eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annarri 
lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra skatt- 
greiðenda, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða maka sinum og 
börnum lífeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri, sem sannanlega hafa verið greidd á 
árinu, allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, þó ekki hærri 
upphæð en kr. 7000.00 á ári. Heimilt er þó fjármálaráðherra að leyfa hærri 
iðgjaldagreiðslur til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður mæla með því. 
Greiði vinnuveitandi hluta af frádráttarhæfu iðgjaldi eða það allt, dregst það 
frá tekjum hans sem rekstrargjöld, en telst ekki til tekna hjá launþega, og 
minnkar þá réttur hans til frádráttar á iðgjaldi sem því nemur og hverfur að 
fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið. 

14. april
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Ákvæði þessi gilda, þó að lifeyristrygging sé ekki bundin við lifstid manns, 
heldur ákveðið árabil, enda sé það ekki skemmra en 10 ár („annuitetstrygging“). 

Heimilt er ráðherra að leyfa frádrátt á iðgjöldum, er atvinnufyrirtæki greiða 
sem stofnframlag til kaupa á lífeyristryggingum handa starfsmönnum sínum 
vegna liðins starfstíma, ef um er að ræða hliðstæðar reglur þeim, er gilda um 
tryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldaupphæðinni skipt með jöfnum greiðsl- 
um á það mörg ár, að frádráttarbærar iðgjaldagreiðslur verði ekki hærri en 
hjá öðrum hliðstæðum aðilum samkvæmt lögum þessum. 

Skilyrði fyrir því, að iðgjöld fyrir ó!ögboðna lifeyristryggingu dragist frá tekj- 
um samkvæmt framansögðu, er, að trygsingin sé keypt hjá lífeyrissjóði, trygg- 
ingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið sam- 
þykkir, og séu þar m. a. fyrirmæli um ávöxtun og vörzlu tryggingarfjárins og 
eftirlit með starfseminni. 

Þá skal og draga frá tekjum iðgjald af lifsábyrgð, er skattgreiðandi hefur 
keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en kr. 2000.00. 
Iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, þó 
ekki hærri en sem svarar 5% af hreinum tekjum aðila. 

Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem ræðir um í staflið a. Þó má 
ekki færa til gjalda vexti af skuldum stofnuðum vegna húsbygginga, sem á- 
fallnir eru áður en húsin eru tekin í notkun. Afföll af seldum verðbréfum skal 
færa til gjalda skv. reglunum í 7. gr. d-lið, síðustu málsgr. 
Eignarskatt, sem greiddur hefur verið á árinu. 
Fæðiskostnað sjómanna á fiskiskipum, ef þeir þurfa sjálfir að sjá sér fyrir 
fæði, og við ákvörðun þess kostnaðar sé farið eftir mati skaltayfirvalda á 
fæði til tekna. Enn fremur skal draga frá tekjum háseta, bátsmanns og 2. 
stýrimanns á togara kr. 300.00 á mánuði og frá tekjum sjómanna á öðrum 
fiskiskipum kr. 200.00 á mánuði vegna sérstaks hlífðarfatakostnaðar, hvort 
tveggja miðað við þann viknafjölda, sem þeir voru háðir greiðslu slysatrygg- 

ingariðgjalda sem fiskimenn. 
Ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, er fara langferðir vegna atvinnu sinnar, 
eftir mati skattayfirvalda. Nánari ákvæði skulu sett í reglugerð um þennan 

frádrátt. 
Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum 
tekjum, en keypt er í staðinn heimilisaðstoð, og er þá heimilt að draga frá 
tekjum hjónanna, áður en skattur er á þær lagður, fjárhæð, er nemur persónu- 
frádrætti konunnar samkvæmt 12. gr. og % af persónufrádrætti barna og ann- 

arra ómaga, sem hjónin hafa á framfæri á heimili sinu. Frádrátturinn í heild 

má þó aldrei vera meiri en nemur % af því, sem konan vinnur inn, og heldur ekki 

meiri en greitt hefur verið fyrir keypta heimilisaðstoð. Til keyptrar heimilis- 

aðstoðar telst kaup og hlunnindi þjónustufólks á heimilum og greiðslur fyrir 

börn á dagheimilum. Sama gildir um einstæðar mæður, ef þær framfæra börn 

sín eða aðra ómaga heima og kaupa heimilisaðstoð vegna eigin öflunar skatt- 

skyldra tekna. Ekklar og ógiftir menn, sem hafa börn eða aðra ómaga á fram- 

færi á heimili sínu og hafa haft ráðskonu eða keypt heimilisaðstoð, mega draga 

frá skattskyldum tekjum fjárhæð, sem nemur persónufrádrætti konu og % af 

persónufrádrætti ómaga sinna á heimilinu, þó ekki meira en tilkostnaðinum 

nemur. 
Kostnaður við stofnun heimilis skal dreginn frá tekjum hjóna á því skattári, 

sem þau ganga í hjónaband, og skal sá frádráttur nema persónufrádrætti fyrir 

ómagalaus hjón samkvæmt 12. gr. 
Helming af björgunarlaunum, er áhafnir skipa hljóta. Þetta gildir þó ekki um 

áhafnir þeirra skipa, sem eingöngu eru björgunarskip. Heimilt er að láta þetta
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ákvæði gilda um Þbjörgunarlaun, sem greidd voru árin 1951 og 1952, og endur- 
greiða skatt samkvæm þvi. 

m. Nú færir leigutaki í íbúðarhúsnæði sönnur á, að hann borgi hærri húsaleigu 
en því nemur, sem afnot húsnæðisins mundu talin til tekna, ef það væri sjálfs- 

íbúð, og er honum þá heimilt að telja hálfan muninn til frádráttar tekjum, 
áður en skattur er á þær lagður. Frádráttarheimild þessi gildir þó ekki fyrir 
einhleypa, og húsaleigufrádrátturinn má ekki nema meiru en kr. 600.00 á ári 
á hvern mann, sem framteljandi hefur bæði á framfæri og í heimili. 
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða stofn- 

ana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og 3. málsgr. 3. gr.), má draga frá 
tekjunum þau útgjöld, sem beinlínis viðkoma þessum tekjunn. 

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar 
án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefur þær sér eða 
skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema til at- 
vinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á eignum 
sínum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er. 

11. gr. 
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, enda þótt 

séreign sé eða sératvinna, enda ábyrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt er því hjóna, er 
skattgreiðslu annast, eða erfingjum þess, að krefjast endurgjalds af hinu eða erf- 
ingjum þess á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign eða sér- 
atvinnu þess hjóna, er eigi innti af hendi skattgreiðslu. 

Tekjur barna innan 16 ára (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn) 
teljast með tekjum foreldra. Séu tekjurnar meiri en sem nemur frádrætti fyrir 
börn samkvæmt 12. gr., er þó heimilt, að þau séu sjálfstæðir skattgreiðendur. 

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, 
telsl eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heimilisföður, 
nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans. 

12. gr. 
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru ákveðn- 

ar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir: 

Fyrir einstakling kr. 6500.00. 
Fyrir hjón kr. 12000.00 (6 þús. fyrir hvort). 
Fyrir hvert barn kr. 4500.00. 
Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því sem hún 

var að meðaltali árið 1953, og skal þá framangreindum frádráttarupphæðum breytt 
í réttu hlutfalli við vísitölubreytingarnar. Brot úr hundraði skal fella niður af út- 
komu, þegar reiknaðar eru út frádráttarupphæðir. 

Frádráttur veitist fyrir þau börn, sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess 

almanaksárs, þegar skattur er á lagður. Hér með teljast stjúpbörn, kjörbörn og 
fósturbörn, sem ekki er greitt meðlag með. Fyrir aðra skylduómaga, sem skatt- 
greiðandi hefur á framfæri sinu, veitist sami frádráttur og fyrir börn, en hafi þeir 
tekjur, lækkar frádrátturinn sem þeim nemur, og fellur burt, ef tekjuupphæðin 
nemur lögleyfðum ómagafrádrætti eða meiru. 

Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum á framfæri eða við nám og enga 
atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar. 

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein skal sleppa því, sem afgangs verður 
þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá er eftir, greiðist 
skatturinn, og miðast hann við skattgjaldið samkv. 6. gr. 

1954 

46 
14. apríl
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46 Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., greiðist 

14. apríl enginn skattur af þeim. 

13. gr. 
Skattinn skal miðá við tekjur næsta almanaksárs á undan skattákvörðun, 

nema annað sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila, eða hann sýni, þegar 
hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd þá veitt 

honum heimild til að hafa það reikningsár í stað almanaksársins. 

II. KAFLI 

Um eignarskatt. 

14. gr. 
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt sem hér segir: 

Ef eignin er yfir 10000 kr., en undir 15000 kr., greiðist af henni 1%. 

Af 15000— 30000 kr. greiðist 15 kr. af 15000 og 2% af afgangi 
—  30000— 40000 — — 45 — — 30000 — 3% — — 
— 40000— 50000 — — 75 — — 40000 — 4% — — 
— 50000— 75000 —  — 1153 — — 50000 — 5% — — 
—  75000— 100000 — — 240 — — 75000 — 6% — — 
— 100000— 250000 —  — 390 — — 100000 — 7% — — 
— 250000— 500000 — — 1440 — — 250000 — 8% — — 
— 500000—1000000 — — 3440 — — 500000 — 9% — — 
— 1000000 og þar yfir — — 7940 — — 1000000 — 10% — — 
Af eign, sem ekki nemur yfir 10000 kr., greidist enginn skattur. 

15. gr. 
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, ef 

þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lögum þess- 
um. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hlutafé sitt eða 
stofnfé frá eignaupphæðinni, áður en skattur er á lagður. 

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða eignar- 
skatt af þeim eignum sínum hér á landi, sem gefa af sér tekjur þær, er um ræðir 
í 2. gr., og reiknast skatturinn samkvæmt reglunum í 14. gr., þó aldrei lægri en 
4%. af hinum skattskyldu eignum. 

16. gr. 

Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. eru 

undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir tekjuskatti, 
eru einnig undanþegnir eignarskatti, í samræmi við reglur þær, sem settar eru í 
þeirri grein. 

17. gr. 
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, sem 

gerðar eru i 14. og 15. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreiðanda, að frá- 
dregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verkfæri, vélar, vöru- 

birgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og aðrar fjárkröfur og verðmæt 
eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokksmunir og skartgripir. Þegar skattur 
greiðist samkvæmt síðari málsgrein 15. gr., má þó aðeins draga frá þær skuldir, 
sem hvíla á þeim eignum, sem skattur er greiddur af. — Eignirnar eru jafnt skatt- 
skyldar, hvort sem þær gefa af sér nokkrar tekjur eða engar.
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18. gr. 

Með skattskyldum eignum er eigi talið: 

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki er 

fallið til útborgunar. 

b. Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarrar áframhaldandi greiðslu, sem bundin 

er við einstaka menn. 
c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttindi. 
d. Bækur og fatnaður til einkaafnota. 

19. gr. 

Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum: 

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati, eða áætluðu mats- 

verði, ef fasteignamat er ekki fyrir hendi. 

b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á eftir, 

og með verðlagi, er ríkisskattanefnd ákveður, að fengnum tillögum yfirskatta- 

nefnda, til 5 ára í senn, í fyrsta sinn með hliðsjón af matsverði til skatts næst- 

liðin 5 ár. 
c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við ákvörðun 

þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eignirnar eru vátryggðar. 

d. Verzlunarvörur skal meta eftir því, hvað þær kosta komnar í hús eða á sölu- 

stað í árslok, enda séu hæfileg afföll leyfð á gölluðum eða úreltum vörum. 

e. Hlutabréf skulu talin með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars með hlut- 

fallslegri upphæð, miðað við upphaflegt hlutafé. 

Skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, nema sér- 

stakar ástæður þyki til, að þau þyki ótrygg. Þó skulu veðdeildarbréf og skulda- 

bréf hins opinbera metin eftir venjulegu söluverði slíkra bréfa í árslok, ef 

það er vitað. 
f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga að 

greiðast af þeim eða ekki, nema vilanlegt sé, að þær séu minna virði eða 

tapaðar með öllu. 
g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt 

væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á. 

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett. 

20. gr. 

Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, enda 

ábyrgjast bæði greiðslu. Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ómyndugra, bera ábyrgð 

á skattgreiðslu þeirra. 

21. gr. 
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok almanaks- 

ársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja fram 

eignir sínar í lok þess reikningsárs, sem er næst á umdan skattálagningunni. 

Krónutala sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; því, sem 
fram yfir er, skal sleppt. 

III. KAFLI 

Um skattfrelsi sparifjár. 

22. gr. 
Undanþegnar framtalsskyldu og eignarskatti eru innstæður í bönkum, spari- 
sjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga, svo sem hér segir: 

a. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar. 
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b. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 120 þús. kr. samtals, enda 
séu þær skuldir fasteignaveðlán, tekin til 10 ára eða lengri tíma og sannanlega 
notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um frá- 
vik vegna fasteignaveðskulda nær ekki til félaga, sjóða eða stofnana. 

c. Sá hluti innstæðu hjá öllum skattgreiðendum, sem er umfram skuldir. Inn- 
borgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga í þessu sambandi. 
Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskattfrjáls- 

um innstæðum. 
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru, en njóta undanþágunnar, skulu með venjuleg- 

um hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og ársreikninga. 
Komi í ljós á framtölum gjaldenda ósamræmi milli ára, sem stafað getur af 

því, að innstæða hefur ekki verið framtalin vegna framangreindrar undanþágu, 
ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld, þegar þess er krafizt, yfirlit frá 
innlánsstofnunum um allar innstæður sínar á tímabili því, sem um er að ræða, 
og einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga, 
sem þau telja þörf fyrir í þessu sambandi. 

IV. KAFLI 

Um skattanefndir o. fl. 

23. gr. 
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn af skatta- 

nefndum í hreppum og skattanefndum eða skattstjóra í kaupstöðum. Í skattanefnd 
sitja 3 menn. Í hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum gegnir starfi hans, einn 
maður tilnefndur af sýslumanni og einn kosinn af hreppsnefndinni. Í kaupstöðum: 
Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af bæjarfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. 
Sé bæjarfógeti jafnframt bæjarstjóri kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo menn í 
nefndina. 

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti í skattanefndum í forföllum nefndar- 
manna. Ánnan varmanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, en hinn kýs 
bæjarstjórn eða hreppsnefnd. 

Formaður skattanefndar í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem hann er 
eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annars staðar er hreppstjóri 
formaður. Í forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formann um stundarsakir. 

Undirskattanefndarmenn þeir, er nú eru, halda starfi sínu þar til tími þeirra 
er útrunninn. 

24. gr. 
Í Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. Hefur 

skaltstjóri Reykjavíkur sama vald og sömu störf og skattanefndir, eða eftir atvik- 
um formenn skattanefnda utan Reykjavíkur. 

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun skatts í 
hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavík. 

25. gr. 
Í hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæjarfógeta- 

embætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskattanefnd bæði fyrir 
kaupstaðinn og sýsluna. Í nefndinni eiga sæti lögreglustjóri, sem er formaður, og 
tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann skipar og tvo varanefndarmenn, 
sem taka sæti í nefndinni í forföllum nefndarmanna, eftir því sem formaður 
ákveður. Í Reykjavík skipar fjármálaráðherra 3 menn í yfirskattanefnd og 3 vara- 
menn. Hann ákveður og, hver skuli vera formaður nefndarinnar.
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Yfirskattanefndarmenn þeir, sem nú eru, halda sarfi sínu þar til 6 ára skip- 

unartími þeirra er útrunninn. 

26. gr. 
Fjármálaráðherra skipar 3 menn í ríkisskattanefnd og jafnmarga varamenn. 

Ákveður ráðherra, hver skuli vera formaður nefndarinnar. Einn nefndarmanna 

skal hafa þekkingu á landbúnaði, en annar á sjávarútvegi og viðskiptum. Ríkis- 
skattanefnd hefur skrifstofu í Reykjavík. 

27. gr. 
Enginn má sitja í skattanefnd, yfirskattanefnd eða ríkisskattanefnd, nema 

hann: 
1. hafi óflekkað mannorð, 
2. sé fjárráður, 
3. hafi náð lögaldri. 

Í skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að feðgatali 
eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, hvorki sem 
aðalmenn né varamenn. 

Skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn skulu eiga heimili í skattum- 
dæminu og ríkisskattanefndarmenn skulu eiga heimili í Reykjavík. 

28. gr. 
Sami maður má ekki eiga sæti nema í einni skattanefnd. Skattanefndarmenn, 

aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 6 ára, þannig 
að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlutkesti í fyrsta sinn. Ef 
nefndarmaður fer frá eða deyr áður en tími hans er liðinn, skal skipa mann í 

stað hans til þess tíma, er hann átti eftir að sitja í nefndinni. 
Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndarstarfið er 

borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan að gegna, nema 
hann hafi verið í skattanefnd í 6 ár samfleytt eða sé orðinn 60 ára gamall. 

Skattstjórar í Reykjavík og öðrum kaupstöðum (sbr. 24. gr.) og formaður 
ríkisskattanefndar skulu skipaðir til 6 ára. 

29. gr. 
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi hafa áður unnið heit embættis- 

manna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, undirrita í 
gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli gegna starfinu hlut- 
drægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og sæta þagnarskyldu um alit, er 
þeir fá vitneskju um í starfinu og varðar eignir og tekjur gjaldþegna. 

30. gr. 
Enginn má taka þátt í meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, ef það 

mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fósturforeldra, 

kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini eða mægðamenn 
að feðgatali, eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann geti ekki litið hlut- 
drægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti í nefnd samkvæmt kvaðningu 
formanns, ef aðalmanns missir við. 

31. gr. 
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sín sem hér segir: 

a. Í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða skatta- 
nefnd 2%, en annars staðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem skatturinn 
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nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 20 kr. og ekki vera minni en 14 
kr. fyrir hvern starfsdag nefndarmanns. 

bh. Yfirskattanefndarmenn utan Reykjavíkur fá 15 krónur á dag og ferðakostnað. 
c. Borgun til skattstjóra, yfirskattanefndarmanna í Reykjavík og ríkisskatta- 

nefndar fer eftir samningi við fjármálaráðherra. 
Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr ríkissjóði. Formenn yfir- 

skattanefnda úrskurða reikninga skattanefnda og greiða þá á manntalsþingum. 
Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga skattstjóra, yfirskattanefnda og ríkis- 

skattanefndar. 

V. KAFLI 

Um framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtu o. fl. 

32. gr. 
Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkv. allsherjar- 

spjaldskrá Hagstofu Íslands hinn 1. desember á viðkomandi skattári. Hlutafélög 
og önnur atvinnufélög innlend skulu sett í skatt þar, sem þau eiga heimili, en 
erlend þar, sem aðalumboðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir 

umboðsmenn ábyrgð á greiðslu skattsins. 
Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á þeim stöð- 

um, þar sem þeir hafa tekjur sínar eða eignir. 
Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur í skatt. 
Óheimilt er að slíta félagi og úthluta eignum þess fyrr en opinberir skattar 

af tekjum þess og eignum hafa að fullu verið greiddir fyrir allan starfstíma fé- 
lagsins. 

33. gr. 
Allir þeir, sem hafa tekjur samkv. 7. gr. eða eignir samkv. 17. gr., skulu af- 

henda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur sínar 
síðast liðið ár og eignir í árslok. Sama skylda hvilir og á hverjum þeim, sem 
veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eigandinn er eigi 
búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og þeim, er hefur á 
hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráður, og einnig á skiptaráðendum 
dánar- og þrotabúa. Skýrslur þessar skulu komnar í skattstofuna í Reykjavík og 
til skattanefnda eða skattstjóra í kaupstöðum fyrir lok janúarmánaðar, en í hend- 
ur skattanefnda eða skattstjóra annars staðar á landinu fyrir lok febrúarmánaðar. 
Skattstjóri eða skattanefnd getur þó, ef sérstaklega stendur á, veitt mönnum frest 
til framtals til 15. marz. 

Þeir, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, þurfa ekki að hafa skilað 

framtölum sínum fyrr en 31. marz í Reykjavik og 20. marz annars staðar á landinu, 
og vátryggingarfélög eigi fyrr en 30. júní. 

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi skýrslu 
uni tekjur sínar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita honum aðstoð til 
þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd í té allar upplýsingar, er hún þarf, 
til þess að gera framtal hans sem réttast. 

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skattfram- 
teljendur leggi bækur sínar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða einn eða 
tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinautar framteljanda. 

34. gr. 
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenningsþarfir, 

stjórnendur banka og sparisjóða, hlutafélaga og annarra félaga og stofnana, eru 
skyldir að láta skattanefndum í té ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar þær
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skýrslur, er þær beiðast og unnt er að láta þeim í té, svo sem skýrslur um starfs- 4$ 
laun, skuldabréf, vaxtabréf, hlutabréf og arð, um vaxtafé í bönkum, sparisjóðum 14. apríl 
og annað því um líkt. Ríkisskattanefnd hefur og ætið adgang að bókum banka og 
sparisjóða og annarra peningastofnana fyrir sig og þá menn, er hún felur að rann- 
saka skuldir, inneignir, verðbréfaeign og annað, er lýtur að efnahag gjaldþegns. 
Þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir 
að skýra frá því, hvaða kaup þeir greiða hverjum manni, þar með talin stjórnar- 
laun, ágóðaþóknun, gjafir o. fl. 

35. gr. 
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún ákveða tekjuupp- 

hæð og eign hvers eins. Heimilt er skattanefnd að leiðrétta einstaka liði framtals, 
ef þeir eru í ósamræmi við gildandi lög og fyrirmæli. Sama gildir og um önnur 
atriði, ef telja má, að óyggjandi upplýsingar séu fyrir hendi, en gera skal þá aðila 
aðvart um slíkar breytingar á framtali. Nú er framtalsskyýrsla, eða einstakir liðir 
hennar, ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg, eða nefndin telur þurfa nánari skýr- 
ingar á einhverju atriði, og skal hún þá skora á framteljanda að láta í té skýringar 
bær og sannanir, er hún telur vanta, innan ákveðins tíma, og er hann skyldur að 
verða við áskorun nefndarinnar. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilríki fyrir 
framtalinu innan þess tíma, er hún hefur til tekið, skal hún áætla tekjur hans og 
eign eftir beztu vitund. Dvelji hann utanlands, eða svo langt í burtu, að erfitt er 
að ná til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni 
er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla tekjur 

hans og eign án þess að gera honum aðvart. 

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla tekjur hans 
og eign svo ríflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin sé sett lægri en hún á að 
vera Í raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% hærri heldur en skatt- 
mat næst á undan, og ef vanræksla er ítrekuð, skal hækkunin vera minnst tvö- 
föld á við hækkunina árið á undan. Komi síðar í ljós, að áætlun hefur verið of 

lág eða skattþegni hefur ekki verið gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum 
og eignum, er heimilt að reikna skatt gjaldanda að nýju, þó ekki lengra aftur í 
tímann en 5 ár. 

36. gr. 
Þegar á skattgreiðanda hefur fallið vegna alvarlegra sjúkdóma tilfinnanlegur 

kostnaður, sem ekki er bættur samkvæmt lögum um almannatryggingar, eða veik- 
indi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol hans verulega, má skattanefnd taka 

við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á skattgreiðslunni og senda hana með 
umsögn sinni til yfirskattanefndar, er leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur 
og að eigin hvötun gert tillögu til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem 
segir í upphafi þessarar greinar. Yfirskattanefndir geta einnig, eftir tillögum undir- 
skattanefnda, leyft persónufrádrátt fyrir ættingja eða vandamenn, sem vitað er um, 
að skattþegn hefur á framfæri sínu, allt að þeirri upphæð, sem leyfð er til frá- 
dráttar fyrir skylduómaga samkvæmt 12. gr. 

37. gr. 
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna og eigna 

og samið skrá, er nefnist skattskrá, um alla þá, er eiga að greiða tekjuskatt eða 
eignarskatt í umdæmi hennar. Í Reykjavík þarf skattskrá þó ekki að vera fullgerð 
fyrr en 24. dag maímánaðar. Á skattskrá skal greina skattskyldar tekjur samkv. 
7. og 8. gr., frádrátt samkv. 10. og 12. gr. og tekjuskatt, skattskyldar eignir samkv. 
17. gr. og eignarskatt hvers gjaldanda. Jafnframt skal skattanefnd semja aðra skrá 
um tekjur og eignir framteljenda, er ekki greiða tekju- eða eignarskatt. Á skatt-
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46 skrá þeirri, sem lögð er fram í Reykjavík, er þó nægilegt að tilgreina tekjuskatt, 

14. apríl eignarskatt og skattupphæðir samtals. 
Skattskráin skal lögð fram eigi síðar en 25. dag maímánaðar í Reykjavík og 

annars staðar á landinu eigi síðar en 1. dag aprílmánaðar. Skal hún liggja til sýnis 
2 vikur, í hreppum á þingstaðnum eða öðrum hentugum stað, er skattanefnd aug- 
lýsir, í kaupstöðum í bæjarþingstofu, skattstofu eða skrifstofu lögreglustjóra, og Í 
Reykjavík í skattstofu eða bæjarþingstofu. 

Sérhver skattþegn getur krafizt munnlegra upplýsinga um það hjá skattanefnd, 
eftir hverju hafi verið farið við ákvörðun tekna hans og eigna. 

38. gr. 
Nú telur einhver skatt sinn eigi rétt ákveðinn af skattnefnd, og getur hann 

þá sent skriflega kæru sína yfir því til formanns skattanefndar eða skattstjóra, i 
Reykjavík innan 14 daga frá því skatiskrå er framlögð, en annars staðar fyrir 15. 
dag aprílmánaðar. Innan sama tíma er hverjum gjaldanda heimilt að kæra yfir því, 
að skattskyldum manni sé sleppt eða tekjur og eign einhvers sé of lágt ákveðin, 
svo og að bera upp aðfinningar um hvert það atriði í skattskránni, sem að ein- 
hverju leyti getur snert hagsmuni hans. Formaður kveður nefndarmenn til fundar, 
ásamt kæranda og þeim, sem kært er yfir, og skal úrskurður felldur um kæruna 
fyrir 15. dag júnímánaðar í Reykjavík, en annars staðar fyrir lok aprílmánaðar 
og hlutaðeigendum gert aðvart um úrslitin. 

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem felldir eru, og 
sendir hana síðan ásamt framtalsskyrslum og skrá um eignir og tekjur framtelj- 
enda, er ekki greiða skatt, tafarlaust til formanns yfirskattanefndar. 

39. gr. 
Úrskurði skattanefndar eða skattstjóra má skjóta til yfirskattanefndar. Skal 

það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki komin í hendur 
formanns yfirskattanefndar í Reykjavík fyrir 30. dag júnímánaðar og annars staðar 
fyrir 15. dag maímánaðar, verður henni ekki sinnt. Þó er yfirskattanefnd heimilt 
að taka til greina kærur, er síðar koma fram, ef kærandi gerir sennilegt, að hann 
hafi vegna fjrveru eða annarra forfalla, eigi getað kært áður en kærufrestur var 
úti, eða um leiðréttingu á augljósum reikningsvillum við ákvörðun skattsins sé að 
ræða, en leita skal nefndin álits skattanefnda eða skattstjóra um kærur þessar. 

Yfirskattanefnd skal úrskurða kærur fyrir 15. júlí í Reykjavík og annars staðar 
fyrir maílok og tilkynna aðilum úrslitin tafarlaust. 

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli taka til 
greina umsóknir þær, sem henni hafa borizt frá skattanefndum um linun í skatt- 
greiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er í 36. gr. 

Svo skal og yfirskattanefnd úrskurða kærur yfir úrskurðum niðurjöfnunar- 

nefnda á útsvörum, samkvæmt fyrirmælum laga um útsvör. 

40. gr. 
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár í umdæmi sínu 

og hafa strangt eftirlit með því, að skattanefndir gegni skyldum sinum. Ef nefnd- 

inni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitthvað óljóst eða rangt í 

skattskránum, svo sem að einhver sé vantalinn eða tvítalinn á skrá, getur hún heimtað 
nánari skýringar, og skal síðan leiðrétta skrána eftir því, sem henni þykir rétt vera. 

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskaltanefndar, skal hún tafarlaust 
tilkynna það skattanefnd og sömuleiðis þeim aðilum, er breyting varðar. 

Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sínum fyrir 15. júlí í Reykjavík og
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annars staðar á landinu fyrir maílok, og sendir hún þá skattskrána ásamt fram- 46 
talsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt greiða, til 14. april 
ríkisskattanefndar. Þó getur fjármálaráðherra veitt yfirskattanefnd lengri frest, 
ef um stórfelldar lagfæringar á skattskránni er að ræða. 

41. gr. 
Úrskurði yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, enda sé það gert 

bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til formanns fyrir 
júlílok — annars kostar verður henni ekki sinnt. — Ríkisskattanefnd skal leggja 

úrskurð á kærur úr Reykjavík fyrir septembermánaðarlok, en aðrar kærur fyrir 
nóvemberlok og tilkynna innheimtumanni skattsins og aðilum úrslitin tafarlaust. 

42. gr. 
Ríkisskattanefnd skal hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra og 

yfirskattanefnda og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun í hinum einstöku 
skattaumdæmum. Skulu nefndarmenn, eða þeir er nefndin kveður til þess, ferðast 
um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda í þessu skyni, þegar ástæða þykir til, 
og yfir höfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og skattaframtali lýtur. 
Nefndin skal og yfirfara skattskrár og framtalsskýrslur. Ríkisskattanefnd getur af 
eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er framkvæmd laga þessara varðar, og 
getur í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattanefndum, skattstjórum og yfir- 
skattanefndum, svo og hjá lánsstofnunum og öðrum þeim, er í 34. gr. greinir. Loks 
getur ríkisskattanefnd af sjálfsdáðum breytt ályktunum skattanefnda og yfirskatta- 
nefnda, þótt ekki hafi verið kært, en jafnan skal hún þá gera aðilum aðvart áður 
en hún breytir skattgjaldi þeirra án þess að yfir hafi verið kært. 

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um skattskyldu 
má þó jafnan bera undir dómstóla, og einnig gelur fjármálaráðherra leitað álits 
dómstóla um önnur ágreiningsatriði. 

Svo skal og ríkisskattanefnd úrskurða kærur yfir úrskurðum yfirskattanefnda 
á útsvörum samkvæmi fyrirmælum laga um útsvör. 

43. gr. 
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, er fjár- 

málaráðuneytið lætur gera á kostnað ríkissjóðs. Löggildir lögreglustjóri gerðabækur 
skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerðabækur yfirskattanefnda og 
ríkisskattanefndar. 

Í gerðabækur skattanefnda skal meðal annars rita skattskrárnar og úrskurði. 
Skattskrá skal þó eigi rita í gerðabók skattstjóra. Yfirskattanefndir og ríkisskatta- 
nefnd skrá og í gerðabækur sínar úrskurði og aðrar ákvarðanir. 

Formenn skattanefnda og ska!tstjórar skulu árlega láta niðurjöfnunarnefnd í 
té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun útsvara. Svo skulu 
og formenn skattanefnda og skattstjórar, hver í sínu umdæmi, gefa hagstofunni 
skýrslu í því formi, sem hún ákveður, um búnaðarástandið ár hvert, þar á meðal 
um heyfeng o. fl., samkvæmt framtali búenda, sem nákvæmlega sé tilgreint, einnig 

að því er þeita varðar, í landbúnaðarskýrslu þeirra til skattálagningar, enda fellur 
þá niður skylda til skýrslugerðar um þetta efni, sem 3. gr. laga nr. 29 8. nóv. 1895, 
gerir ráð fyrir. 

Ef framtali á því, er setja ber á landbúnaðarskýrslu, er ábótavant eða skortir 

með Öllu, skal úr því bætt með áætlun skatíanefndar.
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44. gr. 
Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með því, að skattanefndir allar og skatt- 

stjórar ræki skyldur sínar og fylgi réitum reglum í starfi sínu. Hefur það rétt til 
að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa skattanefnda og skatt- 
stjóra á öllu því, er framkvæmd þessara laga varðar. 

Einnig er ráðuneytinu heimilt að kæra úrskurði skattanefnda með sama hætti 
og skattþegni sjálfum. Þó er ráðuneytið eigi bundið við kærufresti. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda um alla ríkisskatta, er skattanefndir 
fjalla um. 

45. gr. 
Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignarskatt á 

manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga, 
skal greiða dráttarvexti, %% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla 
dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann var á lagður, 
og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem 

greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett 
fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn 
á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og þess háttar. 
Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað kaupgreiðendur til að gefa 

skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til innheimtumanns upp í þing- 
gjöld manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöldunum, og má í reglugerð- 
inni setja ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur. Kaupgreiðandi ábyrgist þá fé 
það, er hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé þetta og gjöld, er ekki hefur 
verið haldið eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda, má taka lögtaki hjá honum 
sem eigin skattar væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi að halda fé eftir upp í gjöldin, 

skila inheimtufé eða umkröfðum skýrslum, og má þá einnig beita sketum, ef eigi 
er úr bætt innan hæfilegs frests, er innheimtumaður ákveður. 

Enn fremur getur ráðherra með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir 

fram upp í væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, 
er nemi allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum Þar að greiða næstliðið ár. 

Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi 

náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða 
endurgreiða þann skatt síðar á árinu. 

VI. KAFLI. 

Refsiákvæði. 

46. gr. 
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur, eða gerir það ekki fyrr en 

framtalsfrestur er liðinn, eða bætir ekki úr göllum, sem á framtali eru, þótt hann 

hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, þá skal ekki færa niður 
skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að tekjur hans eða eign hafi verið áætluð 
meira en fjórðungi hærra en Í raun og veru var. Sé mismunurinn % eða meiri, skal 

hann greiða skatt af hinum réttu upphæðum, að viðbættum 14. 

Ákvæði þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefur fært gildar 
ástæður sér til afsökunar. 

47. gr. 
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá einhverju 

því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal hann þá sekur 
um allt að því tifalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektina skal þó
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aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðherra ákveður sektina, nema hann 
eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 

Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búinu tvö- 
falda þá upphæð, er á vantar. 

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum samkvæmt 
úrskurði fjármálaráðherra, gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni látinna manna, 
ef fjármunirnir nema meiru en 10000 kr. 

48. gr. 
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 47. gr., skal 

auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, sem undan 
var dregin. 

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefur og hver sá, sem af afsakanlegum 
misskilningi eða misgáningi hefur skýrt frá tekjum sínum eða eignum lægri en 

vera bar, og því greitt minni skatt en honum bar skylda til. 

49. gr. 
Nú kemur það í ljós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera honum skatt 

eftir á, þó aldrei lengra aftur í tímann en 3 ár, enda sé skattálagningin tilkynnt 

honum tafarlaust og honum veitt færi á að bera sig upp undan henni með sama 
hætti sem öðrum gjaldendum, eftir því sem við á. 

50. gr. 
Skattnefndarmönnum og skattstjóra er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir 

ákvæðum almennra hegningarlaga um embættismenn og sýslunarmenn, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í sýslan sinni um tekjur og 
efnahag gjaldþegna. 

Hið sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum aðstoð við 
starf þeirra, eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna. 

51. gr. 
Nú gegnir einhver ekki skyldu sinni samkvæmt 34. gr., eða skorast undan að 

láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá úr og getur, ef 
þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt. 

52. gr. 
Nú hefur skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sín samkæmt 

lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá sektum, allt að 
200 kr., og getur fjármálaráðuneytið auk þess skyldað hina brotlegu til þess að 
ljúka störfum, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern einstakan mann, sem ekki 
hefur lögmæta afsökun. 

53. gr. 
Mál út af brotum þeim, er ræðir um í 47. gr., 1. málsgr., og 50. gr. laga þessara, 

skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er í 46. gr., 47. gr., 3. málsgr., 
ól. gr. og 52. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála, en ekki skal 

slíkt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skattanefnd, skattstjóri eða fjármálaráð- 
herra krefjist þess. 

54. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i ríkissjóð, og má innheimta þær með 

aðför. 
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VII. KAFLI. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

55. gr. 
Nú nýtur félag, er um getur í 3. gr. a og hefur sjávarútveg sem aðalatvinnu- 

rekstur, hlunninda vegna framlags í varasjóð samkv. ákvæðum 8. gr., og skal þá 
50% af því fé, er það leggur í varasjóð, ráðstafað á þann hátt, að það sé lagt á sér- 
stakan reikning í banka eða keypt fyrir það opinber verðbréf og þau falin banka 
til geymslu. Nefnist sá hluti varasjóðsins nýbyggingarsjóður, og gilda um hann 
þær reglur, er greinir í 56.—59. gr. Áskilinn hluti af varasjóðstillaginu skal lagður 
í nýbyggingarsjóð á því sama ári, sem varasjóðstillagið er ákveðið, en séu vanefnd- 

ir á því að einhverju eða öllu leyti, skal greiða í ríkissjóð 20% af þeirri fjárhæð, 
er til vantar. 

Af fé nýbyggingarsjóðs má ekki meira en % hlutar vera innstæða á biðreikn- 
ingi í erlendri mynt, sbr. lög nr. 82 9. júlí 1941, nema með sérstöku leyfi nefndar 
þeirrar, er um getur í 58. gr. Getur nefndin veitt leyfi til þess, að meira en að 
ofan greinir sé á biðreikningi, ef aðili sýnir fram á, að hann geti ekki lagt féð fram 
á annan hátt vegna þess, að fé varasjóðs hafi verið notað til að greiða skuldir 
fyrirtækisins. 

56. gr. 
Útgerðarfélag ráðstafar sjálft því fé, er það hefur lagt í nýbyggingarsjóð, en 

því má eingöngu verja til aukningar og endurnýjunar á framleiðsluækjum á 
sviði úgerðar, annað hvort með nýbyggingum innanlands eða með kaupum frá 
öðrum löndum. Þó er heimilt að verja fé nýbvggingarsjóðs til að greiða tap á 
útgerð, ef aðrar eignir hrökkva ekki til fyrir því, en áður en það er gert, skal það 
tilkynnt nefnd þeirri, er um ræðir í 58. gr., og lætur hún þá aðila vita, hvort hún 
telur slíka ráðstöfun í samræmi við lög þessi. Enn fremur er þeim Þbátaútvegs- 
mönnum, sem i árslok 1948 áttu í nýbyggingarsjóði lægri fjárhæð en kr. 25 000.00 á 
skip, eða hafa á síðustu tveim árum tapað meiru á útgerðinni en svarar inneign 
þeirra í sjóðnum, heimilt að taka eign sína úr nýbyggingarsjóði og nota sem 
rekstrarfé. 

Sé fé nýbyggingarsjóðs veðsett eða því ráðstafað á einhvern annan hátt en 
að framan greinir, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða af því tekjuskatt jafn 
háan þeim skatti, sem hefði orðið að greiða af fénu, begar það var lagt fyrir, ef það 
hefði þá verið skattskylt. 

57. gr. 
Útgerðarfélag lætur fylgja með skattframtali sínu yfirlýsingu frá hlutaðeig- 

andi banka um það, hve mikið fé sé geymt þar í nýbvggnigarsjóði, og yfirlit um 
þær breytingar, sem kunna að hafa orðið á innstæðu sjóðsins síðan hann var 
myndaður. Enn fremur votorð um, að á fé þessu hvíli engar kvaðir. 

58. gr. 
Þriggja manna nefnd sú!), er skipuð var samkv. g-lið (61. gr.) 4. gr. laga nr. 9 

5. maí 1941, skal hafa eftirlit með því, að fylgt sé fyrirmælum laga þessara um 
ávöxtun og ráðstöfun á fé nýbyggingarsjóðs, en ákvæði laga þessara gilda bæði um 
það fé, er greitt var í nýbyggingarsjóð árið 1941, og það fé, sem síðar er í hann lagt. 

Nefndin er skipuð af ráðherra, einn eftir tilnefningu Landssambands íslenzkra út- 
vegsmanna, annar eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands, en hinn þriðji án ti!- 
  

1) Með 1. nr. 50/1948 er umboð nýbyggingarsjóðsnefndar fellt niður og störf hennar falin ríkis- 
skattanefnd.



157 1954 

nefningar, og er hann formaður nefndarinnar. Nú verður autt sæti nefndarmanns, 46 
og skipar þá ráðherra mann í nefndina í hans stað, eftir þeirri reglu, er að framan 14. apríl 
greinir. 

Skattanefndir skulu senda nefnd þeirri, er hér um ræðir, skýrslu um framlög 
i nýbyggingarsjóð og innstæðu hvers fyrirtækis, svo fljótt sem unnt er, eftir að upp- 
lýsingar um það bárust þeim í hendur. Um hver áramót skulu þau fyrirtæki, er 
fé eiga í nýbyggingarsjóði, senda nefndinni skýrslu um ráðstöfun þess fjár, er þau 
hafa tekið úr sjóðnum á liðnu ári. 

Nú telur nefndin vafa á því, að fé úr nýbyggingarsjóði hafi verið varið sam- 
kvæmt ákvæðum laga þessara, og skal hún þá tafarlaust tilkynna það stjórn við- 
komandi útgerðarfélags. Nefndin skal síðan úrskurða um það, hvort greiða skuli 
skatt af fénu samkv. síðari málsgr. 56. gr., og tilkynna það skattanefnd og eiganda 
sjóðsins. 

Úrskurðum nefndarinnar má skjóta til ríkisskattanefndar til fullnaðarúrskurðar, 
sbr. þó 2. málsgr. 42. gr. Sé ágreiningur innan nefndarinnar, getur minni hlutinn 
einnig skotið honum til úrskurðar ríkisskattanefndar. 

Þóknun fyrir störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. 

59. gr. 
Nú hefur innstæða í nýbyggingarsjóði verið notuð samkvæmt fyrirmælum laga 

þessara, og telst þá sú eign til varasjóðs hjá viðkomandi félagi. 

60. gr. 
Einstaklingar og sameignarfélög, er stunda sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, 

mega draga frá skattskyldum tekjum sínum þær fjárupphæðir, er þau leggja í ný- 
byggingarsjóð af útgerðartekjum sínum, þó eigi hærri fjárhæð en sem nemur 20% 
af hreinum árstekjum þeirra af útgerð áður en tekjuskattur, stríðsgróðaskattur og 
útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið frá tekjunum, enda sé tekjum af 
útgerðinni haldið greinilega aðskildum frá öðrum tekjum gjaldanda. Um ávöxtun 
og ráðstöfun þessa fjár gilda ákvæði þessara laga, eftir því sem við á. 

61. gr. 
Sá hluti af tekjum félags árið 1940, sem undanþeginn var skattgreiðslu árið 

1941 vegna tapsfrádráttar samkv. ákvæðum j-liðar (64. gr.) 4. greinar laga nr. 9 
5. mai 1941, skal teljast til varasjóðs, og má nota þann hluta varasjóðsins til að 
mæta hreinum rekstrarhalla félagsins, að svo miklu leyti sem aðrar eignir þess, 
þar með talin önnur eign í varasjóði, hrökkva ekki til að jafna rekstrarhallann. 
Sé nokkru af þessu fé varið til annars en að framan greinir, skal greiða tekjuskatt 
af 60% þeirrar fjárhæðar, er þannig er varið úr sjóðnum, jafnháan þeim skatti, 
sem hefði orðið að greiða af fénu, þegar það var lagt fyrir, ef það hefði þá verið 
skattskylt. 

62. gr. 
Heimilt er ráðherra að breyta tímaákvörðunum og frestum þeim, sem um ræðir 

i V. kafla laga nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því, sem þörf 
krefur. 

63. gr. 
Auk þess tekjuskatts, sem ákveðinn er í 6. gr., skulu þeir skattgreiðendur, sem 

taldir eru í 3. gr., greiða skattauka árið 1954 af tekjum ársins 1953 samkvæmt 
eftirfarandi reglum: 

20
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Af skattskyldum tekjum lægri en 8000 kr. greiðist enginn skattauki. 
Af skattskyldum tekjum yfir 8000 kr., en undir 9000 kr., greiðist 2%. 
Af 9— 10 þús. kr. greiðist 20 kr. af 9 þús. kr. og 4% af afgangi 

—  10— 12 — — — 60 — — 10 —- — — 5%— — 
—  12— 14 — — — 160 — -—- 12 — — — 6%— — 
—  14— 17 — — — 280 — — 14 — — — 7%— — 
— 1— 20 — — — 490 — — 17 — — — 8 — — 
— 20— 253 — — — 730 — — 20 — -- — 9%— — 
— 25— 30 — — — 1180 — — 25 — — — 10%— — 
—  30— 40 — — — 1680 — — 30 — — —11%— — 
— 40—100 — — — 2780 — — 40 — — —12%— — 
— 100—1253 — — — 9980 — — 100 — — — 10% — — 
— 125—150 — — — 12480 — — 125 — — — 7%— — 
— 150—200 — — — 14230 — — 100 — — — 5%— — 
— 200 — — — 16730 — — 200 — — 

Um álagningu, gjaldaga, dráttarvexti, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu þessa 
skatts gilda sömu reglur og um tekjuskatt og eignarskatt. 

64. gr. 
Þegar reiknaður hefur verið tekjuskattur þeirra, er um ræðir í 6. gr. II—III, 

og tekjuskattsviðauki samkvæmt 63. gr., skal árið 1954 skattupphæð hvers einstaks 

gjaldanda, af tekjum ársins 1953, lækkuð um 20% — tuttugu af hundraði. 

65. gr. 
Stríðsgróðaskattur samkvæmt lögum nr. 21/1942, sem árið 1954 er lagður á 

tekjur ársins 1953, skal lækkaður hjá hverjum einstökum gjaldanda um 20% — 

tuttugu af hundraði. 

66. gr. 
Eigi er heimilt að leggja tekjuútsvar á þann hluta hreinna tekna, sem er um- 

fram 200 þús. kr. hjá þeim gjaldanda, er greiðir stríðsgróðaskatt. 

67. gr. 
Eignarskattur samkvæmt 14. gr., á lagður árið 1954, skal innheimtur með 50% 

álagi. 

VIII. KAFLI 

68. gr. 
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um framkvæmd og skilning laga þessara, 

nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda og skattstjóra. 
Enn fremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum undir skattaskrár og 
tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson.
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AUGLÝSING 
um breytingu um stundarsakir á forsetaúrskurði frá 11. september 1953, 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra hafa handhafar valds forseta Íslands í dag 
fallizt á að gera þá breytingu um stundarsakir á forsetaúrskurði frá 11. september 
1953, um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl., að í forföllum Eysteins Jóns- 
sonar, ráðherra, fer Skúli Guðmundsson, ráðherra, með þau mál, sem Eysteini 
Jónssyni voru falin í nefndum forsetaúrskurði. 

Þetta birtist hér með þeim, er hlut eiga að máli. 

Í forsætisráðuneytinu, 14. apríl 1954. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Aftan við 3. tölul. 4. gr. laganna komi svo hljóðandi málsliður: Ekki má leggja 

útsvar á skattfrjálsar sparifjárinnstæður aðila né vexti af þeim innstæðum (sbr. 
III. kafla laga um tekju- og eignarskatt). 

2. gr. 
Aftan við 21. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 
Skylt er niðurjöfnunarnefnd að leggja fram með útsvarsskrá skýrslu um þær 

reglur, sem hún hefur farið eftir við álagningu útsvaranna, svo sundurliðaða og 
skilmerkilega, að hver gjaldandi eigi að geta reiknað út útsvar sitt. Einnig er niður- 
jöfnunarnefnd skylt að gefa sérstaklega hverjum gjaldanda, sem þess krefst, ná- 
kvæmar, sundurliðaðar upplýsingar um það, hvernig útsvar hans er á lagt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu útsvara 1954. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Steingrímur Steinþórsson. 
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LÖG 

um viðauka við lög nr. 11 23. apríl 1928, um varnir gegn því, að gin- og 

klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist til landsins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 

Aftan við lögin komi svo hljóðandi viðauki: 

Landbúnaðarráðherra er heimilt að leyfa innflutning á kjöti til landsins í apríl-, 

maí- og júnímánuði 1954. Leyfi þetta má því aðeins veita, að yfirdýralæknir sam- 

þykki innflutninginn og fylgt verði fyrirmælum hans um kjötinnflutning þennan. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 38 27. febr. 1953, um breyting á lögum nr. 50/1946, 

um almannatryggingar, og viðauka við þau. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

qjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Aftan við 18. gr. bætist ný grein, svo hljóðandi: 

Sé um að ræða dauðaslys lögskráðra sjómanna, skal auk bóta þeirra, sem 

greiddar eru i eitt skipti fyrir öll samkv. a-, c- og d-lið 3. töluliðs 18. gr., greiða 

þessar viðbótarbætur: 

1. Til ekkju eða ekkils samkv: fyrri málslið a-liðs .............. kr. 14 000.00 

2. Til uppkomins barns eda systkinis skv. c-lid, enda hafi hlut- 

adeigandi verid å framfæri hins låtna vegna óvinnuhæfni (skorts 

á starfsgetu) ........00.000000 0. en. kr. 2 000.00 til — 6000.00 

3. Til foreldra samkv. d-lið ......0.0000000 0000... — 2000.00 til —  6000.00
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Ef viðbótarbætur þessar nema ekki fullum 6.400.00 krónum samtals fyrir hvert 
einstakt slys, skulu þær hækkaðar í þá upphæð. 

Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eiga til viðbótarbóta 

samkv. 13. tölulið þessarar greinar, og skal þá bæta slysið með kr. 6.400.00, sem 
skiptist milli barna hins látna, er njóta lífeyris samkv. b-lið 3. töluliðs 18. gr., ef 
fyrir hendi eru, ella til dánarbús hans. 

Viðbótardánarbætur samkv. þessari grein skal greiða fyrir dauðaslys lögskráðra 
sjómanna, sem orðið hafa eftir 31. desember 1953, og skulu þær hækka til sam- 
ræmis við vísitölu eftir sömu reglum og laun. Jafnframt skal ríkisstjórnin setja 
nýjar reglur um áhættuiðgjöld sjómanna samkv. 113. gr. laganna, og taka þau gildi 

1. janúar 1954. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 
  

Steingrimur Steinþórsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 36 16. febr. 1952, um opinbera aðstoð við byggingar 

íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 
1. gr. 

Fyrirsögn IV. kafla laganna verði: Lánadeild smáibúða. 

2. gr. 
Í stað orðanna „smárra íbúðarhúsa“ í 38. gr. laganna komi: smárra íbúða. 

3. gr. 
40. gr. laganna hljóði þannig: 

Lán þau, sem lánadeild smáíbúða veitir, skulu tryggð með 2. og 3. veðrétti í íbúð 

þeirri, sem féð er lánað til. Ársvextir skulu vera 514 af hundraði og lánstími allt 

að 15 ár. Eigi má veita hærri lán til hverrar smáíbúðar en 30 þúsund krónur, og 
eigi má hvíla hærri upphæð samanlagt á fyrri veðréttum og veðrétti þeim, er lána- 
deildin hefur fyrir sínu láni til smáíbúðar, en 100 þúsund krónur. 

4. gr. 
41. gr. laganna breytist þannig: 

a. Aftan við 1. tölul. bætist: eða sambyggingu, sem smáíbúð hans er í. 
b. Í stað orðsins „húsinu“ í 3. tölul. komi: íbúðinni. 
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5. gr. 
Á eftir 42. gr. laganna kemur ný gr., svo hljóðandi: 

Heimilt er einnig að lána bæjar- og sveitarfélögum úr lánadeildinni til þess að 
byggja smáar íbúðir í því skyni að útrýma lélegum og heilsuspillandi íbúðum. Lán 
til sveitarfélags fari þó aldrei yfir fjórða hluta af heildarupphæð þeirri, sem samkv. 
starfsreglum lánadeildarinnar er metin hæfileg lánsfjárveiting í hlutaðeigandi kaup- 
stað eða kauptún á því ári. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 6. gr. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um stækkun lögsagnarumdæmis Húsavíkurkaupstaðar. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Jörðin Kaldbakur í Reykjahreppi, sem er eign Húsavikurkaupstaðar, skal lögð 

undir lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar frá 1. maí 1954. 

2. gr. 
Frá sama tíma tekur Húsavíkurkaupstaður að sér framfærslu allra þeirra, sem 

eru eða verða þurfamenn og framfærslurétt eiga eða mundu eignast í Reykjahreppi, 
ef lög þessi væru ekki sett, vegna dvalar eða fæðingar í Kaldbak. 

3. gr. 
Nú verður ekki, innan sex mánaða frá gildistöku laga þessara, samkomulag milli 

bæjarstjórnar Húsavíkurkaupstaðar og hreppsnefndar Reykjahrepps um bætur fyrir 
tekjurýrnun Reykjahrepps, er leiðir af ákvæðum 1. gr., og skulu þær þá ákveðnar 
af gerðardómi, skipuðum þrem mönnum. Nefna aðilarnir sinn manninn hvor i 
dóminn, en félagsmálaráðherra skipar oddamann, sem skal vera formaður dóms- 
ins. Vanræki annar hvor aðili eða báðir að nefna mann í dóminn, skal félags- 
málaráðherra skipa mann eða menn í staðinn, svo að dómurinn verði fullskipaður. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 4 gr. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 

um viðauka við raforkulög, nr. 12 2. apríl 1946. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Á árunum 1954— 1963 skal verja 250 milljón krónum að minnsta kosti til: 

1. að koma upp raforkuverum rafmagnsveitna ríkisins utan orkuveitusvæðis 

Sogs- og Laxárvirkjananna; 
2. að gera aðalorkuveitur og dreifiveitur rafmagnsveitna ríkisins og héraðsraf- 

magnsveitna ríkisins fyrir kaupstaði, kauptún og sveitir víðs vegar um landið; 
3. að veita bændum lán til að koma upp smárafstöðvum, vatnsafls- og mótor- 

stöðvum; 
4. til virkjunarrannsókna og undirbúnings rafveitna, og 
5. að lækka raforkuverð, þar sem það er hæst. 

2. gr. 
Raforkumálastjóri og raforkuráð gera á árinu 1954 áætlun, sem ráðherra stað- 

festir, um raforkuframkvæmdir á árunum 1954— 1963, samkvæmt þessum lögum. 
Skal áætlunin við það miðuð, að varið verði til framkvæmdanna — auk framlags 
úr hlutaðeigandi héruðum — eftirtöldum upphæðum a. m. k.: 

Árin 1954—56 ................ 35 millj. kr. árlega. 
— 1957—59 ....0000000.. 25 — — — 
— 1960—61 .........00..... 20 — — — 
— 1962—63 00.00.0000... 15 — — — 

3. gr 
Til þeirra framkvæmda, er um ræðir í 1. og 2. gr., skal fjár aflað á þann hátt 

er hér segir: 
a. með fjárframlögum úr ríkissjóði til raforkusjóðs samkvæmt c-lið 33. gr. raf- 

orkulaganna, eigi undir 5 milljónum króna á ári hverju; 
b. með framlögum úr ríkissjóði til héraðsrafmagnsveitna ríkisins samkvæmt b-lið 

26. gr. raforkulaganna, eigi undir 6 milljónum króna ár hvert; 
c. með notkun vaxtatekna raforkusjóðs; 
d. með notkun afborgana af útlánum raforkusjóðs af eigin fé sjóðsins, og 
e. með lántökum handa raforkusjóði eða rafmagnsveitum ríkisins. 

4. gr. 
Lánveitingum raforkusjóðs til einkarafstöðva í sveitum skal hagað þannig, að 

tala þeirra býla, sem fá rafmagn frá einkarafstöðvum, verði, ef eftirspurn eftir lánum 

gefur tilefni til, hlutfallslega sem jöfnust tölu þeirra býla, sem fá rafmagn frá 
samveitum, sbr. 7. gr. Stjórn raforkumála ákveður hlutfallið með hliðsjón af athug- 
unum, sem gerðar eru um raforkuvinnslu fyrir sveitabyli. 
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5. gr. 
Heimilt er að verja allt að 500 þús. kr. að fengnum tillögum raforkumálastjóra 

og raforkuráðs af ríkisframlagi samkv. b-lið 3. gr. til að lækka verð raforku til 
almenningsnota frá dísilstöðvum, þar sem það er hæst. Skulu þeir raforku- 
notendur sitja fyrir framlögum í þessu skyni, sem lengst þurfa að bíða eftir raf- 
orkuframkvæmdum samkvæmt þessum lögum. 

6. gr. 
Ráðherra skal, að fengnum tillögum raforkuráðs, fela raforkumálastjóra að 

annast leiðbeiningar um tilhögun og rekstur vatnsafls-, vindafls- og dísilrafstöðva 
fyrir sveitaheimili utan þess svæðis, sem héraðsrafmagnsveitum er ætlað að ná 
til í náinni framtíð, Leiðbeiningar um val á stöðvum skulu miða að því m. a. að 
tryggja útvegun varahluta og að viðgerðir verði auðveldar. 

7. gr. 
Stuðla skal að því, að öllum atriðum 1. gr. verði fullnægt samtímis, eftir því sem 

við verður komið og hagkvæmt getur talizt. 

8. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga setur ráðherra í reglugerð. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um orkuver Vestfjarða. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar. 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fela rafmagnsveitum ríkisins að virkja Dynjandisá 

eða Mjólká í Arnarfirði til raforkuvinnslu í allt að 7000 hestafla orkuveri og leggja 
þaðan aðalorkuveitu vestur á bóginn til Bíldudals, Tálknafjarðar og Patreksfjarðar og 
norður á bóginn til Þingeyrar, Flateyrar, Suðureyrar, Bolungavíkur, Súðavíkur og 

Hnífsdals og Ísafjarðar. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, 

sem rafmagnsveitur ríkisins taka, allt að 60 milljónum króna, eða jafngildi þeirrar 

upphæðar í erlendri mynt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, sem um
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getur i 1. gr. Af þeirri upphæð má taka sem lán úr raforkusjóði samkvæmt 1. lið 54 
35. gr. raforkulaganna allt að 20 milljónum króna, þó eigi meira en nemur % hluta 20, apríl 
af stofnkostnaði mannvirkjanna. 

3. gr. 
Framkvæmdir samkv. 1. gr. mega ekki hefjast, nema fyrir liggi nákvæmar 

kostnaðaráætlanir um virkjunarframkvæmdir samkv. ákvæðum raforkulaga. 

4. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að festa kaup á vatnsréttindum í ánum fyrir botni 

Arnarfjarðar, ef viðunandi kjör fást. 

5. gr. 
Heimilt er að endurgreiða kostnað þann, sem sveitarfélögin á Vestfjörðum 

hafa greitt vegna undirbúnings Vestfjarðavirkjunar, og telja með stofnkostnaði, 
enda öðlist rafmagnsveitur ríkisins þá eignarrétt á öllum uppdráttum og áætlunum 
um Dynjandisvirkjun, sem Orkuver Vestfjarða h/f lét gera. 

6. gr. 
Heimild sú, sem veitt er í lögum þessum, skal þó ekki tefja byggingu þeirra 

orkuvera á Vestfjörðum, sem þegar eru tekin upp í heimildarlög, ef þær virkjanir 
Þæitu hagkvæmari, enda verði teknar um það ákvarðanir svo fljótt sem verða má. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 22 1. febr. 1952, um ný orkuver og nýjar 

orkuveitur rafmagnsveitna ríkisins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 

Á eftir 8. tölul. í 1. gr. laganna koma þrír nýir tölul., svo hljóðandi: 

a. Að virkja Lagarfoss á Fljótsdalshéraði í allt að 5300 hestafla orkuveri og 
leggja frá orkuverinu aðalorkuveitu til Egilsstaða, Seyðisfjarðarkaupstaðar, 
Neskaupstaðar, Eskifjarðarkauptúns, Búðareyrar í Reyðarfirði og Búðakaup- 
túns. 
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b. Að virkja Haukadalså í Dalasýslu i allt að 500 hestafla orkuveri til vinnslu 
raforku handa fimm syðstu hreppum Dalasýslu. 

c. Að virkja Múlaá í Geiradalshreppi í allt að 500 hestafla orkuveri til vinnslu 
raforku handa nálægum hreppum. 

2. gr. 
Í stað orðanna „74 millj. kr.“ í fyrri málslið 2. gr. laganna komi: 99 millj. kr. 
Í stað orðanna „25 millj. kr.“ í síðari málslið sömu lagagr. komi: 33 milli. kr. S

s
 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um síldarleit úr lofti. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Halda skal uppi síldarleit fyrir Norður- og Austurlandi vor- og sumarmánuð- 

ina, eftir því sem nánar verður ákveðið af síldarleitarnefnd og síldarleitarstjóra. 

2. gr. 
Atvinnumálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem skal hafa yfirstjórn 

síldarleitarinnar með höndum. Skal einn nefndarmanna skipaður samkvæmt til- 
nefningu stjórnar síldarverksmiðja ríkisins, annar samkvæmt tilnefningu síldar- 
útvegsnefndar og hinn þriðji samkvæmt tilnefningu stjórnar fiskimálasjóðs. Ráð- 
herra skipar einn þeirra formann. Nefndin ber nafnið síldarleitarnefnd og skal vera 
ólaunuð. 

3. gr. 
Síldarleitarnefnd ræður síldarleitarstjóra, ákveður laun hans og setur honum 

erindisbréf. 
Sildarleitarstjóri ræður starfsmenn sildarleitarinnar, tekur á leigu flugvélar til 

leitarinnar og hefur með höndum daglega stjórn hennar, allt í samráði við síldar- 
leitarnefnd. Hann skal dveljast á Siglufirði eða Raufarhöfn um síldarleitartímann. 
Má hann ekki hafa önnur störf með höndum á tímabilinu, sem síldarleitin stendur 
ytir. 

4. gr. 
Í júnímánuði ár hvert skulu síldarverksmiðjur ríkisins, síldarútvegsnefnd og 

fiskimálasjóður leggja fram hver um sig 100 þús. kr. til þess að standa straum af
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kostnaði af síldarleit á síldarvertíð þeirri, er þá fer í hönd, þar með talin laun síldar- 56 
leitarstjóra, en hann tekur saman kostnaðinn þegar að vertíð lokinni og skiptir 21. apríl 
honum eigi síðar en um næstu áramót á eftirtalda aðila sem hér segir: 

Fiskimálasjóður greiði %3 hluta kostnaðar. % hlutum skal jafnað niður á síldar- 

útvegsnefnd og sildarverksmiðjur, er reknar eru á svæðinu frá Horni að Djúpavogi. 
Við þá skiptingu skal miða við tunnufjölda herpinótasíildar til útflutnings og mála- 
fjölda bræðslusíldar, og skal tunna saltsíldar látin jafngilda hálfu öðru máli til 
bræðslu. Síldarútvegsnefnd greiðir allt gjaldið af saltsildinni, en síldarverksmiðj- 
urnar af bræðslusíldinni í hlutfalli við þann málafjölda, sem þær hver um sig hafa 
tekið til vinnslu á síldarvertíðinni. 

Nú hrekkur framlag einhvers þeirra aðila, er í 1. málsgr. getur, ekki til greiðslu 
þess hluta síldarleitarkostnaðar, er í hans hlut kemur samkv. 2. málsgr., þegar 
lokareikningar hafa verið gerðir, og er honum þá skylt að greiða það, sem á vantar, 
enda á hann á sama hátt endurgreiðslurétt, ef hlutur hans reynist minni en fram- 
laginu nemur. 

5. gr. 
Þegar sildarleitargjöld eru fallin í gjalddaga samkvæmt 4. gr., má innheimta 

þau með sama hætti og opinber gjöld, og skal sýslumönnum og bæjarfógetum skylt 
að gera það, ef sildarleitarstjóri beiðist þess. 

6. gr. 
Atvinnumálaráðherra ákveður samkvæmt tillögum sildarleitarnefndar, hvort 

nota skuli dulmálslykla við fréttasendingar síldarleitarinnar. 

7. gr. 
Nú hefur atvinnumálaráðherra ákveðið, að fréttasendingar síldarleitarinnar 

skuli fara fram á dulmáli, og skal síldarleitarstjóri þá semja dulmálslykil, einn 
eða fleiri, og afhenda hann starfsmönnum sildarleitarinnar, stjórn Landssíma Ís- 
lands, landhelgisgæzlunni og skipstjórum á íslenzkum sildveiðiskipum. Kostnaður 
vegna dulmálslykla telst til síldarleitarkostnaðar. 

Þeim aðilum, sem fá dulmálslykla eða fréttir á dulmáli frá síldarleitinni, skal 

skylt að fara með það sem trúnaðarmál. 

8. gr. 
Brot gegn ákvæðum 7. gr. varða sektum til ríkissjóðs frá 500 til 10000 krónum. 

Ef miklar sakir eru eða brot er margitrekað, er heimilt að svipta hinn brotlega 
dulmálslykli og innsigla tæki hans. 

Mál út af brotum gegn 7. gr. skulu sæta meðferð opinberra mála. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

Ólafur Thors.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnustöðum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
1. málsgr. 32. gr. laganna orðist svo: 

Fastir starfsmenn öryggiseftirlitsins eru Öryggismálastjóri, öryggiseftirlits- 
menn, skoðunarmenn og annað starfsfólk skrifstofu eftirlitsins, og taka þeir laun 
samkvæmt launalögum, en ráðherra ákveður umdæmisskoðunarmönnum (sbr. 34. 
gr.) þóknun fyrir störf þeirra. 

2. gr. 
Fyrri málsgr. 33. gr. laganna orðist svo: 

Öryggismálastjóri og öryggiseftirlitsmenn skulu vera véla- eða efnaverkfræð- 
ingar, en skoðunarmenn skulu fullnægja þeim kröfum, er öryggismálastjóri gerir 
um þekkingu. 

3. gr. 
Síðasta málsgr. 35. gr. laganna orðist svo: 

Starfsmenn eftirlitsins skulu skyldir að kenna við skóla landsins án auka- 
greiðslu varnir gegn slysum og um óhollustu við vinnu, samkvæmt reglugerð, sem 
ráðherra gefur út, að fengnum tillögum öryggismálastjóra og skipaskoðunarstjóra. 

4. gr. 
2. málsl. 45. gr. laganna orðist svo: 

Að lokinni árlegri skoðun, hafi engar athugasemdir verið gerðar við öryggis- 
útbúnað eða hollustuhætti, eða að lokinni eftirskoðun, þegar búið er að framkvæma 
umbætur þær, sem kunna að hafa verið fyrirskipaðar við aðalskoðun, gefur eftir- 
litsmaður út skoðunarvottorð ásamt reikningi fyrir eftirlitsgjaldið. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson.
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ÁFENGISLÖG 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Tilgangur laga þessara er sá að vinna gegn misnotkun áfengis í landinu og 

útrýma því böli, sem henni er samfara. 

2. gr. 

Áfengi telst samkvæmt lögum þessum hver sá vökvi, sem meira er í en 2%% 

af vínanda að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru i, sem sundur má 

leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika, skal fara með sem áfengan drykk. 

Sterkir drykkir teljast samkvæmt lögum þessum þau vín, sem meira er Í en 

21% af vínanda að rúmmáli. Létt vín teljast þau vín, sem minna er í en 21% af 

vínanda að rúmmáli. 

II. KAFLI 

Innflutningur áfengis. 

3. gr. 

Ríkisstjórninni einni er heimilt að flytja hingað til lands áfenga drykki eða 

áfengisvökva, hverju nafni sem nefnast. Áfengisverzlun ríkisins annast innflutn- 

inginn. Þó skal óheimilt að flytja til landsins öl. 

4. gr. 

Nú kemur skip frá útlöndum, og er skipstjóra þá skylt að tilkynna löggæzlu- 

manni þegar í stað, eða um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkurt áfengi 

sé í skipinu og hve mikið. 
Löggæzlumaður skal jafnan rannsaka á fyrstu höfn, er skip kemur frá útlönd- 

um, hvort áfengi er í skipi, hvort heldur skipið er íslenzkt eða erlent. Hefur hann 

vald til að opna hirzlur skipverja og farþega og rannsaka aðra staði í skipinu til 

þess að ganga úr skugga um, hvort áfengi sé þar. 

Nú hefur skipið áfengi frá útlöndum, sem ekki er flutt inn samkvæmt heim- 

ild í 3. gr., og skal þá löggæzlumaður á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, 

setja embættisinnsigli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri, að engu 

áfengi sé skotið undan innsiglum og að innsigli séu ekki brotin eða af áfenginu 

tekið, fyrr en skipið er alfarið frá landinu, enda gangi löggæzlumaður úr skugga 

um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsiglin séu heil og ekkert hafi 

verið tekið af áfenginu. Þó má skipið hafa hæfilegan skipsforða af áfengi óinn- 

siglaðan til neyzlu handa skipverjum á fyrstu afgreiðsluhöfn, en aldrei má selja, 

gefa eða flytja í land af þeim forða. Allt slíkt óinnsiglað áfengi skal greinilega 

merkt tollyfirvöldum. 
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58 Skrá yfir innsiglað áfengi og óinnsiglaðan skipsforða áfengis skal fylgja skip- 
24. apríl inu og samrit af skránni liggja hjá þeim, er innsiglaði. 

Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur skips- 
forði af vinum, svo og um varnir gegn misnotkun hans. 

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar á 
farangri sínum. 

Fyrirmæli þessarar greinar taka til flugvéla, eftir því sem við á, en ná ekki 
til herskipa eða skemmtiferðaskipa. 

5. gr. 
Strandi skip hér við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvílíkt vogrek 

á land, skal hreppstjóri í forföllum lögreglustjóra þá þegar taka áfengisíilátin til 
varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust til áfengisins, og 
kemur lögreglustjóri því til geymslu á óhultum stað. 

Sé eigandi kunnur, skal tilkynna honum með fyrstu ferð um björgun áfeng- 
isins, ella skal auglýsa það eftir reglum um vogrek. Kjósi eigandi innan 12 mánaða 
frá tilkynningu, að áfengið sé sent úr landi á hans kostnað eða selt Áfengisverzlun 
ríkisins fyrir það verð, er hún kann að bjóða, skal það gert, ella sé það eign ríkis- 
sjóðs. Sama er og ef eigandi gefur sig fram samkvæmt auglýsingu innan 6 mánaða 
frá birtingu hennar, og skal þá telja 12 mánaða frestinn frá því, að hann segir 
til sín. 

Gefi enginn eigandi sig fram, áður en hinn lögskipaði auglýsingarfrestur er 
útrunninn, skal áfengið eign ríkissjóðs. 

6. gr. 
Enginn má taka við neins konar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi eða öðrum 

farkosti hér við land eða í íslenzkri landhelgi né heldur taka við áfengi á floti, 
hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi. 

Landhelgi telst samkvæmt þessum lögum 4 sjómílur á haf út frá stórstraums- 
fjöruborði, og sé talið frá yztu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda 
teljast firðir og víkur í landhelgi, allt það, sem landmegin verður innan við beina 
línu, er dregin sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og 4 
sjómílur til hafs frá þeirri línu. 

III. KAFLI 

Tilbúningur áfengis. 

7. gr. 
Bannað er að brugga á Íslandi eða búa til áfenga drykki eða áfengisvökva og 

gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefur verið óhæft til drykkjar. 
Heimilt er ríkisstjórninni, þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr., að leyfa tilbúning 

öls, sem hefur inni að halda meira en 274% af vínanda að rúmmáli, vegna sölu til 
erlends varnarliðs, er hér dvelur, eða til útflutnings. Framleiðslugjald af slíku öli 
skal ákveðið í lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum. Nánari ákvæði um 
meðferð og sölu þess skulu sett í reglugerð. 

8. gr. 
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld, sem nota á eða hafa verið notuð við 

bruggun eða tilbúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkhæft það áfengi, 
sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefur verið til eða aftur gert drykk- 
hæft, skal og upptækt ásamt ílátunum. Andvirðið rennur í Menningarsjóð.
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IV. KAFLI 

Sala og veitingar áfengis. 

9. gr. 
Áfengisverzlun ríkisins annast sölu áfengis þess, sem ríkið flytur inn sam- 

kvæmt 3. gr. Ríkisstjórnin ákveður álagningu með hliðsjón af áfengisstyrkleika og 
innkaupsverði. Óheimilt er að gefa veitingamönnum afslátt frá hinu ákveðna út- 
söluverði til almennings. 

10. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja á stofn útsölustaði áfengis, en þó aðeins í 

kaupstöðum. 
Áður en útsala er sett á stofn, skal fara fram atkvæðagreiðsla kosningarbærra 

manna i því bæjarfélagi, sem í hlut á, og þarf meiri hluta greiddra atkvæða til 
þess að útsala sé leyfð. 

Áfengisútsala skal lögð niður, ef það er samþykkt með meiri hluta greiddra 
atkvæða í kaupstaðnum. 

Atkvæðagreiðslur, sem um getur í 2. og 3. málsgr., skulu fara fram, er %% hluti 
kjósenda eða meiri hluti bæjarstjórnar í viðkomandi bæjarfélagi krefst þess. — 
Nú hefur verið fellt með atkvæðagreiðslu að stofna útsölu eða loka útsölu, eða 
samþykkt að leggja niður útsölu samkvæmt 3. málsgr., og getur atkvæðagreiðsla 
þá ekki farið fram á ný, fyrr en að tveimur árum liðnum. 

11. gr. 
Heimild til að selja aftur áfengi, er keypt hefur verið af Áfengisverzlun ríkis- 

ins eða útsölum hennar, hafa þeir einir, er hér greinir: 

1. Lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, þó eingöngu þau vín, sem talin 

eru í lyfjaskrá, og aðeins til lyfja. 
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um áfengislyfjasölu lyfsala og lækna, 

sem rétt hafa til lyfjasölu, og skal meðal annars ákveða, hve mikið áfengi megi 
á hverju ári eða um ákveðið tímabil láta af hendi til hverrar lyfjabúðar (lyf- 
sala eða læknis). Í reglugerðinni skal greina á milli áfengislyfja, sem hæf eru 
til nautnar, og áfengislyfja, sem óhæf eru til nautnar. Enginn lyfsali má láta 
úti áfengislyf, sem hæft er til nautnar, nema eftir löglegum lyfseðli læknis. 
Enginn læknir má ávísa úr lyfjabúð áfengislyfi, sem hæft er til nautnar, nema 
hann hafi fengið til þess sérstakt leyfi ráðherra, er ákveður, að fengnum til- 
lögum landlæknis, hversu mikið áfengi viðkomandi læknir megi ávísa á ári, 
eða um ákveðið tímabil, og á hvern hátt. Landlæknir lætur lækni, sem sér- 
stakt leyfi hefur fengið til áfengislyfjaávisana, í té hæfilega mörg eyðublöð 
undir slíkar ávísanir. 

2. Veitingastaðir þeir, sem rétt hafa til veitingar áfengra drykkja, þó aðeins til 
neyzlu á staðnum og með þeim takmörkunum, er veitingaleyfið og reglugerð 
ákveður. 

3. Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu vínanda til eldsneytis, er gerður 
hefur verið óhæfur til drykkjar, svo og um vínanda til iðnþarfa, efnarann- 

sókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra nota. 

12. gr. 
Í kaupstöðum, þar sem áfengisútsala er, getur dómsmálaráðherra veitt veit- 

ingahúsum leyfi til vínveitinga, þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi: 

a. Að veitingahúsið hafi á bóðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki við 
hóflegu verði. 
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b. Að veitingahúsið sé fyrsta flokks, að því er snertir húsakynni, veitingar og 
þjónustu. 
Þriggja manna nefnd skal dæma um, hvaða veitingahús fullnægja ákvæð- 

um b-liðar 1. málsgr. Nefndin skal þannig skipuð, að áfengisvarnaráð tilnefnir 
einn mann, annar sé tilnefndur af Sambandi veitinga- og gistihúseigenda og hinn 
þriðji af ráðherra. 

Áður en vínveitingaleyfi er veitt, skal leita umsagnar bæjarstjórnar og áfengis- 
varnanefndar í þeim kaupstað, er í hlut á. 

Utan kaupstaða er dómsmálaráðherra og heimilt, að uppfylltum skilyrðum 
a—b-liða 1. málsgr. og eftir að leitað hefur verið umsagnar hlutaðeigandi sýslu- 
nefndar, að veita veitingahúsum leyfi til vinveitinga, ef telja má, að veitingahús- 
reksturinn sé aðallega fyrir erlenda ferðamenn. 

Vínveitingaleyfi skulu ekki veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Veitinga- 
leyfi skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga í því hús- 
næði, er hann hefur, þegar leyfið er veitt. Öll leyfi skulu gefin út með fyrirvara 
um, að stytta megi leyfistímann án skaðabótaskyldu fyrir ríkissjóð, ef sérstakar 
ástæður mæla með því að dómi ráðherra. 

Ef áfengisútsala í kaupstað er lögð niður samkvæmt ákvæðum 10. gr., falla 

samtímis úr gildi vínveitingaleyfi veitingahúsa þar. 
Veitingaleyfi má binda þeim skilyrðum, sem dómsmálaráðherra telur nauð- 

synleg, m. a. er heimilt að binda leyfið eingöngu við veitingar léttra vína. Ef veit- 
ingamaður brýtur gegn settum skilyrðum eða uppfyllir þau ekki lengur, skal hann 
þegar missa vínveitingaleyfi sitt. Fyrir vínveitingaleyfi skal greiða í hvert sinn 
kr. 4000.00 í ríkissjóð. 

Skylt er löggæzlumönnum að gefa sérstakar gætur að starfsemi þeirra veit- 
ingahúsa, sem vínveitingaleyfi hafa. Ráðherra getur ákveðið nánara eftirlit með 
þeim veitingastöðum, er víinveitingaleyfi hafa. Ríkissjóður greiðir kostnað eftir- 
litsins, en leyfishafar skulu endurgreiða hann ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra. 
Ráðherra setur þeim, er eftirlitið annast, erindisbréf um, hvernig þeir skuli haga 
starfi sínu. 

Nánari fyrirmæli um vínveitingar, þar á meðal um veitingatíma, álagningu og 
lögreglueftirlit með veitingastöðum, skulu sett í reglugerð. Áður en slík reglugerð 
er sett, skal leitað umsagnar áfengisvarnaráðs. 

13. gr. 
Áfengisverzlun ríkisins, útsölur hennar og veitingastaðir, sem leyfi hafa til 

veitingar áfengra drykkja, mega aðeins afhenda áfengi gegn staðgreiðslu. 
Ákvæði greinar þessarar gilda eigi um sölu vínanda til lyfsala og lækna, sem 

rétt hafa til lyfjasölu, sbr. 11. gr. 

14. gr. 
Áfengissölubúðir skulu vera lokaðar á helgidögum þjóðkirkjunnar og frá há- 

degi á laugardögum og aðfangadögum stórhátíða; einnig þá daga, er almennar 
kosningar til Alþingis og sveitarstjórna fara fram, svo og 1. maí, 17. júní, 1. des- 
ember og sumardaginn fyrsta. 

Lögreglustjórum er heimilt að loka áfengisútsölu eða banna vínveitingar á 
veitingastöðum, sem leyfi hafa til áfengisveitinga, fyrirvaralaust um lengri eða 
skemmri tíma, þegar sérstaklega stendur á. Áfengisverzlun ríkisins eða veitinga- 
maður, sem í hlut á, getur skotið ákvörðun lögreglustjóra til dómsmálaráðherra. 

Ekki frestar málskot framkvæmd lokunarinnar eða bannsins.
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15. gr. 58 
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar vína samkvæmt þess- 24. apríl 

um kafla. 
Heimilt er að ákveða í þeirri reglugerð hámark þess áfengis, sem Áfengisverz|- 

unin og útsölur hennar mega afhenda einstaklingum (mánaðarskammt, ársskammt), 
svo og selja nánari reglur um meðferð áfengis. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkvæmt lögum þessum. 

V. KAFLI 

Meðferð áfengis í landinu. 

16. gr. 
Áfengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður, og ekki 

heldur yngri mönnum en 21 árs. Kaupandi áfengis skal jafnan sanna aldur sinn 
með vegabréfi eða á annan fullnægjandi hátt. Óheimilt er að selja þeim manni á- 
fengi, er sekur hefur gerzt um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. 

Áfengisauglýsingar eru bannaðar. 
Skylt er að tilkynna útsölustöðum Áfengisverzlunarinnar jafnóðum, hverjir 

gerzt hafa brotlegir samkvæmt þessari grein. 
Nánari ákvæði skal setja í reglugerð. 

17. gr. 
Allt það áfengi, sem Áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli henn- 

ar. Finnist í vörzlum manns áfengi, sem ekki er merkt innsigli Áfengisverzlunar 
ríkisins eða tollyfirvalda og ætla má að sé ólöglegt, skal honum skylt að færa 
sönnur á, hvernig hann hafi fengið það. Geri hann það ekki, skal hann sæta sekt- 
um samkvæmt 33. gr., ef ætla má, að áfengið sé innflutt, en ella eftir 36. gr. 

18. gr. 
Með þeirri undantekningu, sem í 10., 11., 12. og 20. gr. segir, skal öllum óheimilt 

að veita, selja eða láta af hendi áfengi til annarra manna gegn því, að gjald eða 
annað verðmæti komi fyrir. 

19. gr. 
Láti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða geymslu 

þess í húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkvæmt 42. gr. Sama refs- 
ing liggur við, ef skip, bátar eða önnur flutningatæki eru með vitund og vilja eig- 
andans notuð til geymslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis. 

Menn með lögregluvaldi, þar á meðal hreppstjórar og lögregluþjónar, hver í 
sínu umdæmi, eða sérstakir löggæzlumenn, hafa vald til að hefja lögreglurannsókn 
gegn þeim, sem staðnir eru að brotum á þessum lögum eða grunaðir um brot. Þeir 
hafa og vald til þess að rannsaka flutningatæki, svo sem skip, báta, bifreiðar, vagna 
o. s. frv., og stöðva þau, á meðan á rannsókn stendur. Skyldir eru þeir að senda 
viðkomandi dómara þegar í stað skýrslu um rannsóknina og staðfesta eftirrit af 
prófum, ef fram hafa farið, en dómarinn tekur málið til frekari meðferðar. 

Enn fremur er þeim heimilt að rannsaka, hvort bifreiðar hafi áfengi meðferðis, 
þó að það sé löglega keypt, enda liggi fyrir rökstuddur grunur um, að áfengið sé 
ætlað til ólöglegrar sölu. 

Nú finnst áfengi í bifreið, þegar svo stendur á sem í næstu málsgrein hér á 
undan segir, og skal þá refsa eiganda þess, sem hann væri sekur um ólöglega 
áfengissölu, nema leiddar séu að því sterkar líkur, að áfengið sé ekki ætlað til sölu. 

22
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20. gr. 

Bannað er að neyta áfengis í veitingastofum, veitingatjöldum eða öðrum þeim 

stöðum, þar sem veitingar fara fram, sbr. þó 12. gr. og 2. málsgr. þessarar greinar. 

Sama gildir og um félagsherbergi. 
Lögreglustjóri má þó veita félögum manna leyfi til áfengisveitinga Í félags- 

herbergjum eða almennum veitingastöðum, öðrum en þeim, er um getur í 12. gr. 

Slíkt leyfi má þó einungis veita stjórnum félaganna, þegar um er að ræða árs- 

hátíðir félaganna eða samkvæmi innanfélagsmanna og gesta þeirra, sem haldin 

eru af sérstöku tilefni. Eigi má þó veita leyfi, nema sýnt sé, að félagsskapurinn i 

heild eða einstakir félagsmenn hafi ekki hagnað af. Slík vínveitingaleyfi má ekki 

veita skemmtifélögum. Ekki má heldur veita leyfi samkvæmum félaga, sem ætla 

má að til sé stofnað í tekjuskyni fyrir veitinga- eða skemmtistaði. Sannist það, að 

félög misnoti áfengisveitingaleyfi eða afli þess undir fölsku yfirskini, missa þau 

rétt til að fá slík leyfi í tvö ár. 

VI. KAFLI 

Ölvun. 

21. gr. 

Hver sá, sem sökum ölvunar veldur óspektum, hættu eða hneyksli á almanna- 

færi, opinberum samkomum, í bifreiðum eða öðrum farartækjum eða skipum, skal 

sæta ábyrgð samkvæmt lögum þessum. 

22. gr. 
Hver embættismaður eða starfsmaður ríkisins eða opinberra stofnana, sem er 

ölvaður, þegar hann er að gegna embætti sínu eða starfi, skal sæta refsingu. Sé um 

miklar sakir að ræða eða brot ítrekað, varðar það frávikningu úr stöðunni um 

stundarsakir eða að fullu og öllu. Eigi læknir í hlut, skal hann missa lækninga- 

leyfi sitt ásamt embættinu. 
Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismaður, 

sem er ölvaður, þegar hann er að gegna læknisstörfum, og kemur þá missir lækn- 

ingaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt í stað embættis- eða sýslunar- 

missis. 

23. gr. 
Séu lyfsalar eða þjónar þeirra ölvaðir við störf sín, sæta þeir sömu refsingu 

og læknar. 

24. gr. 
Ef flugmenn, Þifreiðarstjórar, skipstjórar, stýrimenn, bátsformenn eða vélstjórar 

eru undir áhrifum áfengis við flug, akstur, stjórn skips eða vélar, varðar það missi 

réttar til að stjórna flugvél, bifreið, skipi, bát eða vél um stundarsakir, þó eigi 
skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað. 

Sömu refsingu skulu framangreindir menn sæta, þótt annar hafi haft með 
höndum starf þeirra í farartækinu, ef þeir eru sjálfir í því og áttu að annast starf- 
ið, en vanræktu það sökum ölvunar og verulegt slys hlauzt af því. 

Það varðar refsingu að veita mönnum þeim, sem tilgreindir eru í 1. málsgr., 

áfengi, þegar þeir eru að störfum. 
Ákveða skal í reglugerð, að flugmönnum, bifreiðarstjórum og stjórnendum hvers 

konar farartækja, sem annast mannflutninga, sé bannað að neyta áfengis vissan 

tíma, áður en þeir hefja störf sín.
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25. gr. 
Leiki vafi á, hvort sakborningur samkvæmt þessum kafla sé undir áhrifum 

áfengis, skal bæði dómara og sakborning heimilt að láta skera úr því með blóð- 
rannsókn, sem læknir eða annar kunnáttumaður framkvæmir. 

VII. KAFLI 

Áfengisvarnir. 

26. gr. 
Ríkisstjórnin skipar sér til aðstoðar áfengisvarnaráðunaut. Skal hann skip- 

aður að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta 
af opinberu fé til bindindisstarfsemi. 

Áfengisvarnaráðunautur starfar samkvæmt erindisbréfi, sem ríkisstjórnin set- 
ur honum. Hann skal taka laun samkvæmt VI. fl. launalaga. 

27. gr. 
Áfengisvarnaráð skal skipað fimm mönnum. Áfengisvarnaráðunauturinn er 

sjálfkjörinn formaður ráðsins, en hinir fjórir, ásamt jafnmörgum varamönnum, 
skulu kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi að afstöðum hverjum almenn- 
um alþingiskosningum. Dómsmálaráðherra skipar varaformann ráðsins, að fengn- 
um tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta af opinberu fé. 
Áfengisvarnaráð skal hafa skrifstofu í Reykjavík. Veitir áfengisvarnaráðunautur 

henni forstöðu. Kostnaður við störf áfengisvarnaráðs greiðist úr ríkissjóði. 

28. gr. 
Áfengisvarnaráð fer með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu. Það skal 

stuðla að bindindissemi, vinna gegn neyzlu áfengra drykkja og reyna í samráði við 
ríkisstjórn, áfengisvarnanefndir og bindindissamtök að afstýra skaðlegum áhrif- 
um áfengisneyzlu. 

Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf 
þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna. Það skal fylgjast sem 
bezt með áfengis- og bindindismálum og veita hlutlausar upplýsingar um þau til 
blaða og annarra aðila, er óska þeirra. 

Umsagnar áfengisvarnaráðs skal jafnan leita, áður en reglugerðir samkvæmt 
lögum þessum eru settar. Álits þess skal einnig leita varðandi verðlagningu áfengis. 

Að öðru leyti fer áfengisvarnaráð með þau störf, sem lög þessi ákveða. 
Nánari ákvæði um störf áfengisvarnaráðs skulu sett í reglugerð. 

29. gr. 
Á árunum 1955 og 1956 skal leggja í sjóð, gæzluvistarsjóð, af ágóða áfengis- 

verzlunar ríkisins 750 þús. kr. hvort ár, til viðbótar því fjárframlagi, er ákveðið 

er í 15. gr. 1. nr. 55 25. maí 1949, um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra. 
Enn fremur skal á árunum 1957—1959 greiða til sama sjóðs af ágóða Áfengis- 

verzlunarinnar 15 millj. kr. hvert ár. Um meðferð þessa fjár fer eftir ákvörðun 

heilbrigðisstjórnarinnar, sbr. framangreinda lagagrein. 

30. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, 

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en í Reykjavík, þar 
sem nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna, að fengn- 
um tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir af hlut- 
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58 aðeigandi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skylt er að viðhafa hlatfallskosningu, 
24. apríl ef óskað er. Kjörtími nefndarmanna er fjögur ár. Nefndirnar skulu vera ólaunaðar, 

en kostnaður við störf þeirra, ef einhver er, greiðist úr ríkissjóði að öðru leyti en 
því, að hlutaðeigandi hreppur eða kaupstaður greiðir fyrir nauðsynlegt húsnæði 
handa þeim. 

Áfengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengismál 
fyrir sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra þá aðila, 
sem komið geta til greina i því sambandi. Verksvið nefndanna skal að öðru leyti 
ákveðið í reglugerð, sem ráðherra gefur út, að fengnum tillögum áfengisvarnaráðs. 

31. gr. 
Í öllum skólum, er opinbers styrks njóta, skal fara fram fræðsla um áhrif 

áfengisnautnar. Sérstaka áherzlu skal leggja á að upplýsa, hvaða áhrif ofnautn 
áfengis hefur á líkama mannsins, vinnuþrek, siðferðisþroska hans og sálarlíf, 
á heimili manna, umgengnisvenjur og almenna siðfágun, á fjárhag einstaklinga 
og þjóðarinnar, á öryggi í vandasömu starfi og atvinnu manna almennt. Enn 

fremur skal veita fræðslu um það, hver sé öruggasta leiðin til að forðast ofnautn 

áfengis. 
Fræðslumálastjórninni skal skylt að sjá svo um, að skólarnir eigi þess jafnan 

kost að fá hentugar kennslubækur og kennslukvikmyndir til fræðslu um áhrif 
áfengisnautnar, eftir því sem við á á hverju skólastigi. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um fræðslu samkvæmt þessari 
grein, þar á meðal um fjölda kennslustunda í hverjum skóla. 

32. gr. 
Ríkisstjórnin skal láta auglýsa á skipum, sem annast farþegaflutning með 

ströndum landsins, á veitingahúsum, pósthúsum og símastöðvum og öðrum þeim 
stöðum, sem þurfa þykir, útdrátt úr lögum þessum. 

VITI. KAFLI 

Refsiákvæði. 

3ð. gr. 
Fyrir brot gegn 3. gr. skal refsa þannig: 

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá varðar 
það sektum: 

Fyrsta sinni ......0..20000000 000 en ne nn. kr. 4000—20 000 
Öðru sinni ........000.0000 00... —  8000—40 000 
Þriðja sinni ...........002200000 0000. — 16 000—80 000 

Auk þess greiðist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er. 
Sé um verulegt brot að ræða, má enn fremur dæma sökunaut í fangelsi, 

og skal það jafnan gert, þegar um margítrekað brot er að ræða. 
Skip skal ávallt vera að veði til tryggingar greiðslu á sektum og málskostn- 

aði, og má kyrrsetja það og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar 
hvoru tveggja. 

Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan hluta 
af farmi þess, skal skipið gert upptækt handa ríkissjóði með dómi. 

Brot gegn 3. gr. telst fullframið, þegar áfengi það, sem til sölu eða veitinga 
er ætlað, er flutt inn í landhelgi. 

2. Nú þykir eigi sannað, að áfengið sé flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun, 
svo og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það riðinn
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að öðru leyti, þá varðar það sektum frá 400—12 000 krónum. Auk þess greið- 
ist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er. 
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign ríkissjóðs. 

34. gr. 
Skýri skipstjóri lögreglustjóra, hreppstjóra eða sérstökum löggæzlumanni rangt 

frá um áfengi það, er hann hefur meðferðis, eða dragi að skýra frá áfengisbirgð- 
um samkvæmt 4. gr., skal hann sekur um 2000—20 000 kr., liggi ekki þyngri refs- 
ing við broti hans samkvæmt öðrum lagaákvæðum. Skip er að veði fyrir sektum 
og málskostnaði, eins og segir i 33. gr. 1., 3. málsgr. 

Upptækt skal gert það áfengi, sem skotið var undan innsiglun eða vanrækt að 
skýra frá. 

35. gr. 
Brot gegn fyrri málsgrein 6. gr. varða refsingu samkvæmt 33. gr. 

Sektarákvæði samkvæmt 33. og 34. gr. gilda einnig um flugvélar og annan 
farkost, formenn þeirra og áhafnir, ef þeir gerast brotlegir við fyrirmæli þess- 
ara laga. 

36. gr. 
Brot gegn 7. gr. og reglugerð samkvæmt 2. málsgr. sömu greinar varða sekt- 

um, 2000—20 000 kr., og skal sökunautur enn fremur sæta fangelsi, ef áfengið hefur 
verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir borgun og brot er ítrekað, eða miklar sakir 
eru að öðru leyti. 

37. gr. 
Misbeiti læknir lækningaleyfi sínu til þess að útvega mönnum áfengi til neyzlu, 

með því að láta af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, án þess að áfengið 
sé nauðsynlegt til lækninga, skal hann við fyrsta brot sæta sektum, 800—8000 kr. 
Ítrekað brot varðar sektum, 1600—-20 000 kr. 

Sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir misnota aðstöðu sína til þess 
að selja mönnum áfengi til neyzlu. 

Sé brot margitrekað eða að öðru leyti stórfellt, skal auk sektar svipta söku- 
naut leyfi til þess að láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur eða gefa út áfengis- 
seðla. Lágmark leyfissviptingarinnar skal vera 2 ár. Sé brot svo vaxið, að það falli 
undir ákvæði 2. málsgr. 39. gr., skal beita refsingu samkvæmt þeirri grein. 

38. gr. 
Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefur til áfengisveitinga, leyfi sitt með því 

að veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða aðrar 

vintegundir, svo og með því að selja áfengi án þess að neytt sé á staðnum, varðar 
það refsingu samkvæmt 39. gr. og leyfissviptingu samkvæmt 40. gr. 

39. gr. 
Brot gegn ákvæðum 18. gr. varða sektum, 800— 8000 krónum. Sé brotið ítrekað, 

varðar það sektum frá 1600—-20 000 krónum. 

Brjóti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar eða geri sér að atvinnu sölu eða 
veitingar áfengra drykkja, varðar það, auk sektar, fangelsi, allt að 3 mánuðum. 

40. gr. 
Verði maður, sem leyfi hefur til veitingasölu eða gistihúshalds samkvæmt lög- 

um nr. 21 15. júní 1926, sekur um brot á ákvæðum 18. gr, varðar það refsingu 
samkvæmt 39. gr. Hafi brotið átt sér stað í sambandi við atvinnurekstur hans, 
skal hann auk refsingarinnar sviptur veitingaleyfi, í fyrsta sinn ekki skemur en 

1954 

58 
24. april



1954 178 

58 einn mánuð, í annað sinn ekki skemur en 3 mánuði og í þriðja sinn að fullu 
24. apríl og öllu. 

Þjónustumenn sæta sektum, 200—-4000 krónum. 

41. gr. 
Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 100--2000 krónum. 

42. gr. 
Brot gegn 1. málsgr. 19. gr. varða sektum, 200-—8000 kr. og ítrekað brot 400 

—16 000 kr. 
Brot gegn 4. málsgr. 19. gr. varða sektum, er nema í fyrsta sinn finmföldu 

og Í annað sinn tíföldu söluverði þess áfengis, sem ætlað er til ólöglegrar sölu. 
Brjóti nokkur oftar ákvæði þeirrar málsgreinar eða geri sér ólöglega áfengissölu 
að atvinnu, varðar það auk sektar fangelsi allt að 3 mánuðum. Hafi bifreiðarstjóri 
ítrekað gerzt sekur um ólöglega áfengissölu, varðar það hann missi réttar til að 
stjórna Þifreið um stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og 
allt, ef miklar sakir eru eða brot er margitrekað. Áfengi, sem flutt er eða geymt 
ólöglega í bifreið, skal gert upptækt. 

Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal gera í bátum og flutningatækjum, sem 
notuð eru til ólöglegs áfengisflutnings. 

43. gr. 
Brjóti nokkur ákvæði 1. málsgr. 20. gr., varðar það veitingasala, ef það er með 

vitund hans, 200—-4000 kr. sekt og neytanda 100—-2000 kr. sekt. Þriðja brot varðar 
veitingasala missi veitingaleyfis. 

Brot gegn 2. málsgr. 20. gr. varðar félagsstjórn, þjónustumenn og neytendur 
200—8000 kr. sektum. 

44. gr. 
Brot gegn 21. gr. varða sektum frá 100—-2000 kr., nema þyngri refsing liggi 

við að öðrum lögum. 

45. gr. 
Brot gegn 2224. gr. varða sektum: Fyrsta sinni 400--2000 kr. Öðru sinni 

800—4000 kr. Auk sektanna kemur stöðu- og réttindamissir svo sem í þeim 
greinum segir. 

46. gr. 
Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum, hótun- 

um eða ráðum sínum, að 3., 6. gr., 1. málsgr., eða 7. gr. þessara laga verði brotin, 
veitir til þess aðstoð í orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða að- 
stoðar aðra til að halda þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn aðalmaður 

í verknaðinum, sæta sektum, 200— 16 000 kr. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

47. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna allar í Menningarsjóð. 
Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lögum þess- 

um, og því aðeins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fé þeirra hrökkvi ekki 
fyrir þeim. 

48. gr. 
Vinnuskylda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessum.
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49. gr. 58 
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum að hætti opin- 24. april 

berra mála. 
50. gr. 

Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, og svo 
mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum ríkisins í öðrum löndum. 

51. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 9. jan. 1935, lög nr. 26 18. 

febr. 1943, lög nr. 47 16. marz 1951, lög nr. 11 29. jan. 1952, svo og öll þau lagaákvæði, 

sem brjóta í bága við þessi lög. 

52. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 59 
24. april 

um brunatryggingar utan Reykjavíkur. 

FIANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
-Bæjar- og sveitarstjórnum utan Reykjavíkur er heimilt frá 15. okt. 1955 að 

semja við eitt vátryggingarfélag eða fleiri um brunatryggingar á þeim húseignum 
í umdæmi sínu, sem tryggingarskyldar eru samkv. 2. gr. 

Tekjur vátryggingarfélags af starfsemi samkvæmt samningi um slíkar trygg- 
ingar eru undanþegnar sköttum til bæjar- og sveitarsjóðs og ríkissjóðs. 

2. gr. 
Skylt er að tryggja gegn eldsvoða hjá þeim, sem brunatryggingar annast samkv. 

1. gr, allar húseignir utan Reykjavíkur, nema gripahús, hlöður og seymsluhús 
á sveitabæjum, enda séu þau ekki áföst íbúðarhúsum, svo að þau megi teljast vera 
í óaðgreinanlegri brunahættu með þeim. Hús í smíðum skal einnig tryggja, og fer 
um tryggingarupphæð þeirra á hverjum tíma eftir samkomulagi milli eiganda og 
vátrvggingarfélagsins. 

3. gr. 

Våtryggingarupphæd húsa, sem lög þessi nå til, annarra en húsa í smíðum, 
skal nema fullu verði þeirra eftir virðingu dómkvaddra manna. Bæjar- eða sveit- 
arstjórn hver skal hafa eftirlit með virðingargerðum húsa í umdæmi sínu, og ber 
hún á hverjum tíma ábyrgð á, að vátryggingum sé haldið við og ný hús metin og 
vátryggð þegar eftir að byggingu þeirra er lokið eða þau tekin til íbúðar.
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59 Breyta skal árlega vátryggingarverði húsa til samræmis við vísitölu byggingar- 
24. april kostnaðar. 

4. gr. 
Iðgjöld af húseignum í skyldutryggingu hvíla sem lögveð á eignunum sjálf- 

um og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, sem á þeim hvíla, nema 
sköttum til ríkissjóðs. 

Séu gjöldin eigi greidd innan sex mánaða frá gjalddaga, er heimilt að láta selja 
hina vátryggðu eign á uppboði, án undanfarins dóms, sáttar eða lögtaks, en til- 
kynna skal vátryggjanda í ábyrgðarbréfi eða á annan öruggan hátt, að sölu hafi 
verið beiðzt. Á sama hátt skal uppboðshaldari aðvara eiganda með tveggja vikna 
fyrirvara, áður en hann sendir söluauglýsingu til birtingar. 

Uppboðið skal auglýst einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Má sala ekki fara fram 
fyrr en 6 vikum eftir birtingu auglýsingarinnar. 

Virðingargjöld má heimta með lögtaki. 

5. gr. 
Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu fimm manna nefnd til þess að end- 

urskoða lög um Brunabótafélag Íslands og önnur lagafyrirmæli um brunamál utan 
Reykjavíkur. Nefndin kýs sér formann og skal í starfi sínu hafa samráð við for- 
stjóra Brunabótafélags Íslands. Nefndin skal ljúka störfum það snemma, að unnt 
verði að leggja frv. um þetta efni fyrir næsta reglulegt Alþingi. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 6. gr. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Steingrímur Steinþórsson. 

60 LÖG 
24. april 

pr! um heimild handa ríkisstjórninni til öflunar lánsfjár til smáíbúðabygginga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka að láni allt að 20 milljónum króna innanlands 

og endurlána fé þetta lánadeild smáibúðarhúsa með sömu kjörum og lánið er tekið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. ör 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.)   

Skúli Guðmundsson.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi samning um breyting 

á samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

frá 10. febr. 1931, um innheimtu meðlaga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartiðindum, að 

samningur sá, er undirritaður var í Osló 1. apríl 1953, milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum 
og fjallar um breyting á samningi milli sömu ríkja frá 10. febrúar 1931, um inn- 
heimtu meðlaga, skuli öðlast gildi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

Samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
breytingu á samningi þeim, er gerður var með þessum sömu ríkjum 10. febrúar 
1931, um innheimtu meðlaga. 

SAMKOMULAG. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, Forseti lýð- 
veldisins Finnlands, Hans Hátign Noregskonungur og Hans Hátign konungur Sví- 
þjóðar hafa ákveðið að gera samkomulag um breytingar á orðalagi 1., 2. og 3. gr. 
í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar frá 10. febrú- 
ar 1931, um innheimtu meðlaga, og hafa tilnefnt sem fulltrúa sina: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
sérstakan sendimann lýðveldisins og ráðherra með umboði í Osló, Bjarna 

Ásgeirsson, sendiherra; 
Hans Hátign konungur Danmerkur: 
Mogens Gustav Ivar Melchior, sendiráðunaut, Chargé d'Affaires, a. i. í Osló; 
Forseti lýðveldisins Finnlands: 
sérstakan sendimann lýðveldisins og ráðherra með umboði í Osló, Eduard Hj. 

Palin, sendiherra; 
Hans Hátign Noregskonungur: 
Halvard Lange, utanríkisráðherra; 
Hans Hátign konungur Svíþjóðar: 
Áke Sjölin, sendiráðunaut, Chargé d' Affaires a. i. í Osló; 

og hafa þeir, samkvæmt umboðum sínum, orðið ásáttir um, að eftirfarandi 
greinar Í umgetnum samningi frá 10. febrúar 1931 skuli hljóða sem hér segir: 
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1. gr. 
Adfararhæfum dómi, úrskurði umboðsvalds eða skriflegu samkomulagi, sem 

í einhverju samningsríkjanna leggur einhverjum á herðar að greiða meðlag til maka 
síns, fyrrverandi maka, skilgetins barns, stjúpbarns, kjörbarns, óskilgetins barns 
eða móður þess, og sé fullnæging heimil í því ríki, skal, sé þess farið á leit, full- 
nægt í hverju hinna ríkjanna, án þess að frekara komi til. Sama er um dóm, sem 
ekki er orðinn aðfararhæfur, og úrskurð (ákvörðun), kveðinn upp af rétti, dóm- 
ara eða „överexekutor“ og fullnægja má eftir reglunum um aðfararhæfa dóma. 

Fullnægju verður þó ekki krafizt gegn dómi eða úrskurði, sem í því ríki, þar 
sem fullnægju er leitað, hefur ákveðið lægra meðlag eða að engin meðlagsskylda sé 
fyrir hendi. 

Fullnægju verður heldur ekki krafizt, ef meðlagsskyldan gagnvart óskilgetnu 
barni eða móður óskilgetins barns er ákveðin með dómi eða úrskurði í ríki, þar 
sem meðlagsskyldur átti ekki ríkisborgararétt eða heimilisfang, nema því aðeins, 
að hann hafi mætt í málinu, eða stefnan eða úrskurðurinn hafi í tæka tíð orðið 
honum kunn. 

2. gr. 
Beiðni um fullnægju er send frá og móttekin af: 
Í Danmörku hlutaðeigandi stjórnardeild eða yfirstjórnarvaldi; 
i Finnlandi utanríkismálaráðuneytinu; 
í Íslandi dómsmálaráðuneytinu; 
i Noregi hlutaðeigandi stjórnardeild eða sýslumanni; 
i Svíþjóð réttardeild utanríkismálaráðuneytisins eða fylkisstjórn. 
Beiðninni skal fylgja vottorð þess yfirvalds, er hana sendir, um að dómurinn, 

úfskurðurinn, ákvörðunin eða samkomulagið uppfylli skilyrði 1. greinar, fyrstu og 
þriðju málsgreinar, fyrir fullnægju. 

Með skjölum, sem skráð eru á finnsku eða íslenzku, skal fylgja staðfest þýð- 
ing, svo að fullnægjandi sé, á dönsku, norsku eða sænsku. 

3. gr. 
Fullnægjugerðin framkvæmist í hverju ríki samkvæmt þar gildandi lögum, en 

getur, að því er snertir skriflegt samkomulag, sem ekki er samþykkt af dómstólum 
eða framkvæmdavaldinu, orðið takmörkuð við, að haldið sé eftir af launum eða 

öðru þvílíku. 
Fullnægjugerðin framkvæmist án kostnaðar fyrir meðlagsrétthafa, nema því 

aðeins að hún sé framin eftir reglunum um aðför í fasteign. 
Innkrafin meðlög skulu send því yfirvaldi, sem hefur beiðzt fullnægjugerð- 

arinnar, eða til þess, sem það hefur ákveðið. 

Samkomulag þetta ber að fullgilda, og skulu fullgildingarskjölin afhent norska 
utanríkisráðuneytinu svo fljótt sem auðið er. Samkomulagið öðlast gildi fyrsta 
dag næsta mánaðar eftir að fullgildingarskjölin hafa verið afhent. Samkomulagið 
er óaðgreinanlegur hluti af samningnum frá 10. febrúar 1931, um innheimtu með- 
laga, og er því ekki hægt að segja því upp sérstaklega. 

Þessu til staðfestingar hafa fulltrúarnir hver um sig undirritað samkomulag 
þetta og sett undir það innsigli sín. 

Gert í Osló í einu eintaki á norsku, dönsku, finnsku, íslenzku og sænsku, en 

þó á sænsku í tveim textum, og er annar ætlaður Finnlandi, en hinn Svíþjóð. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson, Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Bjarni Benediktsson.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi samning um breyting 
á samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, frá 6. febr. 
1931, um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindum, að 

samningur sá, er undirritaður var í Stokkhólmi 26. marz 1953, milli Íslands, Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, og prentaður er sem fylgiskjal með lögum 
þessum og fjallar um breyting á samningi milli sömu ríkja frá 6. febrúar 1931, 
um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, er stað- 
festur var með lögum nr. 29 8. sept. 1931, skuli öðlast gildi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR. 

Forseti lýðveldisins Íslands, Hans Hátign konungur Danmerkur, forseti lýð- 
veldisins Finnlands, Hans Hátign konungur Noregs og Hans Hátign konungur 
Svíþjóðar, sem hafa komið sér saman um að gera með sér milliríkjasamning milli 
Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breytingar á 2., 7. og 9. 
grein í milliríkjasamningi þeim, sem ofangreind ríki gerðu með sér þann 6. febrúar 
1931 og hefur að geyma alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu 
og lögráðamennsku, hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Forseti lýðveldisins Íslands: 
sérlegan sendiherra lýðveldisins og ráðherra með umboði í Stokkhólmi, dr. 

Helga P. Briem; 
Hans Hátign konungur Danmerkur: 
sérlegan sendiráðherra sinn með umboði í Stokkhólmi, Knud Aage Monrad- 

Hansen; 

Forseti lýðveldisins Finnlands: 
sérlegan sendiherra lýðveldisins og ráðherra með umboði í Stokkhólmi, Georg 

Achates Gripenberg; 
Hans Hátign konungur Noregs: 
sérlegan sendiráðherra sinn með umboði í Stokkhólmi, Birgir Bergersen; 
Hans Hátign konungur Svíþjóðar: 
utanríkisráðherra sinn, hans hágöfgi Bo Östen Undén; 
sem að fengnum nauðsynlegum umboðum hafa orðið ásáttir um, að eftir- 

farandi greinar í ofangreindum samningi, dags. 6. febrúar 1931, skulu breytast svo, 
að þær hljóði svo; 

23! 
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2. gr. 

Um lýsingu, þar með talin tilhögun á gæzlu vígsluskilyrða, og um vígslu gilda 

lög ríkis vigslumanns þess, er gengið er í hjúskapinn fyrir. 

Lýsingar samkvæmt þeim lögum er þó ekki krafizt, ef lýsing, sem enn er í 

gildi, hefur verið framkvæmd samkvæmt lögum einhvers hinna ríkjanna og bæði 

hjónaefni hafa reynzt eiga rétt til að ganga í hjúskap samkvæmt þeim lögum, sem 

beita skal í vígsluríki við mat á því atriði. Þetta gildir einnig, þótt aðeins annað 

hjónaefna sé borgari í öðru samningsríki en ríki vígslumanns, og hitt á ríkisfesti 

í vigsluríki. 

7. gr. 

Krafa um skilnað að borði og sæng eða fullan lögskilnað hjóna, sem eru ríkis- 

borgarar Í samningsríkjunum, ákvarðast í því ríki, sem bæði hjónanna eiga heimilis- 

fang í, eða þau hafa seinast átt búsetu í samtímis og annað þeirra á enn þá heimilis- 

fang Í. 
i ER: 

Nu er ekki samkvæmt fyrstu målsgrein hægt ad åkvarda um målid i neinu 

ríkjanna, og má þá gera ut um málið í því ríki, þar sem annað hjónanna á ríkisfang. 

Lögskilnað eftir skilnað að borði og sæng má ávallt veita i ríki, sem bæði 

hjónanna eiga ríkisborgararétt í. 

9. gr. 

Í sérhverju ríkinu ber að fara eftir þar gildandi lögum um ákvarðanir þær, sem 

nefndar eru í 7. og 8. gr. Eignaskipti og skaðabætur ákvarðast þó ávallt eftir þeim 

lögum, sem samkvæmt 3. gr. gilda um fjármál hjónanna. 

Skilnaður að borði og sæng, sem fengizt hefur í einu ríkjanna, veitir í hinum 

ríkjunum sama rétt til lögskilnaðar sem skilnaður að borði og sæng, er þar hefur 

fengizt. 

Samning þennan skal fullgilda og fullgildingarskjölunum komið til varðveizlu 

í skjalasafni sænska utanríkisráðuneytisins, eins fljótt og auðið er. 

Samningur þessi öðlast gildi fyrsta dag næsta almanaksmánaðar, eftir að full- 

gildingarskjölin hafa verið afhent. Hann telst fullkomna samninginn, dags. 6. febrú- 

ar 1931, sem hefur að geyma alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ætt- 

leiðingu og lögráðamennsku, og er því ekki hægt að segja honum upp sérstaklega. 

Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað þennan 

samning og sett undir hann innsigli sín. 
Gert í einu eintaki á íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og sænsku, en að því 

er sænskuna snertir i tveim textum, öðrum fyrir Finnland og hinum fyrir Svíþjóð, 

hinn 26. marz 1953. 
UR - 

Gjört i Reykjavik, 21. april 1954. 

Olafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 
um fuglaveiðar og fuglafriðun. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 
gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

I. KAFLI 

Um veiðirétt og stjórn friðunar- og veiðimála. 

1. gr. 
Með fuglaveiðum er í lögum þessum átt við þann verknað, er felst í því að hand- 

sama eða drepa villta fugla. Þar sem rætt er um rétt til fuglaveiða í lögunum, er þó 
einnig átt við rétt til eggjatöku. 

2. gr. 
Í. Landeiganda einum eru heimilar fuglaveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra í 

landareign sinni, nema lög mæli öðruvísi fyrir. 
2. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá réttur til fuglaveiða ábúðinni, nema 

öðruvísi semjist og ráðherra samþykki. 
3. Eigi má skilja rétt til fuglaveiða að nokkru eða öllu leyti við landareign fyrir 

fullt og allt. En leyfilegt skal að skilja rétt til fuglaveiða við landareign um tiltekið 
tímabil, er eigi má vera lengra en 10 ár í senn. 

3. gr. 
1. Nú er landareign í óskiptri sameign, og eru þá landeigendum öllum fugla- 

veiðar jafnheimilar í þeirri landareign í réttu hlutfalli við afnotarétt lands, nema 
samkomulag verði um aðra skipan. 

2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða 
eignar, og á þá hver sameigandi fuglaveiðar á og fyrir sinum landshluta eða afnota- 
svæði, nema samkomulag hafi orðið um aðra lögmæta skipan. 

4. gr. 
1. Á landi skulu fuglaveiðum ráða rétt landamerki jarðar hverrar. 
2. Nú skilur á eða lækur landareignir, og á þá hver fuglaveiðar í miðjan farveg. 
3. Nú liggur landareign að sjó, og á þá landeigandi fuglaveiðar á haf út, 115 m 

frá stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög hans. Ef firðir, vogar eða sund, sem eigi 
eru 230 m á breidd, skipta landareignum, þá á hver landeigandi fuglaveiðar út á 
miðjan fjörðinn, voginn eða sundið. 

4. Nú liggur landareign að stöðuvatni, og á þá landeigandi fuglaveiðar 115 m 
út frá bakka þess (netlög), og skal jafnan miða við lágflæði í vatni. Ef stöðuvatn er 
merkivatn og er eigi 230 m á breidd, þá skal miðlína þess ráða fuglaveiðum. 

5. Nú liggja eyjar, hólmar eða sker í sjó eða stöðuvötnum undir landareign, 
og fylgja þeim þá netlög sem áður segir. 

ð. gr. 
1. Landeigendum, sem land eiga að stöðuvatni, eru einum heimilar fuglaveiðar 

í almenningi vatnsins, og eru þær þeim öllum jafnheimilar. Sé forn venja til þess, að 
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63 réttur til fuglaveiða í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum landar- 

21. apríl eignum, skal sú venja gilda eftirleiðis. 

9. Öllum íslenzkum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í afréttum og al- 

menningum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til 

þeirra. 
3. Öllum íslenzkum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í íslenzkri landhelgi 

utan netlaga lögbýla. Landhelgi er talin í lögum þessum með sama hætti og í 5. gr. 

l. nr. 33/1935. 

6. gr. 

Fastráðnum starfsmönnum við dýrafræðideild Náttúrugripasafns Íslands í 

Reykjavík skal heimilt að veiða fugla og safna eggjum handa safninu, hvar sem 

er, án þess að endurgjald komi fyrir, enda geri þeir landeiganda aðvart fyrir 

fram og sýni skilríki sín, verði því við komið. 

7. gr. 

1. Menntamálaráðherra hefur yfirumsjón allra mála, er varða fuglaveiðar og 

fuglafriðun. 
9. Til aðstoðar ráðherra um stjórn þeirra er fuglafriðunarnefnd. Menntamála- 

ráðherra skipar nefndina, og skal hún skipuð 5 mönnum. Einn nefndarmanna skal 

skipaður eftir tillögum Hins íslenzka náttúrufræðifélags, annar eftir tillögum Dýra- 

verndunarfélags Íslands, en tveir skulu skipaðir án tilnefningar, auk forstöðumanns 

dýrafræðideildar Náttúrugripasafns Íslands í Reykjavík, er skal vera formaður 

nefndarinnar. 
3. Tillagna fuglafriðunarnefndar skal leitað við setningu reglugerða og annarra 

ákvæða um fuglaveiðar og fuglafriðun, og ber nefndinni að gera tillögur til ráðherra 

um hvað eina, er hún telur ástæðu til, í sambandi við þau mál. 

4. Ísland er aðili að alþjóða-fuglaverndunarsambandinu (The International 

Committee for Bird Preservation), og skal fuglafriðunarnefnd koma fram fyrir Ís- 

lands hönd í þeim samtökum. 

5. Fuglafriðunarnefnd starfar kauplaust, en útlagðan kostnað fær hún greiddan 

úr ríkissjóði eftir reikningi, er ráðherra samþykkir. 

II. KAFLI 

Friðunarákvæði og veiðitímar. 

8. gr. 

1. Á Íslandi skulu allar villtar fuglategundir, að undanskildum þeim tegundum, 

er taldar eru í 2. málsgr., vera friðaðar allt árið. 

9. Á eftirgreindum árstímum skal heimilt að veiða þær tegundir, sem hér eru 

taldar: 

a. Allt árið: kjói, svartbakur (veiðibjalla), hrafn. 

b. Frá 15. ágúst til 19. mai: skúmur, silfurmáfur, litli svartbakur, stóri hvitmáfur, 

litli hvítmáfur, hettumáfur, rita, álka, stuttnefja, langvía, teista, lundi. 

c. Frá 20. ágúst til 31. október: grágæs, blesgæs, heiðagæs, margæs, helsingi. 

d. Frá 1. september til 31. október: urtönd, grafönd, skúfönd, duggönd, hrafnsönd. 

e. Frá 1. september til 29. febrúar: stokkönd, rauðhöfðaönd, hávella. 

f. Frá 20. ágúst til 31. marz: fýll, súla, dílaskarfur, toppskarfur. 

g. Frá 20. ágúst til 20. apríl: lómur, sefönd (flórgoði), stóra toppönd (gulönd), 

litla toppönd. 

h. Frá 15. október til 22. desember: rjúpa.
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3. Friðun sú, sem fólgin er í ákvæðum 1. og 2. málsgr., tekur einnig til eggja 63 
og hreiðra þeirra fugla, sem njóta algerðrar eða tímabundinnar friðunar, nema 21. apríl 
öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

9. gr. 
1. Frá 15. apríl til 14. júlí ár hvert eru öll skot bönnuð nær friðlýstu æðar- 

varpi en 2 km, nema brýna nauðsyn beri til. Á sama tíma má eigi án leyfis 
varpeigenda leggja net nær friðlýstu æðarvarpi en % km frá stórstraumsfjöru- 
máli. 

2. Lögreglustjórar skulu ár hvert á manntalsþingum, ótilkvaddir og ókeypis, 
friðlýsa öll æðarvörp í lögsagnarumdæmum sínum. 

3. Nú vill einhver koma á fót æðarvarpi í landareign ábúðarjarðar sinnar, og 
skal hann þá senda lögreglustjóra skriflega yfirlýsingu um það. Skal þar skýrt frá 
legu varplandsins, afstöðu þess, ummerkjum og útbúnaði. Skýrslu þessari fylgi vott- 
orð tveggja áreiðanlegra og óvilhallra manna, er kunnugir séu staðháttum, um, að 
hún sé rétt og þeir telji landið vænlegt til æðarvarps. Síðan friðlýsir lögreglustjóri 
varplandið ókeypis á næsta manntalsþingi. 

10. gr. 
1. Á takmörkuðum svæðum, þar sem veiði, eggja- eða ungataka þeirra sjófugla, 

sem taldir eru undir b- og f-liðum 2. málsgr. 8. gr., hefur talizt eða telst til hlunninda, 
skulu friðunarákvæði laga þessara ekki vera til fyrirstöðu því, að nytja megi þau 
hlunnindi eftirleiðis. Óheimilt skal þó að skjóta umræddar tegundir á þeim tíma, 
er þær eru friðaðar samkvæmt lögum þessum, og aldrei má skjóta fugla í fugla- 
björgum. 

2. Í Mývatnssveit og á öðrum takmörkuðum svæðum, þar sem andavarp er 
mikið (þar með talin æðarvörp), skal, þrátt fyrir ákvæði 8. gr., leyfilegt að taka 
andaregg (og æðaregg), en við eggjatökuna skal þeirri reglu fylgt, að ávallt séu 
skilin eftir minnst 4 egg í hreiðri hverju. Undanþága þessi til eggjatöku tekur þó 
eigi til skeiðandar, álftar og gæsa, hverrar tegundar sem eru. Um æðaregg skulu 

gilda þau sérákvæði, að þau má hvorki bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa né þiggja 

að gjöf. 
3. Í kríuvörpum skal heimilt að taka kríuegg, þrátt fyrir friðunarákvæði 8. gr., 

en þó aldrei nema fyrsta varp eða annað egg af tveimur. 

11. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstaklingum 

undanþágu frá friðunarákvæðum 8. gr. að öllu eða nokkru leyti, til að safna fuglum, 
eggjum eða hreiðrum til vísindalegra þarfa eða til notkunar við kennslu. Slík undan- 
þága veitist því aðeins í þágu skóla, að náttúrugripasafnið geti eigi séð þeim fyrir 
nægum gripum af þessu tagi. 

12. gr. 
Friðunarákvæði þau, sem felast í lögum þessum, skulu gilda hvarvetna á Íslandi, 

svo og innan íslenzkrar landhelgi á hafinu kringum Ísland. 

III. KAFLI 

Um fuglaveiðasamþykktir. 

13. gr. 
Sýslunefndum og bæjarstjórnum veitist heimild til, hverri sér eða fleirum 

saman, að gera samþykktir um nytjun þeirra hlunninda, er um ræðir í 10. gr., á 
þann hátt og með þeim skilyrðum, sem fyrir er mælt í lögum þessum.
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14. gr. 
1. Þegar sýslunefnd (eða sýslunefndir og bæjarstjórnir) hefur gert frumvarp 

til samþykktar samkvæmt 13. gr., skal oddviti sýslunefndar (eða oddvitar sýslu- 
nefnda og bæjarstjórna) kveðja til samþykktarfundar. Sé ein sýslunefnd aðili að 
samþykktinni, stjórnar oddviti hennar fundinum, en sé um fleiri að ræða, þá sá 
maður, er til þess er kosinn af öllum aðilum. Sé samþykktinni ætlað að ná til eins 
hrepps eða eins bæjarfélags, skal boða á fundinn alla eigendur og umráðamenn 
landa og lóða á svæðinu. En sé samþykktinni ætlað að ná til stærra svæðis, skal 
boða á fundinn hreppsnefndarmenn og bæjarfulltrúa á samþykktarsvæðinu. At- 
kvæðisréttur á samþykktarfundi er bundinn við þá, sem boðaðir eru á fundinn, 

og er fundurinn því aðeins lögmætur, að meira en helmingur þeirra sé á fundi. 
2. Á fundinum leggur fundarstjóri fram frumvarp það til samþykktar, er sýslu- 

nefnd (eða sýslunefndir) hefur gert. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni 
með % greiddra atkvæða, sendir sýslumaður það ráðherra til staðfestingar, og er 
þá öllum, er boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast aðilar að samþykktinni. Eins 
fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri á því efnisbreytingar, ef sýslunefnd (eða 
sýslunefndir) fellst á þær. En ef sýslunefnd (eða sýslunefndir) vill ekki fallast á 
breytingartillögur, er fundurinn gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn 
þá á frumvarpið óbreytt að efni með 2% greiddra atkvæða, fer um það sem fyrr segir. 

3. Nú er gerð samþykkt, eins og að framan er mælt, og send ráðherra til stað- 
festingar, og virðist ráðherra hún brjóta í bág við lög eða grundvallarreglur laga 
eða réttindi manna, og er samþykktin þá endursend án staðfestingar, ásamt synjunar- 
ástæðum ráðherra. Að öðrum kosti staðfestir ráðherra samþykktina, skipar fyrir um 
birtingu hennar og tiltekur, hvenær hún skuli öðlast gildi. 

4. Staðfestri samþykkt má breyta á sama hátt og til hennar var stofnað. 

15. gr. 
1. Í samþykkt skal ákveða um eftirlit, er nauðsynlegt þykir til þess, að ákvæða 

hennar sé gætt, og hvernig kostnað við það skuli greiða. 
2. Fyrir brot á löggiltri samþykkt má ákveða sektir, allt að 2000 krónum, er 

renni Í sýslusjóð. Mál, sem rísa út af téðum brotum, skulu rekin að hætti opin- 
berra mála. 

16. gr. 
Þar sem rætt er um sýslunefnd, oddvita hennar og sýslusjóð í III. kafla laga 

þessara, er einnig átt við bæjarstjórn, bæjarstjóra og bæjarsjóð, eftir því sem við á. 

17. gr. 
Fuglaveiðasamþykktir, sem gerðar hafa verið fyrir gildistöku þessara laga, skulu 

ógildar, unz þær hafa verið staðfestar af ráðherra að nýju. 

IV. KAFLI 

Um veiðitæki og veiðiaðferðir. 

18. gr. 
Við fuglaveiðar má eigi nota önnur skotvopn en þau, er skjóta má með 

fríhendis frá öxl. Hlaupvíðari haglabyssur en cal. 12 má eigi nota til fuglaveiða. 

19. gr. 
1. Eigi má nota flugvélar, bifreiðar eða önnur vélknúin farartæki á landi til 

fuglaveiða eða til að elta uppi eða reka fugla. Farartæki þessi má þó nota til að flytja 
veiðimenn, veiðihunda og veiðitæki að og frá veiðistað.
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2. Eigi má nota vélknúna báta til fuglaveiða á ósöltu vatni, og til fuglaveiða á 63 
sjó má eigi nota vélknúna báta, sem ganga hraðar en 9 sjómílur á klukkustund. 21. apríl 

20. gr. 
1. Eigi má nota net til fuglaveiða í sjó eða vötnum. 
2. Nú festast fuglar í netum, sem ætluð eru til annarra veiða (fisk- eða selveiða), 

og ber þá að greiða þá úr netunum og sleppa þeim, ef þeir eru lifandi, þegar netanna 
er vitjað. En fugla, sem finnast dauðir í slíkum netum, má hvorki hirða né nýta á 

nokkurn hátt. 

3. Eigi má nota net til fuglaveiða á landi. Þó skal heimilt að veiða lunda í net, 
þar sem lundagröftur stendur æðarvarpi fyrir þrifum. Þessa veiðiaðferð má þó ekki 
stunda, nema verið sé yfir netunum og fuglinn hirtur úr þeim jafnóðum eða þeirra 
sé vitjað minnst tvisvar á dag. Heimilt skal að nota háfa til bjargfuglaveiða. 

21. gr. 
Eftirtalin tæki eða útbúnað má eigi nota til fuglaveiða: fleka (snörufleka), 

stingi eða króka (gogga), öngla, boga, gildrur, blys eða annan ljósaútbúnað, svo og 
allar aðrar fastar veiðivélar, þótt hér hafi ekki verið taldar. Þó má með ákvæðum 
í fuglaveiðasamþykkt heimila að nota fleka (snörufleka) til fuglaveiða á takmörk- 
uðum svæðum. 

22. gr. 
Eigi má nota eitur til að tortíma fuglum, og sömuleiðis skal óheimilt að greiða 

verðlaun fyrir eyðingu þeirra. Ráðherra getur þó, að fengnum tillögum fuglafriðun- 
arnefndar, veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef nauðsyn þykir bera 
til, í sambandi við eyðingu svartbaks (veiðibjöllu), hrafns og kjóa. 

23. gr. 
Skipum og bátum skal óheimilt að þeyta eimflautur að óþörfu í grennd við 

fuglabjörg. 

24. gr. 
Mynda- og kvikmyndatökur af örnum, fálkum, snæuglum og haftyrðlum við 

hreiður þeirra skulu óheimilar nema með leyfi ráðherra, að fenginni umsögn fugla- 
friðunarnefndar. 

25. gr. 
1. Náttúrugripasafn Íslands í Reykjavík hefur eitt heimild til að láta merkja 

villta fugla á Íslandi í vísindalegum tilgangi. Ráðherra getur samkvæmt tilmælum 
náttúrugripasafnsins, og að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt leyfi til 
að veiða fugla í net eða gildrur til merkinga. Má slíkt leyfi jafnt ná til friðaðra 
fugla sem ófriðaðra. Til merkinganna má ekki nota önnur merki en þau, sem safnið 
lætur í té. 

2. Hverjum, sem finnur eða handsamar merktan fugl, ber að senda merkið, 

hvort sem það er íslenzkt eða útlent, til náttúrugripasafnsins, ásamt nánari upplýs- 
ingum um fundinn. 

V. KAFLI 

Um inn- og útflutning, kaup og sölu fugla. 

26. gr. 
Fugla, sem eru alfriðaðir samkvæmt lögum þessum, má eigi flytja úr landi, bjóða 

til sölu, selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf. Gildir þetta jafnt um lifandi fugla og 
dauða, ef þeir hafa verið deyddir eða þeim hefur verið náð á ólöglegan hátt, svo og 
einstaka líkamshluta þeirra.
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27. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að fugla, sem samkvæmt lögum 

þessum eru friðaðir tiltekna tíma árs, megi eigi flytja úr landi, bjóða til sölu, selja, 
kaupa, gefa eða þiggja að gjöf fyrr en daginn eftir, að veiðitími þeirra hefst, og eigi 
lengur en í 14 daga, eftir að honum lýkur. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki 
til fugla, sem hafa verið auðkenndir (plúmberaðir) af réttum yfirvöldum innan 7 

daga frá því, að veiðitíma þeirra lýkur. 

28. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að innflutta fugla megi eigi bjóða 

til sölu, selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf, nema þeir hafi verið auðkenndir (plúm- 

beraðir) af réttum yfirvöldum á þann hátt, að auðsætt sé, að þeir séu innfluttir. 

Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til erlendra búrfugla eða alifugla, sem til lands- 

ins kunna að verða fluttir. 

29. gr. 
Egg, eggskurn og hreiður þeirra fugla, sem samkvæmt lögum þessum njóta 

algerðrar eða tímabundinnar friðunar, má eigi flytja úr landi, bjóða til sölu, selja, 
kaupa, gefa eða þiggja að gjöf, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt. 

30. gr. 
Fugla þá, egg, eggskurn og hreiður, er um ræðir í 2629. gr., skal mönnum 

óheimilt að hafa í vörzlum sínum, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt. 

31. gr. 
Þeim, sem starfa að því að taka hami af fuglum eða setja þá upp, er óheimilt að 

inna þau störf af höndum, nema fuglanna hafi verið aflað á löglegan hátt. 

32. gr. 
Nú notar ráðherra heimild 27. og 28. gr. og kveður þá á um með reglugerð, 

hvernig fuglar þeir, er þar um ræðir, skuli auðkenndir (plúmberaðir) og hverjir 
skuli annast auðkenninguna, svo og gjald fyrir hana og hver greiða skuli. 

VI. KAFLI 

Refsiákvæði og réttarfar. 

3ð. gr. 
1. Hver sá, er gerist sekur um ólöglegar fuglaveiðar, skal sæta sektum frá 100 

til 3000 krónum. Ef brot er ítrekað, skal sektin nema 300 til 5000 krónum. Virða skal 
það refsingu til þyngingar, ef fágætar fuglategundir eru veiddar, svo sem örn, snæ- 
ugla, fálki eða haftyrðill, enda sé síðast talda tegundin veidd í varpstað (í Grímsey 
við Eyjafjörð) eða í grennd við hann. Lágmarkssekt fyrir að veiða fuglategundir 
þessar á ólöglegan hátt skal vera 500 krónur. Sömu lágmarkssekt skal sá sæta, er 
gerist sekur um ólöglegar æðarfuglaveiðar. Upptaka á ólöglegu veiðifangi, hagnaði 
af veiði og á veiðitækjum er heimil samkv. 69. gr. almennra hegningarlaga. Ekki 
er það upptöku til fyrirstöðu, þótt annar sé eigandi veiðitækis en sá, er sekur hefur 
reynzt um brot á lögunum. 

2. Tilraun til ólöglegra fuglaveiða sætir refsingu sem fullframið brot. Hlutdeild 
í ólöglegum fuglaveiðum er refsiverð. 

3. Það eru ólöglegar fuglaveiðar samkvæmt lögum þessum, ef maður veiðir 
fugla, þar sem hann á ekki veiðirétt, ef maður stundar fuglaveiðar með ólöglegum 
veiðiaðferðum eða veiðitækjum, eða ef maður veiðir fugla andstætt friðunarákvæðum 
laga þessara.
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34. gr. 63 
Ólögleg eggjataka varðar sektum frá 50 til 2000 krónum. Ítrekað brot varðar 21. april 

sektum frá 100 til 4000 krónum. Virða skal það refsingu til þyngingar, ef tekin eru 
egg fágætra fuglategunda, svo sem arnar, snæuglu, fálka eða haftyrðils. Lágmarks- 
sekt fyrir ólöglega töku eggja þessara tegunda, svo og æðareggja, skal vera 300 krónur. 
Heimilt er að gera egg, sem ólöglega er aflað, upptæk samkvæmt 69. gr. almennra 
hegningarlaga. Sama gildir um hagnað, sem fenginn er með ólöglegri eggjatöku. 

3ð. gr. 
Brot á ákvæðum 2631. gr. varða sektum frá 50 til 5000 krónum. Upptaka á 

ólöglegum birgðum af fuglum, eggjum eða eggskurn er heimil, svo og á hagnaði 
af sölu þessara verðmæta. 

36. gr. 
Eigi má maður hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda eða 

ábúanda, nema lög mæli öðruvísi fyrir. Brot á þessu ákvæði, svo og á öðrum ákvæð- 
um laga þessara, sem ekki er lögð sérstök refsing við í 15. og 33.—35. gr. varða 

sektum frá 50 til 1000 krónum. 

37. gr. 
1. Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og upptæk verðmæti, renna í sýslusjóð 

eða bæjarsjóð, þar sem brot er framið. Upptækt veiðifang samkv. 33. og 34. gr. eða 
andvirði þess skal þó renna til veiðiréttarhafa þess, er misgert var við, nema fuglar 
hafi verið veiddir eða egg tekin andstætt friðunarákvæðum laganna. 

2. Nú er brot framið í fleiri lögsagnarumdæmum en einu, og skiptast þá sektir 
og upptæk verðmæti að jöfnu milli sýslusjóða eða bæjarsjóða. 

38. gr. 
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, 

skulu rekin að hætti opinberra mála. 

39. gr. 
1. Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirfarandi lög og lagaákvæði: 
Ákv. tilsk. 20. júní 1849, um veiði, þau, er að fuglaveiðum lúta. 
Lög nr. 13/1894, um fuglaveiðasamþykkt í Vestmannaeyjum. 
Lög nr. 20/1912, um samþykkt um veiði í Drangey. 
Lög nr. 59/1913, um friðun fugla og eggja, ásamt síðari breytingum. 
Lög nr. 42/1921, um friðun lunda. 
Ákvæði laga nr. 31/1922, um breytingu á lögum nr. 34/1915, um dýraverndun, að 

því er varðar fuglaveiðar, og reglur, er settar hafa verið samkvæmt þeim. 
Lög nr. 74/1941, um friðun æðarfugls. 
Lög nr. 107/1950, um breytingu á lögum nr. 83/1940, um friðun arnar og vals. 
2. Önnur ákvæði eldri laga, sem ekki fá samrýmzæt ákvæðum laga þessara, eru 

úr gildi numin. 

40. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar árið eftir, að þau hljóta staðfestingu. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 
24
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 44 23. júní 1932, um skipun læknishéraða, verksvið 

landlæknis og störf héraðslækna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Upphaflegur 22. liður (fyrir áorðnar breytingar 25. liður) 1. gr. laganna verði 

tveir liðir, svo hljóðandi: 

25. Blönduóshérað: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Tortalækjarhreppur, Blöndu- 
óshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur og 
Vindhælishreppur. Læknissetur á Blönduósi. 

Íbúar Vindhælishrepps utan Hafursstaðaár eiga þó jöfnum höndum til- 
kall til læknisþjónustu af hendi héraðslæknis í Höfðahéraði. 

26. Höfðahérað: Höfðahreppur og Skagahreppur. Læknissetur í Höfðakaupstað. 
Liðatala greinarinnar breytist samkvæmt þessu. 

2. gr. 
Log þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 8 24. marz 1944, um breyting á lögum nr. 44 23. júní 

1932, um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Í staðinn fyrir Egilsstaðahérað í 3. gr. laga nr. 8 1944 komi tvö ný héruð, Þannig: 

a. Egilsstaðahérað vestra: Jökuldalshreppur, Hlíðarhreppur, Hróarstunguhreppur, 
Fellahreppur, Fljótsdalshreppur. Læknissetur á Egilsstöðum. 

b. Egilsstaðahérað eystra: Hjaltastaðahreppur, Eiðahreppur, Egilsstaðahreppur, 
Vallahreppur og Skriðdalshreppur. Læknissetur á Egilsstöðum.
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2. gr. 65 
Læknishéruðin starfrækja í félagi sjúkrahúsið á Egilsstöðum, og annast læknar 21. apríl 

beggja héraðanna læknisstörfin, enda hafa báðir rétt á sjúkrahúsvist þar fyri 
sjúklinga sína. 

Sá læknirinn, sem á hverjum tíma hefur verið lengur starfandi héraðslæknir 
á Egilsstöðum, skal vera yfirlæknir við sjúkrahúsið. Landlæknir getur ákveðið, að 
lyfjabúð sé sameiginleg fyrir bæði læknishéruðin, og setur hann þá reglur þar um 

3. gr. 
Síðasti málsliður 7. gr. laga nr. 8 1944 fellur niður. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Núverandi héraðslæknir Eegilsstaðahéraðs skal eiga rétt á að kjósa, hvoru 
læknishéraðinu hann vill þjóna, og heldur hann þeirri íbúð, sem hann hefur nú í 
læknisbústaðnum. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 

LÖG 66 
24. apríl 

um breyting á lögum nr. 66 27. júní 1921, um fasteignaskatt. "PE 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Upphaf 1. gr. laganna orðist svo: 

Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sérstaklega undanþegnar, skal 
greiða árlega af fasteignamatsverði skatt í sveitarsjóð, þar sem fasteignirnar eru, 
eins og hér segir: 

2. gr. 
Í stað orðanna „í fyrsta sinn 1999“ í 8. gr. laganna komi: í fyrsta sinn 1954, 

og skila honum til gjaldkera hlutaðeigandi sveitarsjóðs. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.)   
Skúli Guðmundsson.
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LÖG 
um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Stjórn Sogsvirkjunarinnar er heimilt að taka lán til virkjunar Efra-Sogs, allt 

að kr. 100 000 000 — eitt hundrað milljónir króna eða tilsvarandi upphæð í er- 
lendum gjaldeyri, enda komi samþykki ríkisstjórnarinnar til. 

Ef hentara þykir, getur ríkisstjórnin ákveðið, að Framkvæmdabanki Íslands fyrir 
hönd ríkissjóðs taki lán þau, er um ræðir í 1. málsgr., og endurláni féð Sogsvirkjun- 
inni gegn gildum tryggingum. 

Ríkissjóður og bæjarsjóður Reykjavíkur bera sameiginlega, báðir fyrir annan 
og annar fyrir báða, ábyrgð á skuldbindingum Sogsvirkjunarinnar samkv. lögum 
þessum, en innbyrðis er ábyrgð hvors aðila takmörkuð við eignarhluta hans í Sogs- 
virkjuninni á hverjum tíma, sbr. sameignarsamning, dags. 30. júlí 1949. 

  

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun prestakalla. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 

90. tölul. í 1. gr. laganna orðist svo: 

Höfðakaupstaður: Höskuldsstaða-, Höfða- og Hofssóknir. 
Prestssetur: Höfðakaupstaður. 

2. gr. 
Lög þessi koma til framkvæmda, þegar notuð hefur verið heimild sú, er felst 

i bráðabirgðaákvæði laganna um prestsseturshús í Höfðakaupstað.
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Bráðabirgðaákvæði. 68 

Kirkjumálaráðherra er heimilt að láta reisa eða kaupa prestsseturshús í Höfða- 24. apríl 
kaupstað, enda fylgi því að minnsta kosti 5 hektara ræktunarland, og að því loknu 
að leigja eða selja jörðina Höskuldsstaði. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 69 
24. april 

um breyting á lögum nr. 41 28. nóv. 1919, um landamerki o. fl. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

1. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 

Merkjamál sæta að öðru leyti en þvi, sem í lögum þessum greinir, hinni venju- 
legu meðferð einkamála í héraði. 

2. gr. 
15. gr. laganna orðist svo: 

Um áfrýjun merkjamála til hæstaréttar og meðferð þeirra þar fer eftir almenn- 

um reglum. 

3. gr. 
Síðari málsl. 18. gr. laganna falli niður. 

4. gr. 
Með lögum þesum eru úr gildi numin lög nr. 40 31. maí 1927. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Merkjamál, sem þingfest hafa verið fyrir gildis- 

tökudag laganna, fara eftir eldri reglum. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 80 11. júní 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Aftan við 39. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Þegar mál þau, sem um ræðir í 2. málsgr. 44. gr., koma til meðferðar í Félags- 
dómi, skulu dómendur þeir, sem tilnefndir eru af Vinnuveitendasambandi Íslands 

og Alþýðusambandi Íslands, víkja sæti, en í þeirra stað tilnefna stefnandi og 
stefndur hvor sinn mann úr hópi 18 manna, sem tilnefndir eru í því skyni af 
Landssambandi iðnaðarmanna, Iðnsveinaráði Alþýðusambands Íslands og Félagi 
íslenzkra iðnrekenda til þriggja ára í senn. Nefnir hvert nefndra samtaka sex menn 
og jafnmarga til vara. Nú tilnefnir aðili ekki dómara eða ekki næst samkomulag 
um tilnefninguna milli samaðila máls, og nefnir forseti Félagsdóms þá dómara í 
hans stað úr hópi sömu manna. 

2. gr. 
Aftan við 44. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Heimilt skal stéttarfélögum, félögum meistara og iðnrekenda og einstökum 
atvinnurekendum að leita úrskurðar Félagsdóms um það, hvort starfsemi falli 
undir I. og Il. kafla laga um iðju og iðnað, svo og um það, til hvaða löggiltrar 
iðngreinar hún taki. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 24. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 
um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisrådherra, forseti sameinads Alpingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Heimilt skal dvalarheimili aldraðra sjómanna að stofna happdrætti um bif- 

reiðar, báta og búnaðarvélar. 
Verð happdrættismiða skal ákveðið af ráðherra, að fengnum tillögum frá stjórn 

dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

2. gr. 
Drættir í þessu happdrætti skulu fara fram opinberlega í Reykjavík. Dregið 

skal mánaðarlega. 

ð. gr. 
Heimild þessi gildir í 10 ár frá því, að lögin öðlast gildi. Öllum ágóða af happ- 

drættinu skal varið til byggingar dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

4. gr. 
Vinningar í happdrætti þessu skulu undanþegnir hvers konar opinberum gjöld- 

um, öðrum en eignarskatti, á því ári, sem þeir falla. 

5. gr. 
Ráðherra getur sett með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi happdrættisins. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. 8.) HE 

Olafur Thors. 

1954 

71 
24. april
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LOG 

um breyting á lögum nr. 28/1940, um friðun hreindýra og eftirlit með þeim. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Hreindýr skulu friðuð fyrir skotum og öðrum veiðivélum. Nú telur eftirlits- 
maður hreindýra, að þeim hafi fjölgað svo, að stofninum stafi eigi hætta af veiðum, 
og er ráðherra þá rétt að heimila veiðar, enda skal hann þá setja reglur um veið- 
arnar, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sýslumanna og eftirlitsmanns, og kveða 
á um, hvert renna skuli hagnaður, er verða kann af veiðunum. Heimilt er ráð- 
herra að veita mönnum leyfi til að handsama dýr til eldis. 

2. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Brot gegn lögum þessum og reglum, settum samkvæmt þeim, skal varða allt að 
10000.00 króna sekt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 24. april 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 

um breyting á póstlögum, nr. 31 12. febr. 1940. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru: 

1. gr. 
Aftan við 4. gr. laganna komi 2 nýjar málsgr., svo hljóðandi: 

Í Reykjavík og annars staðar í landinu, þar sem daglegur bréfaútburður fer 
fram og slíkt þykir henta, getur póstmeistari með samþykki póst- og símamála- 
stjórnar, eftir nánari ákvæðum í reglugerð, sem póst- og símamálaráðherra setur, 
gert húseigendum skylt að setja upp bréfakassa í eða við hús sín, á þeim stað, sem
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póstmeistari samþykkir, undir þann póst, sem í húsið á að fara. Skal gerð kassanna 73 
háð samþykki póstmeistara, og er húseigendum skylt að halda þeim við. 20. april 

Nú lætur húseigandi undir höfuð leggjast að sinna fyrirmælum póstmeistara, 
og varðar það sektum samkvæmt 22. gr., og heimilast þá póstmeistara, ef svo ber 
undir, að útvega, setja upp og halda við bréfakössum á kostnað húseiganda. Kostnað 
þennan má krefja með lögtaki. 

2. gr. 
Upphaf 22. gr. laganna orðist svo: 

Brot gegn ákvæðum 3., 4., 5., 8., 9., 10. og 11. greinar o. s. frv. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1954. 

Ólafur Thors. Jörundur Brynjólfsson. Árni Tryggvason. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

AUGLÝSING 74 
23. apríl 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Rúmeníu. 

Hinn 13. apríl 1954 voru undirritaðir í Reykjavík viðskipta. og greiðslusamn- 
ingar milli Íslands og Rúmeníu. 

Samningarnir gilda frá undirritunardegi til 31. desember 1955. 
Samkvæmt samningunum er gert ráð fyrir að frá Íslandi verði flutt út salt- 

sild, freðsild, hraðfrystur fiskur og saltfiskur. 
Helztu útflutningsvörur frá Rúmeníu til Íslands verða harðviður, fóðurbætir 

og maísmjöl. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. april 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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AUGLYSING 

um gildistöku ákvæða Norðurlandasamnings um breyting á samningi milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar frá 10. febr. 1931, 

um innheimtu meðlaga. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 61 frá 21. apríl 1954, um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til þess að láta öðlast gildi samning um breyting á samningi milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar frá 10. febrúar 1931, um inn- 
heimtu meðlaga, hefur verið ákveðið að ákvæði nefnds samnings skuli nú þegar 

taka gildi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 4. maí 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um gildistöku ákvæða Norðurlandasamnings um breyting á samningi milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, frá 6. febr. 1931, um 

alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 62 frá 21. april 1954, um heimild fyrir ríkis- 

stjórnina til þess að láta öðlast gildi samning um breyting á samningi milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, frá 6. febrúar 1931, um al- 
þjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, hefur verið 
ákveðið að ákvæði nefnds samnings skuli nú þegar taka gildi. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 4. mai 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í dag heim úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 7. mai 1954. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 78 
2. júlí 

um yfirstjórn mála á varnarsvæðum o. fl. " 

ForsETI Ístanns 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að á meðan varnarlið Banda- 
ríkjanna dvelst hér á landi, beri brýna nauðsyn til að gera sérstaka skipan 
á yfirstjórn og framkvæmd varnarmálanna. 

Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Nú leggja lög tiltekinn flokk mála til eins og sama ráðherra, og skal það ekki 

vera því til fyrirstöðu, að við skiptingu starfa með ráðherrum sé ráðherra þeim, 
sem falin er framkvæmd varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, er lög- 
giltur var með lögum nr. 110/1951, fengin meðferð slíks málaflokks í lögsagnarum- 
dæmi Keflavíkurflugvallar og á öðrum landsvæðum, er varnarliðinu eru fengin til 
afnota á hverjum tíma. Slík heimild gildir um dómsmál, að því er varðar brot, sem 
framin eru á varnarsvæðunum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Sauðárkróki, 2. júlí 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

AUGLÝSING KA 
. júlí 

um breyting á forsetaúrskurði frá 11. september 1953, 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Forseti Íslands hefur í dag gefið út svofelldan úrskurð: 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra er hér með gerð sú breyting á forsetaúr- 
skurði frá 11. september 1953, um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl., að á 
eftir orðinu „lögreglumál“ í V. lið úrskurðarins bætist við orðið: dómsmál. 

Þetta birtist hér með þeim, er hlut eiga að máli. 

Forsætisráðuneytið, 2. júlí 1954. 

Ólafur Thors.   
Birgir Thorlacius. 

25 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg,
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6. ágúst 

Stjórnartíðindi 1954, A 6. 202 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um aðstoð við togaraútgerðina á árinu 1954. 

Forseti ÍSLANDS 

giðrir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að rannsókn milliþinganefndar, 

sem kjörin var á síðasta Alþingi til þess að rannsaka hag togaraútgerðar- 

innar, hafi leitt það í ljós, að hallarekstur togaraútgerðarinnar sé nú svo 

mikill að veita verði henni sérstaka aðstoð nú þegar, ef unnt á að vera að 

halda togurunum úti til áramóta. Þar sem telja verður brýna nauðsyn að 

koma í veg fyrir almenna stöðvun togaraflota landsmanna eru því hér með 

sett bráðabirgðalög samkvæmt heimild í 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa 

leið: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt til ársloka 1954 að innheimta sérstakt leyfisgjald af 

innflutningsleyfum fyrir bifreiðum. Má gjald þetta nema allt að 100% af fob-verði 

bifreiðanna og innheimtir innflutningsskrifstofan gjaldið um leið og leyfi er afhent, 

sbr. þó 5. gr. 
Ef fob-verð er ekki tiltekið, miðast leyfisgjaldið við tollmat bifreiðanna, að 

frádregnu flutningsgjaldi og vátryggingargjaldi. 

2. gr. 

Gjald það, sem innheimt er samkvæmt 1. gr. skal renna í sérstakan sjóð, sem 

er eign ríkisins. 

Úr sjóði þessum skal greiða togaraútgerðinni rekstrarstyrk á árinu 1954. Eigi 

má greiða hverjum einstökum togara meira fé úr sjóðnum en nemur kr. 2000.00 

fyrir hvern dag, sem skipinu sannanlega er haldið úti til veiða á tímabilinu Í. 

ágúst til 31. des. 1954. 

3. gr. 

Sjóð þann, er um ræðir í 2. gr, skal geyma á sérstökum reikningi í Lands- 

hanka Íslands. 
Stjórn sjóðsins og greiðslu styrkja úr honum skal fela tveimur mönnum. Skipar 

fjármálaráðherra annan, en sjávarútvegsmálaráðherra hinn. 

Kostnaður við stjórn og rekstur sjóðsins greiðist af fé hans. 

4. gr. 

Ríkisstjórnin sker úr, ef ágreiningur er um hverjar bifreiðar skuli gjaldskyldar 

samkvæmt 1. gr., svo og ef ágreiningur er um verð það, sem gjaldið miðast við. 

5. gr. 

Nú hefur innflutningsleyfi verið veitt fyrir bifreið áður en lög þessi öðlast gildi, 

en hún eigi verið tollafgreidd fyrir gildistöku laganna, skal þá tollyfirvald heimta 

gjald samkvæmt 1. gr. þegar tollafgreiðsla fer fram. 

Nú hefur bifreið verið tollafgreidd fyrir gildistöku laga þessara og skal þó 

heimilt að krefja um leyfisgjald samkvæmt lögunum, ef leyfi til tollafgreiðslu 

hifreiðarinnar hefur verið veitt með fyrirvara um innheimtu gjaldsins síðar, ef það 

yrði á lagt. Ber innflytjandi slíkrar bifreiðar ábyrgð á greiðslu gjaldsins.
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6. gr. 
Þar sem talað er um ríkisstjórnina í lögum þessum er átt við ríkisstjórnina 

í heild. 

7. gr. 
Ríkisstjórnin setur reglur um framkvæmd laga þessara. Má í þeim reglum 

m. a. ákveða mismunandi gjald af leyfum fyrir ýmsum tegundum bifreiða innan 
þeirra marka, er greinir í Í. gr., og einnig, að bifreiðar til ákveðinna nota séu 
gjaldfrjálsar. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. ágúst 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

AUGLÝSING 

um samkomulag um viðskipti milli Íslands og Sovétríkjanna. 

Hinn 19. júní 1954 var undirritað í Moskva samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Sovétríkjanna. 

Samkomulag þetta gildir frá 1. júlí 1954 til 31. desember 1955. 
Samkvæmt samkomulagi þessu er gert ráð fyrir að frá Íslandi verði flutt út 

freðfiskur, saltsíld og freðsild. 
Helztu útflutningsvörur frá Sovétríkjunum verða brennsluoliur og benzin, korn- 

vörur, sement, járnpípur, steypustyrktarjárn, koks og antrahcitkol. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. júlí 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Sigurður Hafstað. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Danmerkur. 

Hinn 11. júní 1954 var undirritað í Reykjavík samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Danmerkur. 

Samkomulagið gildir fyrir tímabilið 15. marz 1954 til 14. marz 1955. 
Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð fyrir að frá Íslandi verði flutt út salt- 

síld, saltfiskur, niðursoðnar sjávarafurðir og söltuð hrogn. Enn fremur síldarlýsi 
og sildarmjöl. 

1954 

80 
6. ágúst 

81 
7. júlí 

82 
7. jåli
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82 Innflutningur frá Danmörku mun heimilaður á sama hátt og áður hefur 

7. júlí tíðkazt. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. júlí 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Sigurður Hafstað. 

83 AUGLÝSING 
7. júlí 

El um framlengingu vidskiptasamkomulags milli Íslands og Svíþjóðar. 

Hinn 31. maí 1954 var undirrituð í Stokkhólmi bókun um framlengingu á sam- 
komulagi um viðskipti milli Íslands og Svíþjóðar. Er samkomulagið framlengt til 

#1. marz 1955. 
Samkvæmt samkomulaginu er gert ráð fyrir að frá Íslandi verði flutt út salt- 

sild, kryddsíld og sykursöltuð síld og aðrar vörur á sama hátt og áður hefur tíðkazt. 
Útflutningur á vörum frá Svíþjóð verður með tilliti til hversu útflutningur 

verður mikill á íslenzkum vörum til Svíþjóðar og með hliðsjón af venjulegum 

útflutningshagsmunum Svíþjóðar. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. júlí 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Sigurður Hafstað. 

84 AUGLÝSING 
23. ágúst 

áð um fullgildingu alþjóðasamnings hinna Sameinuðu þjóða 

um réttarstöðu kvenna. 

Hinn 25. nóvember 1953 var undirritaður fyrir Íslands hönd alþjóðasamningur 
hinna Sameinuðu þjóða um réttarstöðu kvenna. 

Fullgildingarskjal Íslands að samningnum var afhent forstjóra Sameinuðu 
þjóðanna hinn 30. júní 1954. 

Samkvæmt samningnum gengur hann í gildi að því er varðar Ísland hinn 
28. september 1954. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. ágúst 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.



205 1954 

AUGLÝSING 85 
23. ágúst 

um fullgildingu Evrópuráðssamnings um jafngildi prófskírteina 

til aðgangs að háskólum. 

Hinn 11. desember 1953 var undirritaður fyrir Íslands hönd í París Evrópu- 
ráðssamningur um jafngildi prófskírteina til aðgangs að háskólum. Fullgildingar- 
skjal varðandi samning þennan hefur verið afhent skrifstofu Evrópuráðsins 
hinn 5. ágúst 1954 og miðast gildistaka samnings fyrir Ísland við þann dag. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. ágúst 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

AUGLÝSING 86 
7. sept. 

um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Tékkóslóvakíu. sep 

Hinn 31. ågust var undirritadur i Reykjavik nyr vidskipta- og greidslusamn- 
ingur milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Gildistími samningsins er til 31. ágúst 1957, en vörulistar, sem jafnframt 
var samið um, gilda í eitt ár. 

Til Tékkóslóvakíu er gert ráð fyrir sölu á frystum .fiskflökum, frystri síld, 
saltsild, fiskimjöli og öðrum vörum, svo sem húðum, skinnum, ull og niður- 

soðnum fiskafurðum, en á móti er gert ráð fyrir kaupum þar á ýmsum vöru- 
tegundum til Íslands, svo sem vefnaðarvörum, járni og stáli, skófatnaði, bifreið- 
um, vélum, asbesti, gleri og glervörum, sykri, gúmmívörum, pappírsvörum, raf- 
magnsvörum o. fl. 

Þetta er almenningi hér með gert kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 7. september 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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87 FORSETAURSKURÐUR 
8. sept. 

um niðurfellingu á breytingu, er gerð var 14. apríl 1954 á forsetaúrskurði 

frá 11. sept. 1953, um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra er hér með úr gildi felld breyting sú, er 
gerð var 14. apríl s. I. á forsetaúrskurði frá 11. september 1953, um skipun og 
skipting starfa ráðherra o. fl., þar sem Skúla Guðmundssyni, ráðherra, var í for- 
föllum Eysteins Jónssonar, ráðherra, falið að fara með þau mál, sem Eysteini 
Jónssyni voru þar falin. Fer Eysteinn Jónsson, ráðherra, því aftur með þau mál, 
sem honum voru falin með forsetaúrskurði frá 11. september 1963. 

Gjört í Reykjavík, 8. september 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

88 FORSETABRÉF 
21. . 

sept um að reglulegt Alþingi 1954 skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 9. október 1954. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1954 
skuli koma saman til fundar laugardaginn 9. október n. k. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu 
í dómkirkjunni, er hefst klukkan 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 21. september 1954, 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ólafur Thors.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 89 
18. sept. 

um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hlutatryggingasjóð hátaútvegsins. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Atvinnumálaráðherra hefur tjáð mér, að sökum þess að sildveiði 
hafi enn brugðizt í sumar þá sé alger vá fyrir dyrum, ef síldarútvegsmönn- 
um verði ekki veitt aðstoð vegna aflabrests, og að eðlilegt sé, að lögunum 
um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, nr. 48/1949, verði breytt í það horf, 
að sildveiðideild hlutatryggingasjóðsins verði heimilað að taka lán hjá 
almennu fiskideildinni, með ábyrgð ríkisstjóðs, til þess að veita aðstoð sam- 
kvæmt reglum sjóðsins. Þá þyki rétt að togarar, sem gerðir hafa verið út á 
síldveiðar í sumar, njóti bóta úr hlutatryggingasjóðnum. 

Með því að ég fellst á, að brýn nauðsyn beri til að gera umrædda breyt- 
ingu á lögum um hlutatryggingasjóð, eru hér með samkvæmt 28. gr. stjórn- 
arskrárinnar sefin út bráðabirgðalög á þessa leið: 

1. gr. 

Aftan við síðustu málsgr. 10. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Ríkisstjórninni er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs, að ábyrgjast lán að upphæð kr. 

3 250 000.00, er stjórn hlutatryggingasjóðs tekur fyrir hönd síldveiðideildar hjá hinni 
almennu fiskideild, svo og að ákveða, að ríkissjóður greiði vexti af láni þessu. 

Togarar, sem gerðir hafa verið út á síldveiðar sumarið 1954, skulu njóta sömu 
hóta úr síldveiðideildinni og herpinótaskip. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 18. september 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 

26 

Endurprentuð blaðsíða. 
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LÖG 
um tollskrá o. fl. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 36 14. apríl 1954, um breyting á 

lögum nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., hef látið fella meginmál þeirra, ásamt 
meginmáli eldri laga um breyting á lögum nr. 62 1939, að því leyti, sem 
þau eru enn í gildi, inn í meginmál laga nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., og 
gef þau hér með út svo breytt: 

I. KAPITULI 

Tollskráin. 

1. gr. 
Af öllum vörum, sem fluttar eru til landsins, skal greiða aðflutningsgjöld eftir 

fyrirmælum eftirfarandi tollskrár, enda séu þær ekki undanþegnar þeim gjöldum í 
tollskránni sjálfri, 2. gr. þessara laga eða öðrum sérstökum lögum. 

  

Toll- 
skrár- 

nr. 

  

mm
 

GR
 

I 
fe
   

I. FLOKKUR 

Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu. 

1. kafli. 

Lifandi dýr, nema fiskar, krabbar og skeldýr. 

Hestar ........2020000 00 enn 
Kanínur ........00000000 000. n en … 
Nautgripir ........0.20000 000 

— silfurrefir .........02000. ss ess 

— adrir .......0.00.s ss 

Minkar .........000... s.s 

Hundar .........0000..0.0ss ess 

Önnur lifandi dýr, ótalin annars staðar (ót. a.) ...... 

2. kafli. 

Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, ót. a. 

Kjöt, nýtt, kælt eða fryst, ót. a.: 

— af fuglum ......0000000 000 
— af nautgripum ........0000 0 
— af sauðfé ........2200000 0000. 
— af svínum ......0.000sssss rss 

Tolleining 
  

  

  1 kg 
| 
| 
| | | 
| 
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n
 

ed
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el
 
ed

 
ed
 

ed
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30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Vöru 90 
Toll- | magns Verd- 25. nóv. 

nr. Tolleining | Aurar % 

5 | — hvalkjöt .........2....0000 0000 1 kg 7 
6 | — hvalrengi ................0...00 0... — 7 30 

TI — annað ".........0.000000 0. — 7 30 
Kjöt, saltað, reykt eða þurrkað, ót. a.: | 

8 | — af fuglum ................20. 0000 — 7 30 
9 | — af nautgripum ................0000 0000 r — 7 30 

10 | — af sauðfé ..........00... 00 7 30 
11 | — af svínum ..............00.0 0000 n rn — 7 30 

12 | — hvalkjöt .............220..00 00. — 7 
13 | — hvalrengi .............0...02 00... — 7 30 
14 | — annað ...........2.0000 00. — 7 30 

Nautgripatungur, ót. a.: 

15 | — nýjar, kældar eða frystar ...................... — | 7 | 30 
16 | — reyktar, saltaðar eða þurrkaðar ................ — | 7| 30 

Flesk, ót. a.: 

17 | -— nytt, kælt eða fryst ..........0.0.0.00 0... — 7 30 

18 | — reykt, saltað eða þurrkað ....................... — | 7 30 

| 

3. kafli. | 
Fiskur, krabbar, skeldýr og ætir hlutar | | 

af þeim, ót. a. | 
Síld: | 

TÅ — ny I tollfrjåls | 
2 | — isvarin eða fryst .........0.000..0 000... lkg | 7 30 
3| — söltuð, þurrkuð eða reykt ..............0000.00... — | 7 30 
4 | Fiskur, ót. a. nýr eða saltaður .......... tollfrjáls i 
5 | Fiskur, ét. a., isvarinn, frystur, þurrkaður eða reyktur — | 7 30 

Krabbar og skeldýr, ót. a.: | 

6 | — humar „.........0200000 0000 — | 7 30 
7 | — ostrur ............200020 00 — 7 30 

8) — rækjur .............0.002. 0000. — 7 30 
9) — ÖNNUP „........0.02 000. — 7 30 

4. kafli. | 

Mjólkurafurðir, egg og hunang. | 

Mjólk og rjómi: | 
1|{ — niðursoðið ...............2.202 00... lkg | 7 30 
2 | — þurrkað .............000000 0000 — | 7 30 
3| — annað ...........0.0000 0... — 7) 30 
4 | Smjör ........000000200 000 — | 71 30 
5 | Ostur ........0.002020 0000 — 7 30 

Egg: | 

| — ny 2... — | 7 30 
7) — eggjarauður, eggjahvítur og eggjahlaup (emulsion) — | T 30 
8 | — eggjaduft ..................2...... 00 nn nn — | 7 40 
9 | Hunang og hunangslíki ................00..00..... N — | 20 15
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Vöru- 

Toll mn tollar 
skrár- = . | tollur | 
ar. 5. kafli. Tolleining | Aurar | % 

Hráefni úr dýraríkinu, ót. a. 

1 | Ambra, ömbrulíki og tinktúrur úr þeim efnum .... lkg | 7 40 
Bein og horn, óunnin: | | 

2 | — fílabein og rostungstennur ....................… — 1| 30 
3 | — önnur „........200000.0.0n ss — 7} 30 
4 | Svinshår ............022000.0 eee sr — 2 
5 | Dunn og fiður ................0...0 0. enn — | 7 30 
6 | Dýrablóð, fljótandi eða þurrt ...................... — 7 30 

Fjaðrir, óunnar, til skrauts: 
7 | — strútsfjaðrir ................20.0000 00... — | 120 80 
8 | — aðrar ........00.0200 0000 — 120 80 
9 { Fuglshamir og hlutar af þeim með fjöðrum, sem óunnir 

eru eða hafa sætt þeirri meðferð, sem nauðsynleg er, 
til að varðveita þá frá skemmdum meðan á flutningi 
stendur, þó svo framarlega sem þeir ekki verða ! 
taldir til loðskinna ..........0.0000002 0000... — 7 30 

10 | Mannshár, óunnið ........00000000 00 000 nn — 7 30 
11 | Kórallar, skjaldbåkuskeljar, skelplata og aðrar 

skeljar, Óunnar .........0000200 0000... — 7 30 
12 | Langar og þarmar, einnig tilbúnir, svo og sundmagar — 7 30 
13 | Moskus og moskuslíki og tinktúrur úr þeim efnum .. — 7 40 
14 | Svampar (porifera) .........0.2200000 000... — 7 30 
15 | Önnur hráefni og úrgangsefni úr dýraríkinu, ót. a., | 

svo og dauð dýr, óhæf til neyzlu ............... — | 7 30 

II. FLOKKUR 

Afurðir úr jurtaríkinu. 

6. kafli. 

Lifandi jurtir, blóm, blöð og aðrir afskornir jurta- 

hlutar, nýir, þurrkaðir eða líkt meðfarnir. 

Jurtir lifandi: 
1 | — trjáplöntur og trjárunnar til gróðursetningar .... 1 kg 7 10 
2 | — rabarbari ............0.0000 000. s0 sn — 7 10 
3| — aðrar .........000000.0 0. sn — 7 30 
4 | Þurrkaðar jurtir ............0.2000000 0000... nn. — 7 70 

Blóm, blöð og aðrir afskornir jurtahlutar, ót. a.: 
5 | — lifandi ..........0.02.0000 000. 0n ene — 7 70 
6 | — þurrkað, litað eða líkt meðfarið ................ — 7 70 

7 | Kransar og vendir úr lifandi eða þurrkuðum blómum — 7 70 
8 | Blómlaukar ...........202000000e0 sess — 7 30 

7. kafli. | 

Grænmeti, nytt og þurrkað. | 
1 | Ætisveppir ...........020200 0000 se sr lIkg | 7 50 
21 Tómötur .........00.000000.0 sess — 7. 10    
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Laukur ..............00. 0000 

Belgávextir, ót. a.: 

— BÝÍP 2......0000.. 00 
— þurrkaðir ................0.00.. 00 
Grænmeti annað, ót. a.: 

— BÝR ....0....0000 
— þurrkað ............0.0...000. 0. 

8. kafli. 

Ávextir til neyzlu, nýir og þurrkaðir. 
Ávextir nýir: 
— ANADAS ..........0..0 0. 
— appelsínur ..................00. 0000. 
— bananar ..............0..00.00 000 

— bláber ...............00. evnerne vene 
— einiber .............0..00 00 

— EÐ ............00 0. 
— ferskjur .................0. 00 … 
— grapefruit ..............0.00. 0... 
— hindber ..........000..0..0 02. 

— jarðarber ..............00.. 0. 
— kirsiber ................. 0000 veere vneee 

— mandarínur ................20. 000... 

— melónur .............2..000 000 

— múltuber ............2..00..0 0000 
— perur: 

— — Í mánuðunum febrúar til og með júlí ........ 
— — Í öðrum mánuðum ............0000.... 

— plomur ..............0.. 00. 
— ribsber ..............0. 000... 

— sítrónur ..............00.. 0 

— sólber og stikilsber .................... 
— títuber .............00 0200 

— vinber: 

— — i mánuðunum febrúar til og með júlí ........ 
— — Í öðrum mánuðum ..............00...0.. 

— adrir ............ 0. 
Ávextir þurrkaðir: 

— apríkósur ............0.0.0000. 20. 
— blandaðir ávextir ..........0.00.0..0..0 0 
— bláber ..........00..00. 000. 

— ðöðlur ............0.0 00 
— epli .......0.00.02 00 

— fikjur 2... seeren rer erren 

Endurprentad blað. 
  

  

      

Vöru- 

"afar | tölur 
Tolleining | Aurar % 

1 kg 71 10 
50 kg | 200 

8 

8 

1 kg 1| 10 
— 7 10 

1 kg 1| 10 
— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 
— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 3,36 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 1 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 3,36 10 

— 7 10 

— 7 10 

— 7 25 
— 7 25 

— 7 25 

— 7 25 

— 7 25 

— 7 25 

— 1 25 

1954 

25. nóv.
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Vöru- 

zar "afar | óla 
nr. 

Tolleining Aurar % 

30 | — kirsiber .......0.0.0..0 0000 nn nn 1 kg 7 25 

31 | — kúrennur ......20000eeeeeeererereeresreseenenene — 7 25 

32 | — perur ......2000eeeeeereeseenennnnererknnreerene — 7 25 

33 | — rúsínur .........0..000% 0000 nn nn — 7 25 

34 | — sveskjur ........0.020000 0000 senn — 7 25 

35 | — aðrir ......0reeeeeerereserrenererenerenrnnene — 7 25 

36 | Hnetur, einnig muldar, åt. a. ......000000 000 00... — 7 10 

9. kafli. 

Kaffi: Kaffi, te og krydd. 

1 | — óbrennt ..........00020 00 esas N 1 kg 80 10 

2 | — brennt eða brennt og malað .........0000..... N — 100 10 

3 | Te essensen. N — 210 20 

4 | Pipar ...........020000 000 nan ern — 7 40 

5 | Negull.............02000. ene nner senn — 7 40 

6 | Allrahanda ................. ce nr sens — 7 40 

7 | Kardemómur ...........00 0000 — 7 40 

g| Kúmen .............0. 0. senn — 7 40 

9 | Lårvidarlauf .............0.0000 0000 senn — 7 40 

10 | Múskathnetur og múskatblóm .......00000000....0.. — 7 40 

11 | Kanill og kanilblóm .........0.00.0000.... — 7 40 

12 | Sinnep ........0.000 00 en eens eee — 7 40 

13 | Anís og stjornuanis .........00000000 00... nn... — 7 40 

14 | Vaniljustengur .........00.000.. 0000. nn — 7 40 

75 | Karrí..............00000 000 — 7 40 

16 | Kapar ...........002200 0. neee snert — 7 40 

16a| Sildarkrydd, blandað .........2.020000 0... nn 000. — 7 2 

17 | Annað krydd, ót. a. .......00000000 nn nn — 7 40 

10. kafli. 

Korn, ómalað. 

1 | Hveiti .................000 0000 een 8 

2| Rúgur ...........002200 000 e 0 nnn nn 2 

3 | Rís með hýði eða án ytra hýðis .......000.00000... 2 

4 | Bygg .........000022 00 8 

5 | Hafrar ...........00.000 0000 nn 2 

6 | Maís .........00.000.0 0 sens 8 

7 | Annað ómalað korn .........0.0000 000. 0 0 n 8 

11. kafli. 

Kornvörur til manneldis, malt, maltextrakt, | 

n. | Mjöl: sterkja og glútí | 

1| — úr hveiti .........020000 0000 n ene lkg | 2 8 

2a| — úr rúgi ..........0000.0 nn. een | | 2
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— úr byggi .................0....0 00 

— Ur MAÍS ..........0.200 0... 
— annað, åt. a. ........20.000. nn. 
Grjón: 

— úr hveiti ................0. 0000. 

— úr byggi .............000. 0000. 
— úr höfrum .............2.00 2000 nn see eenenee 

— Ur FÍS .........2.0.2000 ns. 

— Önnur, åt. A. .........0.2.000 000. … 
Mjöl úr baunum, ertum og öðrum belgávöxtum: 
— úr baunum og ertum ..........0..0 000... 0... 
— annað .............020.0. 0. sn 

Malt .......00022000022 00 
Maltin (ölbruggunarefni) ..............0000..0..0.0... 
Maltextrakt ...........0.0.0000 20... 
Sterkja, ót. a. ........0%000.. sn 
Sagógrjón, þar með tapíóka, einnig tilbúin .......... 
Sagómjöl, mjöl úr arrowrót og tapíókarót .......... 
Klid .....0........0000 0000 

12. kafli. 

Fræ, plöntugró, hálmur, hey, humall, Jóhannesar- 

brauð, olíufræ, olíurík aldin, maté og síkoríurætur. 

Fræ og plöntugró: 
— blómfræ ..........00..0.0. 00. 

— grasfræ .............20.0000 ss 

— annad ..........0..00 eee render. 

Hálmur ...........0..0.00 0000 

Jóhannesarbrauð ..............000.000 0000. 

Olíufræ og olíurík aldin, einnig mulin .............. 
Maté ...........0.2..0 ses 

Síkoríurætur: 

— óbrenndar ............20.00 0000 0 nn 

13. kafli. 
Hráefni til framleiðslu á litunar- og sútunar- 

efnum, gúmmí, harpix og kamfóra. 

Jurtir og jurtahlutar, svo sem börkur, til litunar eða 
sútunar ...........0..2.02 000. sð sn 

  

  

þv 
tollur tollur 

Tolleining | Aurar | % 

8 
8 
2 
8 
8 

1 kg 2 
| 8 

2 
2 
8 

8 
8 
8 
8 

— 50 40 
— 7 30 
— 7 8 

15 
15 

8 
8 

2 
| 2 
| 2 

8 
8 

1 kg T 8 
— 710. 30 

| 2 
— 210 20 

— 7 8 
— 7 50 

| 
| 

| | 
| 2
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Gummi, gummiharpix, annað harpix og náttúrlegt bal- 

sam, ót. a.: 

— gummi arabikum ........0.000.00 0... nn. 
— skellakk ..........200000. en. s en 

— benzoðharpix .........0.000000 000 
— MYITA 2....002.000 00 
— annað .......00.0000 0000 
Kamfóra, einnig tilbúin ...........0.00000.. 0. ...0..... 

14. kafli. 

Efni til körfu- og burstagerðar, húsgagnatróð 

og önnur hráefni úr jurtaríkinu, ót. a. 

Efni úr jurtaríkinu til bursta- og körfugerðar o. þ. h. 

iðnaðar, ót. a.: 

— bast ..........000000 000 enn 
— sreinar, kókostægjur og aðrar jurtatrefjar, åt. a. 
— spanskreyr og annar reyr, svo og bambus, dt. a. .. 
— strá og sef .........00000000 0000 
— ANNAÐ .......00.000000. 00. 0n ss 
Húsgagnatróð og annað tróð úr jurtaríkinu, ót. a.: 

— kapok ........2020000 0000 
— viðarhár ............220.00..ee.eeeeee 
— þang .............0.200000 0000 enn 

— annad ....0...0000.00s ss 
Hráefni og úrgangsefni úr jurtaríkinu, ót. a. ........ 

III. FLOKKUR 

Feiti, feitar olíur, smjörlíki og vax úr 

jurta- og dýraríkinu. 

15. kafli. 

Feiti og feitar olíur, ót. a., smjörlíki og 

vax úr jurta- og dýraríkinu. 

Feiti og feitar olíur úr dýraríkinu, ót. a.: 

— svínafeiti (lard) og gæsafeiti ................... 

— tólg .......000.02 0000 

— oleomargarine ...........000000 0000... 
— hvalfeiti, hert, svo og hert sildarlýsi ............ 
— spik og lifur úr fiski og öðrum sjávardýrum .... 
— lanólín ..........2.00000. 00 ns 

— önnur dýrafeiti, åt. a. .........000.00 0... ....0.0.. 
— hvalolía, svínaolia (lardoil) og aðrar olíur úr dýra- 

ríkinu, Ót. a. .......0000000 0000 enn 
— olíur og lýsi úr fiski og öðrum sjávardýrum, ót. a. 

    

    

magnar | lur 
Tolleining Aurar % 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

| 2 
| 2 

lkg | 7) 8 
| 2 

2 

| 

| 

1 kg 7 30 
— 2 8 
— | 2 8 
— | 2. 8 
— 1 71 30 
— | 2 8 
— | 7 30 

— 7 30 
— | 7 30  
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Feiti og feitar olíur úr jurtaríkinu, ót. a.: 
— kókosfeiti, óhreinsuð (kókosolía) ............... 
— kókosfeiti, hreinsuð og hert .................... 
— ólívuolia (viðsmjör) ........00.0.00000 0. 
— pálmakjarnaolía „.............0.00000 0000... 
— línolia ..............000 0000. 0 
— tréolia ................0. 0000 
— baðmullarfræsolía ...........00000..00. 0. 
— jarðhnetuolía ..............0.0.020 0000... 
— sesamolía ..................0000. 000... 
— soyuolia .............0000.0 0000 000 
— risínusolía (laxerolía) ..........00000.0.0. 
— pálmaolía ...............00000 0000. 
— önnur jurtafeiti, Ót. a. .......0..00.00...... 
Degras, einnig tilbúið .............................. 
Oleín og aðrar feitisýrur: 

— súrfeiti 
— feitisýra 
Glyserin ..............0..0000 0000 
Smjörlíki og önnur tilbúin matarfeiti .............. 
Vax úr jurta- og dýraríkinu, ót. a. ................ 

Sr . 

IV. FLOKKUR 

Matvælaframleiðsla, drykkjarvörur og tóbak. 

16. kafli. 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, kröbbum 

og skeldýrum. 

Pylsur alls konar ..........000%0 0000. 
Kjötextrakt, fastur eða fljótandi ................... 
Önnur framleiðsla, að nokkru eða öllu úr kjöti, ót. a.: 

— niðursoðin ............0.0..0 0... 

— ÖNNUF ............0. 00... 

Fiskhrogn: 

— styrjuhrogn (kaviar), einnig stæld .............. 
— ÖNNUP ..........2.000.. sess 

Framleiðsla úr fiski, kröbbum og skeldýrum, ót. a.: 

— nidursodin ...........2.0.0.00 nr 

— ÖNNUF ...........2.00000 ss 

17. kafli. 

Sykur: Sykur, sykurvörur og lakkrís. 

— strásykur ................00 2000... N 
— höggvinn sykur (molasykur) ................. N 

  

  
  

  

| Vöru- 
| ma Verð- 

| tollur | tollur 
Tolleining | Aurar % 

1 kg 2 8 
— 2 8 

2 
— 2 8 

5 
5 

— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 

2 
— 2 8 
— 2 8 

5 
5 

— 7 8 
— 7 30 
— | 7 | 8 

| 

| 

| 

| 

1 kg 7 30 
— | 7 30 

— | 7 30 
— | 7 30 

— 17 50 
— | 7 30 

— 7 30 
— 7 30 

Ikg | 20 10 
— | 20 10   

1954 

90 
25. nóv.
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— sallasykur (flórsykur) ......000000000 00... N 
— púðursykur ........0200200 000. N 
— steinsykur (kandis) .....0..00002 000. 2. 0... N 
— toppasyktir .......000000 00 N 
— síróp, Ól. A. 22.00.0000. ne N 

— þrúgusykur (gslykose), fastur og fljótandi .... N 
— melasse .......0000 00 

  

— vaniljusykur .........0.000000 00 en 
Sykurvörur: 

— marzipan, Ssykrað ........00000 0000... N 
— brjóstsykur .........0.0000 0000 nn N 
— munngúmmí (tyggigúmmí) ..........0..0000... N 
— töggur (karamellur) ......0..0.0.00000 000... N 

AÐRAR .......0000000 00 N 
Lakkrís, ósykraður ...........2020000 000... N 
Lakkrísvörur og sykraður lakkrís ............... N 

18. kafli. 
Kakó og framleiðsla úr því. 

Kakóbaunir: 

— óbrenndar ..........000000 000 s ern N 

— brenndar ............2.00200 0000 ern N 

Kakódeig ...........02020000 00 ene N 
Kakóduft ............0..0000. 00. N 
Kakósmjör .........0.0000.0 00 nn N 
Kakómalt ............0020 0... N 

Suðusúkkulaði ..........0.0000000 0000 e0 N 

Átsúkkulaði alls konar, svo sem súkkulaðihúðað munn- 

sæti (kremsúkkulaði, krókantsúkkulaði, marzipan- 
súkkulaði, núgatsúkkulaði og konfekt), ávaxta- 
súkkulaði, hnotsúkkulaði og möndlusúkkulaði . N 

Súkkulaðihúð ............020000 000. nn. N 

Aðrar vörur úr kakó, åt. a. ......020000.0. 0... N 

19. kafli. 

Framleiðsla úr mjöli eða sterkju. 

Mjöl eða sterkja, tilreitt sem fæða fyrir börn og sjúka 

eða til notkunar við matargerð, einnig þótt í vör- 

urnar sé blandað kakó eða súkkulaði: 

— barnamjöl ........002000000 00... 
— bökunarduft (lyftiduft) .............0.0.0.0..000... 

— búðingsduft .............000020 0... 0 nn 
— annad .........0000 0000 00 nn 
Rís og aðrar korntegundir og rótarávextir, steikt, gufu- 

soðið eða tilreitt á annan svipaðan hátt ......... 
Makkarónudeig, núðlur og svipaðar deigvörur ...... 

  

  

Våru- | 

magns | er 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 20 10 
— 20 10 
— 90 10 
— 20 10 
— 20 15 
— 20 15 
— ÞAR 8 
— 7 40 

— 630 35 
— 630 ' 35 
— 630 35 
— 630 35 
— 630 | 35 
— 20 | 30 
— 630 35 

1 kg 50 8 
— 70 8 
— 70 8 
— 70 15 
— 70 8 
— 70, 20 
— 315 35 

— 680. 35 
— 315 35 
— 630 35 

1 kg 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 

— 1) 30 
— 1) 30
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Altarisbrauð (oblátur), alls konar ...........22242… 

Alis konar brauðvörur: 

— ef þær eru sætar, kryddaðar, eða í þeim er kakó, 
súkkulaði, ávextir eða hunang .................. 

— kringlur, tvíbökur og skonrok ...........0..0.... 

— a0rar ..........2000. ss 

Fóðurkex ..............00.0 000. 

20. kafli. 

Framleiðsla úr ávöxtum, grænmeti, belgávöxtum og 

rótarávöxtum, ót. a., svo og úr sveppum. 

Ávextir: 
— lagðir í edik eða annan súr, saltaðir eða kryddaðir 

á annan hátt, ót. a. ..........00200.0 000... 
— sykraðir: 
— — súkkat ...............2000 000... 
— —— AO ............. 020 N 
— nidursodnir ............000000 00 
Aldinsulta og aldinhlaup (gelé) ..........0000000... 

Aldinmauk (marmelade) .......2..0000 00 

Pulp og safi úr ávöxtum, ósykraður .............. 
Pectin (sultuhleypir) ..........0.02000. 0000. … 
Saft úr ávöxtum og jurtahlutum .................... 
Önnur framleiðsla úr ávöxtum, åt. a. .............. 
Grænmeti, belsávextir og rótarávextir, ét. a.: 

— lagt í edik eða annan súr, saltað eða kryddað á 
annan hátt ............0.0020022 0000 

— nidursodid .............0. 0000... 
Önnur framleiðsla úr grænmeti, belgávöxtum og 

rótarávöxtum, Ót. a. .......020002000. 0... 
Sveppir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt .... 

21. kafli. 

Ýmsar fæðutegundir. 

Kaffibætir og kaffilíki alls konar ................ N 
Kaffiextrakt ...............0... 0000 N 
SOFA 22.00.0000 
Tómatsósa ...............03 00 ns 
Kryddsósur alls konar, súpuefni í pökkum og súputen- 

ingar ........0...00.... 0. 
Alls konar ger, nema lyftiduft: 

— pressuger ..............0. 000 
— þurrger .................2. 0200 
— ANNAÐ ...........2.000. 00. 

    

  

1954 

| 90 
| Vöru- 

| magns- Verð. 25. nóv. 

Tolleining Aurar % 

1 kg 7) 30 

— 7 30 
— T 30 

— T 30 

— 7 8 

1 kg 1 50 

— | 7 50 

— 630 | 5 

— T 50 

— 71 50 

— 7 50 
— 7 30 

— 7 8 

— 7 50 

— 7 50 

— T 50 

— 7 50 

— 71 50 
— 7 50 

l kg 180 ' 10 
— 100 | 30 
— 7 30 

— 1) 30 

— 1 30 

— 7 8 

— 7; 8 

— TT. 8 

bs
 
=
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Litað sykurvatn með kjörnum ........020000.000.0.. 
Aðrar fæðutegundir ...............000000000. 00... 00... 

22. kafli. 

Drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 

Gosdrykkir: 

— límonaði og sitrónuvatn ............0.200.0.00... N 
— sódavatn .........0000. 0... N 
— AÐRIR ........0..000 00 N 

Öl alls konar: 
— maltöl .........00000 0000. N 

— annad ........0000 ss N 
Þrúguvín, ót. a.: 

— hvítvín ...........022000 0000 N 

— TÍNAFVÍN .........0000 0... N 
— rauðVÍn .........0.000.0 00 N 
— freyðivín ............2000000 0000 N 
— kínavín .........00020. 000. sn ss N 

— madeira ..........0.ness ss N 

— malaga ..........00000 0000 nn nn N 
— portvin ..........2000000 sess N 
— sherry ..........000000 0000 N 
— tokajer ..........2000000 00 en verr N 
— vermouth ...........2.20000 00 sn N 
— muscatell .............00000 0... ss N 

— Onnur .......00000. serene seeee N 

Brennd vin og önnur vin með åfengismagni frå 21% til 

47% að rúmmáli: 

— whisky .......0.02000000 00... N 
— koniak ............2..200 0000... N 
— TOMM .......00000.000 ss N 
— genéver .......0..0000. enn N 
— brennivín (aqua vitæ) ...........0.000000000.0.. N 
— punch ..........2.000000 00 nn N 
— anisvin ..........202000. ss N 

— cocktails .............200000. ns. N 

— likjörar ...........0..020000 0... N 
— bitterar ............0.02.00. 0000. N 

— Onnur ........0000000. ss sess N 

Brennd vín og önnur vín með áfengismagni frá 47% til 
71% að rúmmáli: 

— FOMM .......200000 0. ss N 

— Coctails ............00.0000 00. N 

— likjörar ...........2000200. 0000 n 0 N 
— bitterar ..............020. 0000. N 
— ONNUT .........0200000 ses N 

  

  

magur | Jól 
Tolleining | Aurar | % 

| | 

lkg 1 7 50 
— 7 30 

11 | 100} 10 
— | 1001 10 
— 100 | 10 

— 170 10 
— 210 10 

— 140 10 
— 140 10 
— 140 10 
— 140 10 
— 280 10 
— 280 10 
— 280 10 
— 280 10 
— 280 10 
— 280 10 
— | 280 10 
— 280 10 
— 280 10 

— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 
— 420 10 

— 560 10 
— 560 10 
— 560 10 
— 560 10 
— 560 10    
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Brennd vin og aðrir vökvar, ót. a., med åfengismagni 

frá 71% að rúmmáli: 

— hreinn vínandi (spiritus) ...........000000... N 

— mengaður vínandi ...............0..000.0002.. N 
— ÖNNUP 20.00.0000. N 
Avaxtavín, åt. a., og óáfeng vin .................. N 

23. kafli. 

Skepnufóður og úrgangsefni frá matvæla- 

framleiðslu, ót. a. 

Fóðurmjöl úr kjöti, einnig þótt í því séu jurtaefni .. 
Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því 

séu jurtaefni ............000.00 0. sr 
Olíukökur og mjöl úr þeim: 

— úr hörfræi ..............00000.. s.s 
— úr baðmullarfræi .............00..00.0 0... 
— úr jarðhnetum ............00000 0... nn. 

— úr kókoshnetum ...........0000000 000 ne... 
— úr pálmakjörnum .........00000000 0000... 
— úr rapsfræjum ............00200 2000 nn nnnneenee 
— úr soyabaunum ..........0000000 00... 0. en 
— annað ss. nens 
Melassefóður .............2.200.0. 0. nes 
Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, ót. a., sem 

. eingöngu verða notaðar sem skepnufóður ........ 
Urgangsefni frá matvælaframleiðslu sem skepnufóður, 

ÓL. A. ......2.2000 200 

Tóbak: Tóbak. 

— unnið: 

— — tóbaksextrakt (tóbakssósa) ......0.00000000... 

— — neftóbak ...........000% 0... N 

— — reyktóbak ...........00000000 0000... N 
— — vindlar ...........2.00000. s.n N 

— — annad ........0000000 enn N 

  

  

  

  

| Voru- 

| magns | Mor 
Tolleining | Aurar % 

| 
| 

11 700 | 10 

— 280 | 10 

— 700; 10 

— 210 | 10 

1 kg 2 8 

— 2 8 

| 8 

| 8 

| 8 
8 

8 

8 

8 

8 
— 2 8 

8 

— 2 8 

1 kg 560 | 10 

— | 560 | 10 

— 7 30 

— | 900 10 

— | 0900. 10 

— 900. 10 

— 2500 10 

—  |3000 10 

— ' 900 10   

1954 

90 
25. nóv.
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V. FLOKKUR 

Jarðefni (minerölsk efni). 

25. kafli. 

Mold, steintegundir, kalk og sement. 

Kvarts, einnig mulið ................0..0.....0.00000.. 
Sandur, åt. a. .......000..0 0. tollfrjáls 
Steinmulningur (terrazzo) ..........000000000 0... 

Mold og leir, einnig þvegið eða mulið: 
— kaólín ...............0..000 00 nv en 
— eldfastur leir og mörtel .............2.00000000.. 
— ANNAÐ .......0.0.0220 0. 
Krit, óunnin ..............00..0 00... nn 
Grafit, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafít tilbúið 
Salt (klórnatríum): 
— borðsalt ..................2000.0 00. 
— annad ............20022. 00. 
Þungspat, óunnið, svo og whiterit, óunnið .......... 
Steinefni til fágunar eða slípunar, svo sem smergill, 

vikur (pimpsteinn), trípel 0. þ. h., óunnin, mulin 
eða þvegin: 

— smergilduft ...................0.00.. 0000... 
— annad ...........0.00 00... 
Magnesit, einnig brennt eða mulið .................. 
Marmari, óunninn, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum 
Gips: 

— ÓUNNIð ............00000 00. tollfrjálst 
— brennt, mulið eða þvegið ...................0.... 
Sement ...........20 000. 
Kalksteinn, óunninn ...............00. 00.00.0000. 
Kalk: 
— Óleskjað ...............02.00.. 00 nn 
— leskjað ..............00000.0 enn 
Asbest, einnig mulið eða þvegið .................... 
Kiísilgúr, einnig mulið .................0.00.0.0000.. 
Flússpat og kryólit, einnig mulið .................. 
Granít, óunnið ...............0...0. 000. enn. 
Hráefni úr steinaríkinu, åt. a., einnig þótt þau séu 

brennd, möluð, þvegin eða hreinsuð á annan svip- 
aðan hátt .................0.0.0. 00... 

26. kafli. 

Málmgrýti, gjall, aska og steinull (Mineralwolle). 

Málmgrýti, einnig þvegið ............0.00.... 0. 
Gjall, nema tomasfosfat, svo og aska ............... 
Rauði til gashreinsunar .............000...000 00... 
Steinull (Mineralwolle) ..........0200000 0000. 

| Vöru- | 

  

  

| magns- | Verð- | Haltu | tollur 

Tolleining | Aurar | % 

1 kg 2 8 

— 2 8 

— 1 8 
— 1 2 
— 1 8 
— 2 8 

— 2 

1000 kg 100 

— 2 8 
— 2 8 

— 2 8 

— 2 8 

— | 2 8 

100 kg. 55! 2 

1 kg | 1 8 

— 1 | 8 
— 1; 8 
— 2! 8 

— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 

— 2 8 

1 kg 1 8 
— 1 8 
— 1 8 
— 1 8
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27. kafli. 

Eldsneyti úr steinarikinu, jarðolíur, tjöruefni 

og efni unnin úr þeim. 

Steinkol og brúnkol ........02000000 0000. 
Sindurkol (koks) ........200.0 s.n 

Steinkola- og brúnkolatöflur (bríkettur) ............ 
Viðarkol ........202000 000... 
Mór og mótöflur .........0..020002 0000 
Mómylsna ......02000020 000. 
Asfalt og asfaltlíki, svo og asfaltkitti .............. 
Koltjara og önnur tjara, åt. a. .......0.0200 0000... 
Olíur og önnur efni eimd úr háhitatjöru og hydrerað 

fenól, kresól og naftalín: 

— benzål seeren eres eneret 

— naftalin ..............000 0000 n 

— ANNAÐ ss. ss 

Olíur úr steinaríkinu: 

— steinolía, óhreinsuð (hráolía), einnig tilbúin .... 
— benzin .........000000 0... 
— steinolíia, hreinsuð ...........0.0000000 000. nn... 
— aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. .........0.... 

— smurningsolíur alls konar .......00000000000.... 
— parafinolia ..........00200200 0. ern 
—- lakkbenzin (white spirit) ......0.0.00000 000... 
— aðrar olíur úr steinaríkinu, åt. a. .............. 
Vaselín og vaselinlíki .............0..0020 000... 
Parafín (parafinvax), ceresin (jarðvax), montanvax, 

ósókeríit og annað tilbúið vax, åt. a., einnig þótt 
þessar vörur séu blandaðar með steríni eða vaxi 
úr jurta- og dýraríkinu ...........000.0.0 0000... 

Bik, åt. a. .....0000000 0000 

  

  

I { 
| Vöru- | 

a | jr 
Tolleining | Aurar % 

1000 kg | 200 | 

== 200 

— 200 | 
— 200 | 

1 kg 2 8 
— 2 | 8 

1 8 

— 1 8 

2 

2 

2 

2 

2 

100 kg 35 
1 kg 1 8 

100 kg 35 
— 35 

1 kg 22 
—- 2 2 

| 5 

— 2 | 8 
— 7 8 

5 

— 1, 8 

1954 

90 
25. nóv.
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25. nóv. 

222 

  

Toll- 
skrár- 

nr. 

  

  

VI. FLOKKUR 

Kemisk framleiðsla, lyf, sútunarefni, litir, 

fernis, ilmvörur, sápa, fægivörur, kerti, lím, 

sprengiefni og áburður. 

28. kafli. 

Kemisk frumefni og sambönd þeirra, svo og önnur 

kemisk framleiðsla, ót. a., lyf. 

Bróm, fosfór, brennisteinn og brennisteinsmjólk og 
sambönd þessara efna innbyrðis, svo og með klóri 
og joði, svo framarlega sem þau falla ekki undir 
annað tollskrárnúmer ...............0.000.0 000... 

Önnur frumefni, ét. a. ........200000 00... 
Gastegundir, samanþjappaðar, fljótandi eða fastar: 
— kolsýra .......0200220002 0000 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að færa kolsýru niður í 8% 
verðtoll. 

— ammoníak ...............02000 0000. sn 
— Aðrar sees ss 
Aths. Af hylkjum utan um gastegundir, sem taldar eru i nr. 3—5, 

skal hvorki greiða vörumagnstoll né verðtoll, ef hylkin eru 
lánuð eða leigð hingað til lands og endursend aftur að 
notkun lokinni, enda fylgist tollyfirvöldin með því, að 
hylkin séu endursend. 

Sýrur: 

— saltpéturssýra ............00.00000 0. 00 een 
— brennisteinssýra ................0000000 0... 0... 
— saltsýra ..........2.02020000 0. sver 
— fosfórsýra .........0...200000. 000 
— bórsýra ..........0.200200 0200 
— edikssýra: 
— — edik ............0000000 000. 
— — ÖNNUP „.....00000000.0 sneen eee eneret. 
— maurasýra, oxalsýra, vínsýra, mjólkursýra og 

benzóesýra ...........2.0200 000... nn 
— a0rar ......0.00002. 0200. 
Lút og oxyd: 

— natríumhydroxyd (vítissódi) .........000000.2... 
— kalíumhydroxyd .............0.00.000 0... 
— ammoniakupplausn ...............000. 000... 00... 
— magnesíumoxyd og hydroxyd .........000000000.. 
— bariumoxyd og hydroxyd ............00000...0.... 
— aluminiumoxyd og hydroxyd .......000.000000.... 
— manganoxyd og hydroxyd ............0.00....0.0.. 
— blýoxyd, nema menja og blýhvíta .............. 
— koboltoxyd og hydroxyd ...........0000.0. 0. 0... 
— koparoxyd og hydroxyd ............0....... 0... 
— kvikasilfuroxyd ................0.000 00... 0... 
— ANNAÐ ........0..000.00 00 ss sn 

  

| 
Vöru- | 

  

  

  
  

magns- Verð- 

tollur | tollur 
Tolleining Aurar | % 

1 kg 7 8 
— 7 | 30 

— 7 | 30 

— 7 8 

— 7 8 

— 7 8 

2 

— 7 8 

— 7 8 

— 7 8 

— 7 30 

— 7 8 

— 7 8 

— T | 8 

— 2 | 

| 2 

— re 8 

— 7 8 

—— 7 I 8 

— 7 8 
— T 8 

— 7 8 

— 7 | 8 

— 1 8 

(2 
— T | 8
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90 
Vöru- 

al. magns- eð 25. nóv. 

nr. Tolleining Aurar % 

Sölt: 
26 | — álún alls konar og aluminíumsúlfat ........... . 1 kg 7 8 
27 | — bórax ........20000 00 s.n — 7 8 
28 | — glábersalt (natríumsúlfat) ...................... — 7 8 
29 | — pottaska (kalíumkarbónat) ..........0.0000.00... 2 
30 | — saltpétur (kalíumnitrat) .........0.0.0000 0000... — 2 8 
31 | — sódi (natríumkarbónat) ........000000.00 00. 0... 2 
32 | — blönduð sölt í gosdrykki, sjúkrasölt og þvílíkar 

saltblöndur, ætlaðar til sjúkrafæðu, aðrar en Karls- 

badsalt og Emsersalt, náttúruleg og tilbúin ...... — 1) 30 
33 | — vítríól alls konar, þar á meðal blásteinn ........ — 2 8 
34 | — salmiak (ammóníumklórid) ...........0..00.00... 7 8 
35 | — hjartarsalt (ammóníumkarbónat) ................ — | 7. 30 
36 | — vatnsglas (kalíum- og natríumsílíkat) ............ | | 5 
37 | — klórkalsíum og klórmagnesíum ................. — 2 
38 | — klórkalk (bleikiduft) ............0.000%00 00... — 7 8 
39 | — önnur ólífræn sölt, åt. a. .......000000000 00... — T 8 
40 | — sölt, maurasýru, ediksýru, sitrónsýru, oxalsýru, 

mjólkursýru, benzóésýru og salisylsýru ......... — 7 8 
41 | — önnur lífræn sölt, åt. a. .......00..0000000...... — 7 8 

Onnur kemisk framleidsla: 
42 | — kalsiumkarbid og aðrir karbidar, nema karbórund- 

um, Ót. A. s.ssssseeeerereeenrs renen nerverne: — 2 8 
42al — perbóröt og peroxyd ........020000000. 000... — 7 8 
43 | — brennisteinskolefni, tetraklórkolefni, tríklórethylen 

o. þ. h. fljótandi klórsambönd, önnur en klóróform — | 7 8 
44 | — sakkarin og dulsin ............000%0 000... 0... — | 7 50 
45 | — harpixsåpa (harpixlim) ........000000000 0000... — 7 30 
46 | — hrátjara (trétjara), hrátjörubik og önnur fram- | 

leiðsla eimd úr tré, åt. a. ...0.0.00.00.0 00. — | 1, 8 
47 | — terpentinuolia (terpentína) ..........000000000.. | | 5 
48 | — harpixolia, åt. a. .......0.000000 00... — 7 8 
49 | — aceton .......0000000. ser 2 
50 | — formalín ............0...0 0000 enen — 7 8 
51 | — metylalkóhól ..........00000n 00 sn ee 5 
óla| — frostlögur og bremsuvökvi ..........00000.00000.. — 7 30 
52 | — isóprópylalkóhól .........2.020000 0. en enn. 5 
53 | — ethyleter ..........2000000 seen — 7 
54 | — alkóhól, åt. a. .....00000000 00 nn nenee 5 
55 | — ostahleypir og annað enzym .......000000000.... | 2 
56 | — eldsneyti, tilbúið á kemiskan hátt, dt. a. .......... — 7 30 
56a| — sölt feitisýra, åt. a. ........0.00.0 000. nn. — 7 8 

Lyf: 

57 | — nauðsynlegustu lyf samkvæmt skrá, staðfestri af 
fjármálaráðherra ..........0..220200 0000... — 7 

58 | — Önnur ......2000000 0000 0n nn — 7 8 
59 | Sótthreinsunarefni, ót. a., efni til varnar gegn og til 

útrýmingar skordýrum, illgresi og sveppum, ratin      
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90 T var 25. nóv. Ton. | magns | VD 
sr Tolleining | Aurar % 

og önnur efni til útrýmingar músum og rottum, svo | 
og efni til að hreinsa burtu eða koma i veg fyrir | 
ketilstein, og steinsteypuvatnsþéttiefni ........... 1 kg T, 8 

60 | Baðlyf ..........0.0..0.0000 nn —— 2 | 2 
60aj Estur, etur og keton, sem notuð eru til upplausnar og 

mýkingar og talin eru í skrá, staðfestri af fjár- 
málaráðherra, einnig cyclohexan ................ —- 7 

60b! Lecithin ....................0000 0000 — T | 
60c| Hexan ...........0...0000 000. — 2 
60d| Hvetjandi efni til kemískrar framleiðslu, ét. a. ...... 
61 | Kemisk framleiðsla, åt. a. .......00....0.00.. — 7 30 

29. kafli. 

Efnivörur (kemikalíur) og aðrar vörur 

til ljósmyndunar. 
1 | Röntgenfilmur .............00.0.000 0000 1 kg T 

Ljósmyndafilmur, ót. a.: 
2 | — framkallaðar .............0.0.00. 0... 00 — | 7) 35 
3| — aðrar ..........0....000 000 — 71. 35 

Kvikmyndafilmur: | | 
4 | — framkalladar ..............0...0. 00... — 7 30 
5 | — aðrar ..............0000... 000 — 7 

Aths. Af kvikmyndafilmum skal ekki greiða verðtoll, ef þær eru 
lánaðar eða leigðar hingað til lands og endursendar aftur 
að notkun lokinni, enda fylgist tollyfirvöldin með því, að 
kvikmyndafilmurnar séu endursendar. 

Ljósmyndaplötur: 
6 | — framkallaðar ............0.....0..000 00. — 7 30 
Ti — aðrar ............... 00. — 7 15 
8 | Ljosmyndapappir ..........0.00..0.0..00 0. — 7 15 
9 | Ljósprentunarpappír ..........0..00.000 000. 

10 | Efnivörur til ljósmyndunar, sem vega með söluum- 
búðum ekki meira en 2 kg ...................... — 7 35 

30. kafli. 
Sútunar- og litunarextrakt, litir, litarvörur, fernis, 

kítti, lakk, blek, blýantar o. þ. h. vörur. 

1 | Quebrachoextrakt ..............0...0.. 00... 
lalf Annar sútunarextrakt og önnur efni til sútunar, åt. a., | 

einnig þótt þau séu tilbúin .................... | 
Litarextrakt úr jurtaríkinu: | 

2 | — barkarlitur ............................ tollfrjåls | | 
Zaj — annar „.......0.000 00. | | 
3 | Indígó, einnig tilbúið .............................. |
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Anilín og alizarín og aðrir tjörulitir, ót. a., einnig Í 

deigi eða leystir upp í vatni: 
— í pökkum, dósum eða öskjum til heimalitunar 

(pakkalitir) ........02020200 000. 

— adrir ........00000000s err 
Beinsverta og beinkol .........00000 0000 00. 
Kinrok (sót) og aðrir þvílíkir svartir litir, ót. a. .... 
Krít, möluð eða þvegin .........0.000000 0000... 
Þungspat, malað eða þvegið ........0.000000000 0... 
Baryumsúlfat tilbúið (blanc fix) .........0000000.... 
Jarðlitir, malaðir eða þvegnir, svo sem okkur, umbra 

0. þh... 00 
Bronslitir, ót. a.: 

— duft .......00000000 00 
— AÐRIR ........00000. 00 sr en 
Þurrir málningarlitir, ót. a.: 
— blýhvíta .........02000000 00 n een 
— zinkhvíta ..........00000 0000. 
— títanhvíta ..........000000000 00 .n nn 
— ultramarin .........0200000 00... 
— kóboltlitur ..........0.0000000 000... 
— menja ss seneste 
— adrir ..........0000000 nn 
Prentlitir: 
— svartir ..........20000. 0. tollfrjálsir 
— aðrir ........00. 0000 tollfrjálsir 
Ritvéla- og reiknivélabönd ..........2.0000 0000... 
Málning, tilreidd með olíu, ót. a.: 

— skipagrunnmálning .........00.00000 00... 0... 
— lakkmálning .........20002000 2000 ne 
— ÖNNUP ......0000000 nr 
Smjör- og ostalitur ...........20202000 00... 
OL og gosdrykkjalitur ............00000000 0000... 
Matarlitir alls konar, åt. a. ......0000000 000... 
Distemper og aðrir slíkir vatnslitir ................. 
Þvottablámi ...........00000 0000 0n en 
Litaskrín með tilheyrandi, litir í slík skrín, svo og 

litir í skálpum, bitum, glerskálum o. þ. h. umbúðum 

Fernis og lökk: 

— olíufernis ..........000000000 000 
— sprittfernis og sprittlökk .........0000000 000... 
— þurrkefni, fast eða fljótandi ..................... 
— asfaltlakk, þar með talinn blakkfernis .......... 
— annad .......2.0000.0 s.n 
Kítti ............2000000 vere 
Bréfalakk og flöskulakk „.........0.020000 00... 
Blek alls konar, fljótandi .........0.200000 0000... 
Blekduft og blektöflur .......0..000020000 000... 
Blýantar, nema skrúfblýantar, blý og krít í blýanta, 

Vöru- 

  

  
  

  

magn | Man, 
Tolleining Aurar % 

| 

1 kg 7 15 
2 

— T 8 
2 
2 
2 
2 

9 

2 
— 1) 20 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

— 7 30 

— | 71 15 
— 7 20 
— 7 20 
— 7 3 
— 7 30 
— 7 30 
— | 71 15 
— | T| 30 

— | 7) 8 

— | 7 10 
— 0 7. 20 
— oo 7) 8 

— 7. 20 
— 7. 20 
— 1 7. 30 
— 1 7. 30 
— | 7. 30 

1954 

90 
25. nåv.
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I
 

fe
d 

13b 

14 

15 
15a 

16 
17 
18 
19   20 

skólakrit, klædskerakrit, alls konar litkrit og pastel- 
krit 000... 

31. kafli. 
Ilmolíur (eteriskar olíur), tilbúin ilmefni, 

ilmvörur og reykelsi. 

Imolíur (eteriskar olíur) úr jurtaríkinu, ét. a., svo og 
kjarnar (essenser) og ilmefni til framleiðslu á ilm- 
vörum, sykurvörum, brauðvörum o. þ. h., einnig 

þótt þau séu tilbúin: 
— möndluolía .............2.0000 0. 

- anisolia seen nerverne 

— piparmyntuolia ...........00. 000 
- sítrónuolía .............0.0.. 0000. 

— EUÐgENÓL............0000 0000 
— mentål ......0.0..22 0200 
— vanilin .................0 000. 
— benzaldehyd ................. 00 
— bökunardropar: 
— — sitrónudropar ...........0000 00 
— — möndludropar .............00.0000 0... 
— — vaniljudropar ...............0..0 000... 
— — AÐRIR ........... 002. 

— bragðbætandi efni í gosdrykki, ót. a. ............ 

Aths. Bragðbætandi efni í gosdrykki teljast því aðeins til nr. 

lða, að viðtakandi vörunnar reki tollvörugerð, þar sem 
úr vöru þessari er framleidd vörutegund, sem greitt er af 

tollvörugjald og eftirlitsgjald við sölu eða afhendingu, 
og þess er getið í aðflutningsskýrslu, að varan verði notuð 
Þannig. 

— ilmefni til sápugerðar .......................... 

Aths. Ilmefni til sápugerðar teljast því aðeins til nr. 13b, að 

viðtakandi vörunnar reki sápugerð og þess sé getið í að- 
flutningsskýrslu, að varan verði einungis notuð til fram- 
leiðslunnar. 

— ANNA .......0.0000000 00 

Ilmvötn, hárvötn, andlitsvötn, hárolía, andlitsduft, and- 

litsfarði, ilmsmyrsl, tannpasta, tannduft og aðrar 

þvílíkar snyrti- og hreinlætisvörur: 

- ilmvötn .........000020 0000 
— hárliðunarvökvar og hárliðunarduft, åt. a. 
— hárvötn, andlitsvötn og hárolia .................. 
— andlitsfarði (smink) og andlitsduft .............. 
— - ilmsmyrsl ............... 0000. 
— tannduft, tannpasta og munnskolvatn ............ 
— naglalakk .............0.20 0000. 

  

  

mm | tollar 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 7 30 

1 kg 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 40 

— 7 10 

— 7 8 

— 7 40 

— 120 90 

— 7 30 

— 120 90 

— 120 90 

— 120 90 

— 7 30 

— 120 90



  

Toll- 
skrár- 

  

GS
 

to
 

Fm
 

R
T
 

  

— varalitur, augnabrunalitur og þvílíkir litir ...... 
— baðsalt ...........0.0..00.000 0000 
— ilmpappir ......0..00200 0200. 
— ANNAÐ .........002002 00. 

32. kafli. 

Sápa, kerti og önnur framleiðsla úr feiti 

og feitum sýrum. 
Sápa og sápulíki: 

— grænsápa og önnur blaut sápa .................. 
—- sápuduft og sápuspænir, án ilmefna ............ 
— sápa, sápuduft og sápuspænir með ilmefnum og sótt- 

hreinsandi efnum, svo sem karból .............. 

— annað ss. 0. 
Þvottaduft og ræstiduft, einnig án sápu ............ 
Véla- og vagnáburður og annar þvílíkur áburður úr 

feiti og feitum sýrum, einnig þótt í honum séu 
ÖNNUr efni ........0.00 0022 02 0 

Fægiefni, gljááburður, slípunar- og hreinsunarefni 

fyrir málma, leður, skófatnað, húsgögn, gólf o. þ. h., 

ót. a.: 
— skóáburður og annar leðuráburður .............. 
— gljávax (bón) og húsgagnagljái ................ 
— fægismyrsl og fægisápa ............00.00000....0.. 
— fægiduft ..................0000 0 
— fægilögur ................20. 0000... 
— ofnsverta .............202000 00. 
— annað .........0.000000n. ene 

Kerti .........000.00 000 

33. kafli. 

Eggjahvítuefni og efni leidd af þeim, 

lím og steiningarefni. 

Ostaefni (kasein) ...........2.20%.00 00. 
Albúmín .............20000. vesen 
Gelatíin (matarlím) ..........20000.0 0000 
Peptón, peptónöt, protein, ót. a., og efni leidd af þeim 
Lím og steiningarefni alls konar: 

— kaseinlím ..............2.2..0000.0n nn 

— trélím ............00000 0 

— dextrin ...............000 00 ns. 

— ANNAÐ .........0.0. 0... ss 

| Vöru- 

  

    
  

mag ur 
Tolleining | Aurar % 

| 
1 kg | 190 90 
— | 7} 90 
— 120 90 
— 120 90 
— | 120 90 

1 kg 7 30 
— 7 30 

— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 

— 2 2 

— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 

1 kg 7 15 
2 

— | 7) 30 
— T 8 

— 7 30 
— 7 10 
— | 71 8 
— 7. 30 

1 07) 10 
28 

1954 

90 
25. nóv.



1954 

90 
25. nóv. 
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34. kafli. 

Sprengiefni, flugeldar og eldspytur. 

Púður alls konar ........200000e even 
Dynamit og önnur sprengiefni, dt. a. ................ 
Kveikiþráður .........0.000000 00... 
Hvellhettur og annað til íkveikju við sprengingar, ót. a. 
Flugeldar og flugeldaefni: 

— eldflugur (rakettur) ...........0000 0... 0... 0... 

— ANNAÐ .......0000 sen 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka vörumagnstoll af eld- 
flugum og blysum til slysavarna niður í 2 aura af kg og 

verðtoll af þeim niður í 2%. 

Eldspýtur ........2000000 00 
Kveikipappíir í mótora .......00.00000 000... 

35. kafli. 

Áburður. 

Chilesaltpétur (natríum nitrat) ........... tollfrjáls 
Kalksaltpétur (kalsíum nitrat) ............ tollfrjáls 
Kalkammonsaltpétur .......00000000 0. tollfrjáls 
Kalíáburður ...........0020000 000... tollfrjáls 
Superfosfat .........0000 0000 tollfrjálst 
Nitróphoska ......000000 0000 tollfrjálst 
Tröllamjöl (cyanamid) ....0.0.0.0000.... tollfrjálst 
Tomasfosfat .....0.000000000 000... tollfrjálst 
Áburður, sem vegur minna en 5 kg með söluumbúð- 

UM 2... 
Annar áburður, åt. a. .....00.000000000.. tollfrjáls 

VII. FLOKKUR 

Skinn, húðir, loðskinn og vörur úr þeim. 

36. kafli. 

Húðir og skinn, ót. a. 

Húðir og skinn, óunnið, ót. a.: 
— saltað eða blásteinslitað ...........000.00.0000... 
— annað .......0000 00. 

Húðir og skinn, sútað, litað eða unnið á annan svip- 

aðan hátt, åt. a.: 

— sólaleður og bindsólaleður ...........00000.0000. 
— vatnsleður ..........200.00.. seen 

— annad .....000000 sn 

Lakkleður og lakkleðurlíki ............20200000..... 
Skinn af slöngum, krókódílum og strútum, óunnið og 

unnið, svo og líki þeirra efna: 

— slönguskinn ...........0000.0 0000 nn nn 

  

    

| Vöru. | 

URE | tölur 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 7 8 

— 71. 8 
— 71 8 
— 1 8 

— | 7 | 30 
— 120. 90 

— 7 30 
— 7 8 

1 kg 1. 30 

1 kg 2| 2 
— 7 8 

— 7 8 
— 7 15 
— | 7 15 
-— 7 15 

1 
— | 7| 20
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— krókdilaskinn og strútaskinn ................... 
— ANNAÐ ...........22000000 er 
Fiskroð, skrápur og líki þeirra efna: 

— Gunnin 200..00.000000 00 sn 
— annars .......000000 00 
Leðurúrgangur, svo og úrgangur af roðum og skráp 
Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir .................. 

37. kafli. 

Vörur úr skinni og leðri, ót. a. 

Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, åt. a., svo 
sem sólar, hælkappar og aðrar þvílíkar vörur 

Fatnaður úr leðri eða skinni, ót. a. ................ 

Aths. Af fatnaði, sem á öðru borðinu er úr leðri eða skinni, en 
hinu úr öðrum efnum, og hægt er að nota báðum megin, 
skal greiða toll eftir því efni, sem hæstur tollur er á. 

Hanzkar og vettlingar 
Belti 
Skóreimar 
Aktygi og reiðtygi alls konar, åt. a. .........0...... 
Ferðatöskur . 
Alls konar töskur, veski, buddur og hylki, åt. a. .. 
Skrifmöppur og bókabindi, åt. a. .......00.0000...... 
Bakpokar og fatapokar 
Vélareimar 
Véla- og pípuþéttingar 
Ólar og bönd, ót. a.: 
— slípólar, einnig þótt þær séu úr öðru efni 
— annað 
Skraut- og glysvarningur úr leðri og skinni 
Aðrar vörur úr leðri og skinni, åt. a. .............. 
Vörur úr þörmum og sinum, nema hljóðfærastrengir 

RON 

ROK 

Sr eee eee eee eee + 

Sr 

NOO NOR 

Aths. Undir þennan kafla falla einnig vörur úr leðurlíki. 

38. kafli. 

Loðskinn og vörur úr þeim. 

Loðskinn: 

— ÓUNNIN .........20000.0 sess 

— unnin, en Ósaumuð .........00000 0... er 

Vörur úr loðskinnum 

  

    

| Vöru- | 

magna | lur 
Tolleining | Aurar | % 

” 

1 kg | TT. 20 

— 7 20 

— 7 8 
— 7 15 
— 7 8 
— 7 20 

1 kg 71. 15 
— 20 50 

— 20 | 50 
— 20 ' 50 
— 20 50 
— | 7 30 
— | 7 40 
— | 7 50 
— 7 50 
— | 7 50 
— | 7 8 
— | 7 8 

— 11 40 
— | 7 40 
— 120 80 
— 7) 40 
— 7 40 

1 kg 7) 30 
— 1!| 50 
— 20! 70 
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| Vöru- 

Hol (sf | tellus 
sn VIII. FLOKKUR Tolleining | Aurar | % 

Plast, kátsjúk og vörur úr hvoru tveggja. 

39. kafli Á. 

Plast og vörur úr því, ót. a. 

Gerviharpixar og plastik efni, cellulósaester og eter: 

1| — duft og deig .........00000000sse rns 2 

2 | —- umbúðablöð og hólkar, ólitað, einnig áletrað, ef 
áletrunin ber það með sér, að það sé ætlað utan um 

íslenzkar afurðir til útflutnings ................. | 2 

3 | — umbúðablöð, åt a. ....00.000000 000. 0 en 1 kg 1, 15 

— plötur eða þynnur, ót. a.: 

4 | — — einlitaðar og ómunstraðar ............0...000.. — | 7 8 

5 | — — aðrar 2.....02000000 ner — 7 15 

6| — rör og stengur ........0000000 0. nn — 1 7. 15 

7 | Plastdúkur ..........00.000. 000. nr 17 15 

8 | Fatnaður, åt. a. ......0000.00snns ss — 20 50 

9 | Búsáhöld ........2020000 00 es ene — 7 30 

10 | Þvottaskálar, vaskar og önnur hreinlætis- og snyrtitæki — 7 30 

11 | Aðrar vörur, Ót. a. .....000.000. 0 — 7 30 

Aths. Nú er flutt inn vara úr tilbúnum mótanlegum efnum | 
(plasti) og vara þessi á að koma í hærri tolla en tilsvar- 
andi vara úr kátsjúki, trjávið, pappa, steini, steinkenndum 
efnum, leir, gleri eða ódýrum málmum, og má þá fjár- 
málaráðuneytið færa tollana niður í samræmi við tollana 
á vörum úr nefndum efnum. Allar slíkar lækkanir skulu 

þegar birtar í B-deild Stjórnartíðinda. | 

| 
39. kafli B. | 

Kåtsjuk og kátsjúkvörur. 

1| Kátsjúk, gúttaperka og balata, óunnið, svo og slitnar | 

vörur úr framangreindum efnum ............ 1 kg Ti 8 

2 | Latex, einnig konsentrerad ..........0000000....00.. | 2 

3 | Kátsjúk, åt. a., uppleyst eða deig .................. — 7 8 
Vörur úr kátsjúk, gúttaperka, balata og líki þeirra | 

efna, einnig þótt þau séu blönduð eða í sambandi 

við önnur efni, ót. a.: 

4 | — plötur, þræðir og stengur, åt. a. .........0.0..0... — 7 8 

5 | — vélareimar alls konar ........000000 00... 000... — 7 8 

6 | — vatnsslångur og aðrar þvílíkar slöngur .......... — 1! 15 

— hjólbarðar og slöngur á ókutæki: 

1| — — á bifreiðar og bifhjól .........0..0.0000.000. — | 7} 10 

8| — — á önnur farartæki ..........0000000. 0... 0... — 7 10 

12 | — gólfdúkar ...........000000 00 nnee rn — | 2 10 

13 | — gólfmottur og kátsjúksetur ............000.00... — 7 30 
14 | — vélaþéttingar .........0000000 0000 eeen — 7 8 
15 | — sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svita- 

gjarðir ..........0..02000 0... sr 8
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— kåtsjukfatnadur, nema skófatnaður: 
— — belti ................0...2.00 000 
— — hanzkar ..................2.0 000... 
— — ANNAð ...........0000200 nn 
Kafarabúningar og hlutar í þá, úr hverju sem þeir eru 
Botnrúllur („bobbingar“) .............0000000 0000... 
Björgunarbátar og önnur björgunartæki ............ 
Gúmmíhringir í niðursuðudósir .................... 
Aðrar vörur, åt. a. ........0002.000 0. 

Aths. Sama toll skal greiða af kátsjúk og vörum úr því, hvort það 
er óhert eða hert eins og venjulegt gúmmí (vulkaniserað 
með um 2—7 % af brennisteini). Hins vegar er ebonit (harð- 
gúmmí) vulkaniserað með um 30% af brennisteini talið í 
39. kafla A. 

IX. FLOKKUR 

Trjáviður, korkur og vörur úr þeim efnum, 

svo og körfugerðarvörur. 

40. kafli. 

Trjáviður og vörur úr tré. 

Trjáviður óunninn eða sagaður, heflaður eða plægður, 
svo og spónn og límdar plötur, ót. a.: 

— fura og greni, þar með talinn hemlock- 
viður: 

— — plankar og bitar, åt. á. ........000000 00... 
— — borð óunnin ..............00.000 00... nn 
— — borð, hefluð og plægð .............0.00000.... 
— — þilfarsplankar, ófasaðir eða fasaðir úr oregonpine 

og pitchpine 3Xx5” eða stærri .... tollfrjálsir 
— — símastaurar og raflagnastaurar .............. 
— — girðingastaurar .................0..0........0.. 
— — staurar, tré og spírur, åt. a. .......0.0000000... 
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka eða fella niður verðtoll 

af ósöguðum trjáviði í fisktrönur. 

— beyki seeren ended, 

— birki og hlynur ................00000 0000... 
— askur og álmur ............0..00 000... 
— lindiviður ...................0000 000... 
— rauðviður (mahogni) ............0.00000....0.... 
— satinviður .................... FRIÐ AR 
— teakviður ..................0.0000000 000... 
— krossviður og aðrar límdar plötur (,gabon“) 
— hnotutré .........,....5..00 seeren ensenesee 
— SPÓNN .....000000000000 nn 
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Vöru- 

| mans Verd- 25. nóv. 

Tolleining | Aurar % 

1 kg 20 ' 40 
— 20 40 
— 20 50 
— T 2 
— 2 2 
— 2 2 

| 8 
— 7.0. 30 

1 fetð 10 8 
— 10. 8 
— | 10' 8 

| | 
— | 10; 8 
— | 10 | 
— 110. 8 

| | 

| | 
— | 10. 8 
10 8 
— 10) 8 
— 10. 8 
— 101 15 
— | 10) 15 
— 10| 15 
— 10, 8 
— (10. 15 
— | 10. 8
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| Vöru. 

> | Verð- 
25. nóv ol tollur tollur 

nr. Tolleining | Aurar % 

| | 

18 | — Þbrúnspónn í stykkjum .........00000000 00 0... 1 fetð 10 8 
19 | — annar ........0.20000000 00 esne — 10 15 
20 | Jólatré ..........20.00000n eeen 1 kg 7 70 

Tunnuefni tilsniðið og siglugjarðir: 
21 | — tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar ........ — 2 
22 | — SPONS ......00000 00 — 2 

23 | — siglugjarðir ...............2.200000n enn. — 2 2 
24 | — annað .........00.0 000. — 2 | 
25 | Vidarull og sag ..........0.0000 0000... — 1; 8 

Kassar til umbúða: | 
26 | — hálfunnir eða tilsniðnir .............000.0.0.000... — 2 20 
27 | — aðrir ...........2000000. 0... — 2! 20 

Tunnur og keröld: | 
28 | — sildartunnur ..........00000 00 nn enn — | 2 2 
29 | — kjåttunnur og lýsistunnur .................00... — | 2 2 
30 | — aðrar ........2.0000000s sen — | 2 8 
31 | Tilhöggvin hús eða önnur mannvirki og hlutar til | 

þeirra, ót. a. ......02000000 neee — 7 30 
32 | Gluggar, hurðir og glugga- og hurðakarmar ........ 1 fetð 10 30 
33 | Sköft og handföng ..........020.0000 0000 nn en... 1 kg 7 30 
34 | Tígulgólf (parketstafir og plötur), einnig úr öðrum 

efnum .......0.00 0000 1 fetð 10 15 
35 | Smíðatól og handverkfæri, ót. a. ......0.0.0.000.0.. 1 kg 7 15 
36 | Amboð, gardyrkjutæki og önnur landbunadarverk- 

færi, Ót. a. .......0000000 000. — | 2 2 
37 | Trénaglar (plukkur) ........0..000000 0000. nn... — 82 10 
38 | Skósmíðaleistar ..............000.000 0. nn... — | 7 15 

Listar og stengur: | 
39 | — husalistar, ót. a. .....seseeureereeeeresenenesee 1 fet? | 10 30 
40 | — béttilistar á glugga ................0.20.00.00.00. — 10 30 
41 | — rammalistar og aðrir listar og stengur til umgerð- 

ar 0. þh. 22... 1 kg 7 50 
42 | — glugga- og dyratjaldastengur .................... — 7 30 
43 | — annað ........2.200000000 00 — 7 30 
44 | Rammar og aðrar umgerðir, einnig með gleri ........ — 7 50 
45 | Reglustikur, pennabakkar, pennastokkar og aðrar | | 

b. h. ritfangavörur ...............000...........0.. — | 7 30 
46 | Botnrúllur (,,bobbingar") ............0000.0.0.00... — | 2 2 
47 | Botnvörpuhlerar ..............2.00000 0... 0 en. — 2 15 
48 | Hjólklafar (blakkir) .............000.. 000... 0... — | 2 8 

Húsgögn og husgagnahlutar, ót. a., úr tré að nokkru | 

eða öllu leyti: 

49 | — húsgagnagrindur, ósamsettar, og einstakir hús- 
gagnahlutar, svo sem stólfætur .................. — 7 30 

50 | — bólstruð og fóðruð með silki eða gervisilki ...... — 1) 50 
51 | — Þbólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða | 

gervisilki .................0...000.0 0... — 71 50



233 

  

Toll- 
skrár- 

nr. 

  

52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

63 
64 
65 

EÐ
 

RO
 

fi
 

tm
 

GW
 

RO
 

kå
l   

— OnnuUr „.....0..00.00. ss 

Aths. Råduneytinu er heimilt að lækka verðtoll af skápum undir 

tæki fyrir lækna og sjúkrahús niður í 30%. 

Árar 2... 

Stýrishjól ............02202000 00 senn 
Skiði og skíðastafir .................000000 0000... 
Merkispjöld ...........0022002.00 000. 
Ullarkambar ..........20200.0 even 

Búsáhöld ..............0000.0. 000. 

Skraut- og glysvarningur ...............000.0.000 0. 
Ferðakistur ..............0.0002 000. 0 nn 

Stokkar, rennur Og rår .......0000000000.0 00... 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll af túrbinu- 
pipum niður í 8%. 

Hnakkvirki .............2020000 00. 

Aktygjaklafar: 

— tilsagaðir ................02000000 0000 n 0 
— a0rir .......0.00000.00 ss 

Aðrar vörur, Ót. a. ........00000 000. 

41. kafli. 

Korkur og korkvörur. 

Korkplötur, óunnar ...........00000 0000... sn 
Korkmylsna ..........00.220000 0000 .0 en 
Korktappar .........02..0.0000 eens 

Aths. Flöskuhettur úr málmi með korkþynnu teljast undir kafla 
71. 

Björgunarhringir, björgunarbelti og önnur björgunar- 
tæki, einnig í sambandi við önnur efni .......... 

Pressaðar korkplötur, með eða án bindiefna, til ein- 
angrunar ........0..202 00 0.n sn 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll á einangrunar- 

korki til frystihúsa í 8%. 

Netja- og nótakorkur alls konar .................….. 
Korkvörur til skógerðar .............0000000...00.... 
Aðrar vörur, åt. a. .........00000 000... 

42. kafli. 

Vörur úr strái, sefi, reyr, tásum og öðrum 

fléttiefnum úr jurtaríkinu. 

Reyrvefur til gipshúðunar ..............00...0.0.0... 
Mottur til umbúða ..............00000.0. 0... 0... 
Gólfmottur og ábreiður alls konar, ót. a. ............ 
Flöskustrá .................002000 0. enn 

  

  

  

Vöru- , 

(afar tollar 
Tolleining | Aurar % 

1 kg 1 50 

— 7 30 
— 7 30 
— 71 30 
= 7) 8 

— 7 | 30 

— 120 80 
— 71 30 
— 2 30 

— 7 30 
| | 

— T 8 
— T 30 
— T 30 

| 
Ll 

Ikg | 2) 2 
— | 2 2 
— 7 8 

— | 2 2 

| | 
— 1 15 

| 

— 2 | 2 
| 8 

— T| 30 

| 

| | 
lkg 7. 8 
— | 2. 2 
— 71 30 
— 1!) 30 
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| | vö 
Toll- | magns | Verð 
skrár- | tollur or 

nr. Tolleining | Aurar | % 

Körfur: | | 
5 | — fiskkörfur og kolakörfur .............02020.00.. 1 kg 2 8 
6| — aðrar „.......0.000000 00 ee een — 1 30 

Húsgögn og innanstokksmunir: 
7 | — bólstruð og fóðruð með silki eða gervisilki ...... — 71 50 
8 | — bólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða 

gervisilki ...........0000000 0000 — 71! 50 
9 | — ÖNNUr 2......000000 nn — | 7 50 

10 | Aðrar Vörur .........0.0..00 2000 — 7 30 

| 

X. FLOKKUR 

Pappírsmassi, pappi, pappír og vörur úr 

þeim efnum, prentuð, skrifuð og 

„grafisk“ verk. 

43. kafli. 

Pappírsmassi og pappírsúrsgangur. | | 

1 | Pappirsmassi og pappirsurgangur ..........00.0000. | 2 

44. kafli. | 

Pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 

Aths. Pappi telst sú vara, sem vegur 300 g eða meira hver ferm., 

en pappir ef varan vegur undir 300 g hver fermetri. 

1 | Bylgjupappi og bylgjupappir .......0.0000.0 0000... 8 
2 | Þakpappi og annar pappi borinn asfalti, biki, tjöru eða 

tjöruolíum, einnig í sambandi við önnur efni .... 1 kg 2 8 
3 | Veggpappi ..............0.0. 0. s.n — 2 8 
4 | Gólfpappi .......0200000 000 ss — 2 8 
5 | Pergamentpappi og pergamentpappíir, åt. a. ........ — 1 15 
6 | Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og | 

þvílíkum efnum, eða lagður lit- eða skrautpappir — 7 30 
7 | Cellotex, insúlít, tretex, masonit, jonít og aðrar þess 

konar hljóð- og hitaeinangrunarplötur .......... — | 7 8 
Bókbandspappi: | | 

8 | — sem vegur allt að 700 g/m2 .......0..0........... | 5 
Bal — annar .......0000%0000 0... AR — 2 8 

9 | Annar pappi, ót. a. þar á meðal leðurlíkispappi .... — 1) 30 
Venjulegur umbúðapappir, áprentaður eða óáprentað- 

ur, og annar þess háttar pappír, enda sé hann ekki 
þannig gerður, að hann falli undir annað tollskrár- . 

númer með hærri tolli: 
10 | — sem vegur allt að 130 g/m? ..........0.0.00...0..0... | 8 
10af — annar .........00.00000 00 senn | 5
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Vöru- | 

For KR: 
nr. Tolleining | Aurar | % 

11 | Dagblaðapappir .......00002.0000 000. nn 2 
Aths. Dagblaðapappir telst sá pappír, sem vegur frá 45—65 gr. 

hver fermetri og i er að minnsta kosti 60% af tréslípmassa. 

12 | Teiknipappír, óheftur ............0.0.000. 000... 8 
l2a| Filterpappír til olíuhreinsunar ..............0000... 2 
13 | Þerripappíir .............00000 0000 8 
14 | Skrifpappíir, prentpappír, ét. a., og kópíupappir ...... 8 
15 | Pappír lagður þræði eða vef eða borinn vaxi ........ 8 
16 | Veggfóður úr pappír eða pappa .....000000000 0000... 1 kg 7 8 
17 | Smjérpappir og hvítur pergamentpappir, åprentadur 

eða óáprentaður, sem vegur allt að 100 g/m? ..... 2 
18 | Salernapappir .........000020 0000... 8 
19 | Vindlingapappir .........0.020000 0000 nn — 120 90 
20 | Stensilpappir og kalkerpappir .........00000. 00... — 7 30 
21 | Skrautpappír, svo sem glanspappír, gylltur pappir, silfr- 

aður pappir og annar pappír borinn bronsi ...... — 7 50 
2laj Marmarapappir .........000.00 0000 — 7 15 
22 | Annar pappír, åt. a. ....0.02000000 0000. — 7 30 
23 | Vélaþéttingar og pípur úr pappa og pappir ........ — 7 8 

Pappír og pappi lagaður til ákveðinnar notkunar, ót. a.: 

24 | — rúllur á reiknivélar, ritsíma o. þ. h. ............ 8 

25 | — nafnspjöld, matsedlar og bréfspjöld, skilti, merki- 
spjöld, flöskumiðar og önnur þess háttar spjöld 
og miðar án áletrunar, svo og spjöld í spjaldskrár 
eða til notkunar við vélabókhald, þótt þau séu með 
áletrun ............222000 0000. — 1 30 

25a| — húfuskyggni og hattagjarðir .................... — 7 8 
Umslög, ót. a.: 

26 | — áprentuð ............220.000. nr nr — 7 30 
27 | — Önnur .........0000. 0. | 8 

Pappirspokar, ót. a.: 
28 | — åprentadir .............0....0.. 0. ven — 2 30 
29 | — Aðrir ...........002.00 000 30 
30 | Pentudukar (serviettur), borðdreglar, borðdúkar, vasa- 

klútar, hilluborðar og aðrir laufaborðar úr pappir 
Og PAPPA 2....0.0000 0000 — Ti 50 

31 | Oskjur og möppur með bréfsefnum og umslågum, 
óáprentuðum .........20.0.0000. 0. sn — 7 30 

Pappakassar til umbúða, tilsniðnir eða fullunnir: 

32 | — fóðraðir eða skreyttir ...............00000.00... — 1) 50 
33 | — vaxbornar umbúðir ............000000.0....0... | 2 
34 | — annars ...........20200 000. sn — 2 30 
35 | Pappabakkar til umbúða, svo og kökuskífur ...... —- 2 30 
36 | Frímerkjapappir, límborinn, svo og flugnaveiðarar .. —- 7 30 
36a| Pappirsræmur, limbornar til umbúða ............... — 1 15 
37 | Lampa- og ljósaskermar úr pappa og pappír, einnig i | 

sambandi við önnur efni ..........0.000.0..0..0.. — 7 50 

1954 

90 
25. nóv.



  

  
  

236 

| vöru | 
| magns- | Verð 

Karel | tollur | tollur 

nr. Tolleining | Aurar | % 

38 | Myndaalbúm, frímerkjaalbúm, albúm fyrir grammó- 
Íónplötur og önnur þvílík albúm .............. 1 kg 7 50 

39 | Bréfa- og skjalabindi, båkabindi, allsk. bréfamöppur, 
einnig þótt í þær sé prentað registur, skrifmöppur, 
svo og bréfaklemmur úr pappa eða pappir ...... — 7 30 

40 | Skrifpappír, teiknipappír og annar þess konar pappir, | 
heftur en óáprentaður ............000000 0000... — 7 30 

41 | Skrifbækur alls konar, stilabækur, forskriftarbækur, 

vasabækur, og aðrar þess konar bækur, óáprent- 
aðar, heftar eða bundnar ..............00000..0... — 7 30 

42 | Ferðakistur, ferðatöskur, fiðlukassar og aðrir hljóð- 

færakassar, hattaðskjur, kventöskur, seðlaveski, 

skjalamöppur og skólatöskur, skotfæratöskur og 
önnur þvílík veski, töskur og hylki, ót. a., úr pappa 
og pappír, einnig í sambandi við önnur efni .... — 7 30 

43 | Vind!a- og vindlingaveski úr pappa og pappir, nålhus, 
tóbaksdósir, tannburstahylki og gleraugnahylki .. — T 30 

44 | Búsáhöld úr pappa eða pappír .................... — 1 30 
45 | Skraut- og glysvarningur úr pappa eða pappír ...... — 120: 80 
46 { Aðrar vörur úr pappa og pappir, åt. a. .............. — 71 30 

45. kafli. 

Prentuð, skrifuð og „grafisk“ verk. 
Bækur, blöð, tímarit og þess konar rit, ót. a., með fylgi- 

skjölum og viðaukum, prentuð eða ljósprentuð er- 

lendis: 
— fyrir íslenzka útgefendur: 

1/ — — bundið ...........000.202000 0000 1 kg 2 25 
2| — — annað .........0.2.22000 00... — 2 15 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að fella að nokkru eða öllu leyti 
niður aðflutningsgjöld af hljóðfæranótum prentuðum er- 
lendis fyrir íslenzka útgefendur, enda sé ekki unnt að inna 
prentun þeirra af hendi hér á landi. 

3 | — annað ...........0000 0000 tollfrjálst 
6 | Frímerki, ónotuð íslenzk ................. tollfrjáls 
8 | Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík 

verðbréf „.............0 0000. tollfrjáls 
9 | Landabréf alls konar, sjókort, stjörnukort og aðrir 

þess konar uppdrættir, åt. a. ........ tollfrjálsir 
12 | Myndir til kennslu í náttúrufræði, landafræði, sögu 

o. þ. h., dt. a. .....000000 00 tollfrjálsar 
14 | Bréfspjöld með myndum, hamingjuóskaspjöld, einnig 

án mynda, nafnspjöld, matseðlaspjöld og þvílík 
spjöld áletruð, åt. a. ......0.0000.. 000. — 1 50 

15 | Auglýsingaspjöld og auglýsingaskilti, áletruð ........ — 7 30 
16 | Flöskumiðar, miðar á skrifbækur og aðrir þess konar | 

miðar, áletraðir, einnig þótt þeir séu límbornir, svo | | 
og merkimiðar, áletraðir ..................0...... — 1 7, 30    
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| Vöru- | Verð. 

kva alen | tell 
nr. Tolleining | Aurar % 

18 {| Spil, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum en pappa, 
pappír 0. s. frv. .....20.0.0200.00 00 1 stk 100 30 

19 | Nótnabækur og nótnablöð fyrir hljóðfæri, án texta .. 1 kg 7 10 
20 | Veggalmanök og önnur dagatöl og spjöld til þeirra .. — 70 10 
21 | Åprentud bréfsefni og eyðublöð allsk., ót. a., åvisana- 

bækur, kvittanahefti og bess konar, tviritunarbækur i 
og annar pappír åprentadur, åt. a., svo framarlega | 
sem hann fellur ekki undir hærri toll .......... — 7 30 

22 Verzlunarbækur áprentaðar, dt. a. ......00000.0.... — ráð 30 

23 | Útsaums-, prjóna- og heklumunstur og munsturbækur — 7 30 

24 | Aðrir munir, ót. a., prentaðir, steinprentaðir, kopar- 
stungnir, stálstungnir, raderaðir, olíuprentaðir eða 
ljósmyndaðir .............0000000 0000... 0... — 7 30 

XI. FLOKKUR 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

46. kafli. 

Silki, gervisilki og aðrir gerviþræðir, 

svo og málmþráður. 

A. Silki. 

1 | Silkiormahylki (kókónar), óspunnið byssússilki og | 
silklúrgangur ..........0.0.00000 0... nn nn. | 2 

2 | Wormgut (girni) .......00..000000 00... 1 kg T| 20 

3 | Garn, åt. a. ......00000000n nn ss — | 20} 40 

4 | Tvinni .........200000 oe sess — 7 8 

5 | Flauel og flos (plyds) .......000000000 0000... — 20 50 
6 | Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar ............. — 20 | 60 
7 | Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, | 

tyll og önnur þess konar netofin efni .......... — 20 | 45 
8 | Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur | 

(possement) ........2000000 0. — 20 45 

9 | Hårnet .........00000000 en ees nn — 20 | 80 
10 | Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregil- | 

vörur eða laufaborðar .........020000000.0.0000. — 20 | 60 
Aths. Borði telst í þessu sambandi sú ofin vara, sem er ekki | 

breidari en 30 cm. | 

11 | Silkivefnadur, åt. a. ......0.000000 00 nn AR — 20 50 

B. Gervisilki og aðrir gerviþræðir. 
1 | Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir 

þess konar gerviþræðir ...........000000.000.0.. | 5 

2 | Gervisvinshår ...........2.0200 0000 enn. 1 kg TI 8 
3 | Gervihrosshår, flatur þráður úr viskósa o. þ. h., svo og | 

tilbúin strá ............020020 000. enn. — 7) 8



1954 

90 
25. nóv. 

  

  
  

238 

| vg 
N | þr | Verð. 

skrár. FRE 
nr. 

Tolleining | Aurar | % 

Garn: 
4 | — tvinni ..........2000000 00 if 1 kg 7 8 
5 | — netjagarn, einlitt ..................... tollfrjálst 
Sal — annað ..........2.0000000 ene nr 5 
6 | Flauel og flos .........0.0020000 0000 nn en — 20 50 
7 | Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar ............ — 20 60 
8 | Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets“ og önnur þess konar netofin efni ......... — 20 45 
9 | Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. — 20 45 

10 | Hárnet ............200.00000 nn — 20 60 
11 | Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar ...........020%.0 00 nn — 20 30 
12 | Vefnaður, åt. a. .......2000200.0 0. — 20 30 

C. Málmþráður. 

1 | Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinn- 

aður með málmþræði ............00.000. 0... 0... — 20 50 
Bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar, tyll, vefn- 

aður og aðrar vörur úr málmþræði, ót. a.: 
2| — snúrur og leggingar á einkennisbúninga o. þ. h. .. — 120 80 
3 | — bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar og tyll — 120; 80 
4 | — annað ........220000000.s ens — 120 80 

47. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 

1} UM.........000022 00 5 
2 | Ullarúrgangur og ótó (shoddy) ........0...000000... | 2 
3 | Hrosshår (krullhár) og annað dýrahár, åt. a., einnig | 

þótt í því séu jurtaþræðir ...................... 1 kg T 8 
5 | Garn ...........00020000 ns. sn — 20 15 
6 | Flauel og flos (plyds) ...........000000 0000... — 20 50 
7 | Gólfábreiður ...............0020..0 senn — 20 | 60 
8 | Gólfmottur ..........0.000000 000. en — 20. 60 
9 | Gólfdreglar .........00000000 0000 — 20, 60 

10 | Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain | 
nets“ og önnur þess konar netofin efni .......... — 20 | 60 

11 | Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur — 20 60 
12 | Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða | 

laufabordar .............202.00. ner kerne seeeree — 20. 40 

13 | Vefnaður, åt. a. ........02000.0000 0... — 20, 30 

48. kafli. 

" Baðmull. 
Baðmull og baðmullarúrgangur: 

2 | — baðmull, åt. a. .......0200000 00. senn 2 
3 | — vélatvistur ...........0.0.00000.0 0000... 1 kg 2 8 
41 —- annað ..........000000. 0000 — | 7, 8    
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Garn: 
— tvinni .........0000 00 ss 

— netjagarn ..........0.02000 0... 0... tollfrjálst 
— annad seere eee eee rer erne. 

Flauel og flos (plyds): 
— molskinn .........0.0.0....s ss 

— annad .........0000 00 se 

Gólfmottur ........000000.0 0200 
Gólfdreglar ...........2.20200000 00 eeen 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets“ og önnur þess konar netofin efni .......... 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar ...........000202 0000 0n enn 
Ofnar vörur, ót. a.: 

— segldúkur .............2.00000000 0000. nn 
— óbleiktar og ólitaðar ...........0.02000.0. 0... 
— einlitar og ómunstraðar .............0.000..0... 
— adrar ..........00 000 

49. kafli. 
Hör, hampur, júta og önnur spunaefni 

úr jurtaríkinu, ót. a. 

Hör, hampur, júta, kínagras (ramie) og önnur spuna- 

efni úr jurtaríkinu, ót. a.: 

— hör ........0..0.000 sens 

— úr hör eða rami: 

— — netjagarn ........0.00000.. 0... tollfrjálst 
— — tvinni ........0000 000 

— úr hampi: 
— — netjagarn .......020000 000. tollfrjálst 
—— botnvörpugarn .........00000000 0... 0... 
— — annad 2....0.00000 000 
— úr jutu ............02000000 ens 
— úr öðrum spunaefnum þessa kafla .............. 
Pappírsgarn ........00..0.0000 0000 sn 
Flauel og flos ...........02000.0n even 
Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar á gólf: 
— sólfábreiður ..............000000. 0... nn nn. 
— sólfmottur „...........000000 000. s0 ns 

  

  

| Vöru- 

magn | lr 
Tolleining | Aurar % 

| | 
|] 

lkg 7 8 
| | 

— 7 5 

— | 20. 25 
— „20. 35 
— 1 20 | 60 

— 20 | 60 
— 20 60 

| 

— 20 45 
— 20 45 

| 

— 20 30 

— 2; 5 
— 20 | 10 
— 20, 15 
— 90 20 

| | 
| | 
| 

2 

2 
2 

1 kg 7 8 
— 20 10 

— 2, 2 
— 7 8 
=  7| 8 
— | 7| 8 
— | 7. 8 
— {| 20 | 50 

— | 20. 60 
— | 7| 60 
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— dreglar á gólf: 
— — úr kókostægjum ............0000000.00.....0.... 
— — a0rir .........0000000. 00 ss 

Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets“ og önnur þess konar netofin efni .......... 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar ............00.002000 0000... 
Ofnar vörur, ót. a.: 

— segldúkur ..............00200000 0000. 
— óbleiktar og ólitaðar: 
— — úr hör, hampi eða rami ................0... 
— — úr jútu: 
— — — umbúðastrigi ..............00..0.0000.0.0.. 
— — — Aðrar 2......000000 0 
— — úr öðrum spunaefnum þessa kafla ........... 
— einlitar og ómunstraðar: 
— — úr hör, hampi eða ramíi ..................0... 

— — Ur jutu 2.....0.000000 20 ene 
— — úr öðrum spunaefnum þessa kafla ............ 
— aðrar: 
— — úr hör, hampi eða ramí ............000..0.... 
— — Ur jutu .......00000000 00 sns sr 
— — úr öðrum spunaefnum þessa kafla .......... 

50. kafli. 

Vatt, flóki, færi, línur og fleiri vörur. 

Vatt og vörur úr vatti, ót. a.: 

— úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum ...... 
— úr öðrum spunaefnum ........000000000. 00... 
— cellulósavatt ...........000000000 0000... 
Flóki: 
— úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum ...... 
— úr ull, baðmull og öðrum spunaefnum en talin eru 

Í Mr. 4 ......2.0202 0200 
Vörur úr flóka, ót. a.: 

— flókasetur á stóla o. þ. h. .........000000.0000.. 
— flókaleppar í skó: 
— — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum .. 
— — a0rir .......0.0000 0000 nerverne 
— forhlöð .........2.20000000 00. 
— aðrar: 
— — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum .... 
— — ANNAFS 2......000000 0000 
Færi, Öngultaumar, línur, einnig úr baðmull, og kaðlar, 

einnig þótt í þá sé lagður málmþráður: 
— færi og línur til fiskveiða ...................... 

  

  

  

  

| Vöru- 

| magn | ólar 
Tolleining Aurar % 

1 kg 7 60 

— 20 60 
— 2 2 

— 20 45 
— 20 45 

— 20 | 30 

— 2 5 

— 20 | 10 

— 2; 

— 20 10 
— 20 | 10 

— 20 15 
— 20 15 
— 20 15 

— 20 20 
— 20 20 
— 20 20 

1 kg 7 8 
— 7 8 
— ráð 8 

— 1 8 

= 7 | 8 
| 

— 71 30 

— 20| 30 
— 20 | 30 
— 7 8 

— 20. 30 
— | 20) 30 

| | 

FE 
— | 2, 2
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— öngultaumar .............00.0..0.00 00... 
— þvottasnúrur, tilsniðnar ..............00.0...0.... 

— logglinur ..................000000 000 
— línur úr lituðum þráðum ..................0.... 
— grastog .........2...2 0000... 
— kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður .. 

Fiskinet og fiskinetjaslöngur, tennisnet og önnur þess 
konar net, netjateinungar með blýi eða korki, svo 

og lóðarbelgir úr vefnaði: 
— fiskinet og fiskinetjaslöngur: 
— — úr nylon og öðrum gerviþráðum ............ 
— — úr öðrum vefjarefnum .............0.0.0000... 
— tennisnet og önnur þess konar net, svo og burðarnet 
— netjateinungar með blýi eða korki .............. 
— lóðarbelgir ..............200.02 00... 

Gjarðvefur (gjarðir): 

— úr ull, hári eða baðmull ..............00000000... 
— úr spunaefnum þeim, sem talin eru í 49. kafla .... 
Slöngur úr vefnaðarvöru, einnig þótt á þeim séu málm- 

hringir .............0.2.0. 0000... 
Vélareimar úr vefnaðarvöru ..............0...00... 
Bókbandsléreft ...........0.00000 0000 

Vefnaðarvara, lökkuð, ferniseruð, máluð, borin olíu, 

yfirdregin eða límd saman með kátsjúk, celluloid 

eða þess konar efnum, ót. a.: 
— presenningsdúkar ...........0.02000.00 0... 00... 
— efni í rennigluggatjöld, tilsniðin eða sem metravara 
— einangrunarbönd, borin kátsjúk, einnig í sambandi 

við tjöru eða önnur þvílík efni .................. 
— vaxdúkur ..............0..00000 0000 0 sr 
— leðurlíkisdúkur ..............0..0..00.000 000... 
— sjúkradúkur .............000000 0000 0 nr 
— listmálunarléreft .............0.0000 0000... 
— skóstrigi ............0..0.2.0000 0000 en 
— ræmur, límbornar til umbúða ................ … 
— annad: 
— — Ur silki ..........0.0..0000 000... nn 

— — ANNAFS 2000 

Línóleum, línkrusta, congoleum o. þ. h. vörur: 

— línóleum ..............0..00 0000. 
— línkrusta ...........000000000 0000 
— aðrar, einnig þótt undirlagið sé pappi eða pappír, eða 

án undirlags .............00000000 0000. 

  

    

| | 
| Vöru- | 

| magns- | Verð- 
| tollar Í tollur 

Tolleining | Aurar % 

1 kg 2 
— TI 30 

— Ti 8 

— T 30 

— 2 2 

— 2 2 

— 2 | 5 

— 2 2 
— 7 40 

— 2 2 

— 2 8 

— 7 8 

— 7 8 

— | 7 15 
— | 7 8 

| 5 

— | 7 30 

— 2 2 

— 7 30 

— 7 30 

— 7 30 

— 7 15 

— 7 8 

— || 7 8 

— | 7 8 

— | 7 8 

— | 20| 50 
— | 20 30 

— | 20 15 

— | 2| 8 
— | 7] 8 

— | 2| 8 
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| Vör | vor, 
skrár. Vefnaðarvara, bönd og dregilvörur, sem í er ofinn | tollur | tollur 

nr. kátsjúkþráður, náttúrlegur eða tilbúinn (teygju- | Tis | Awar | % 
bönd), ót. a.: | 

39 | — ef vefnaðurinn er úr silki ...................... 1 kg 20 35 
40 | — annars ........000000 000 — 20 30 

41 | Glóðarnet .........0... 0000 — 7 8 
Kveikir: 

43 | — kertakveikir ...........0.2002000 0000. — 7 8 
44 | — Aðrir .........2020000. 0000 — T' 8 
45 | Véla- og pípuþéttingar úr vefnaðarvöru, einnig í sam- 

bandi við önnur efni ...........2.0000 0000... — 7 8 

51. kafli. 

Prjónavörur, ót. a. 

Prjónavörur úr silki: 

1 | — prjónavoð (metravara) ........00000. 0000... 1 kg 20 50 
2 | — sokkar og leistar ............0000000 0000... — 20 50 
3| — ytri fatnaður ..........00.0200 0000 nn — 20 60 
4 | — nærfatnaður ............0.000 0000... — 20 , 60 
5 | — vettlingar ............0000000 000... — 20 | 60 
6 | — aðrar ........0200 00 — 20 | 60 

Prjónavörur úr gervisilki og öðrum gerviþráðum: | 
7) — prjónavoð ......0.0.000000 0000 — 20 | 30 
8 | — sokkar og leistar ..........0000.000 0000... — 20 30 
9| — ytri fatnaður .........0000000 00 0000 — 20 50 

10 | — nærfatnaður ............0020000 0000 ven — 20 40 
11 | — vettlingar .............002200 0000 — 20, 50 
12 | — aðrar .........00020000 0. — 20 ' 50 

Prjónavörur úr ull og öðrum dýrahárum: | 
13 | — prjonavod ........0200000 nr se rr — 20 30 
14 | — sokkar og leistar ..............0002.00.0. 00... — 20 30 
15 | — ytri fatnaður ..........02.0200 0000 nn — 20 ' 50 
16 | — nærfatnaður ............02.0000 0000 .0 nn. — 20 30 
17 | — vettlingar .........000..000 0000 nn nr — 20, 50 
18 | — aðrar .........000000.0 00. — 20 50 

Prjónavörur úr baðmull: 
19 | — prjónavoð .........20%000 0000 — 20 20 
20 | — sokkar og leistar .........0.20000000 0000... — 20 | 25 

21 | — ytri fatnaður ...........000.000 0000 0. — 20 50 
22 | — nærfatnaður ..........000000. 0. nn rs sn — 20, 25 
23 | — vettlingar ...........02020000. 000 n nn — 20 | 50 
24 | — aðrar .........0.000 00. — 20 50 

Prjónavörur úr hör og öðrum spunaefnum úr jurta- 

ríkinu, ót. a.: | 

25 | — prjónavoð ........0000%00 00 nn nn — 20, 20 
26 | — sokkar og leistar ................. — 20 ' 25 
27 | — ytri fatnaður .........2.020000 0000 renn — 20 | 50 
28 | — nærfatnaður ............0000000.. nn ven — 20) 25 
29 | — vettlingar .........0.00000 000 se renn — 20 | 50 
30 Í —- aðrar ............000 0... — {| 20| 50    
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52. kafli. 

Fatnaður og aðrar vörur úr vefnaði, ót. a. 

Föt og fatahlutar, saumuð eða tilsniðin, ót. a.: 

— úr efni, sem er borið olíu, lakki, fernis, 
kátsjúk eða öðrum þess konar efn- 
um: 

— — úr silki, gervisilki eða öðrum serviþráðum 
— — úr öðrum spunaefnum: 
— — — regnkápur ...............0.000. 0000... 
— — — sjóklæði ...............000.0 000... 
—— —— ÖNNUF .....0.0000 0000. 
— úr öðrum efnum: 

— — silki: 

— — — nærfatnaður .............0..00. 0... 

— — — ANDNAF ...........000 s.n 
— — gervisilki og öðrum gerviþráðum: 

— — —- nærfatnaður ............0.0.2.00 0... 

— — — APNAP ........... 00. 
— — ull: 
— — — nærfatnaður ............0..0.0.0 0... 

— — — annar ............. 000 
— — baðmull: 
— — — nærfatnaður: 

— — — — „manchettskyrtur“ ....................., 

— — — — annar „........... 00 
— — — ANNAR ..........000 00. 
— — hör, hampi og öðrum spunaefnum, 

sem talin eru í 49. kafla: 

— — —  nærfatnaður ...........0...00.. 0... 

— — — ANNAT „.......... 00. 
Borðdúkar, pentudúkar, vasaklútar, höfuðklútar, háls- 

klútar, handklæði, rúmábreiður, dívanteppi, vegg- 

teppi og þess konar: 

— úr Silki ...............0...00. 0000 
— úr gervisilki og öðrum gerviþráðum ............ 
— ANNAPS .......20.0000 0. 
Madressur, dýnur, koddar og alls konar þvílíkir púðar, 

stungin teppi og bólstruð sængurföt: 

— madressur og þvílíkar dýnur ...............0..... 
— annað: 
— — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum að öllu 

eða einhverju leyti ...............000000... 
— — annars 2.......0000000 ns 
Sjöl, slör og slædur: 

— Úr Silki ..........00..0000 0000 
— úr gervisilki og öðrum gerviþráðum ............ 
— Ur ÖÖFU 2.........000000 000. 

  

Vöru- 

  

  
  

  

  

| Verd 
iForm | tollur 

Tolleining Aurar | % 

1 kg 20 60 

— 20 50 

— 2 25 
— 20 | 50 

— 20 60 

— 20 | 60 

— 20 | 40 
— 20 50 

— 20 40 

— 20 | 50 

— 20 50 
— 20 25 
— 20 50 

— 20 25 
— 20 50 

— 20 60 
— 20 50 

— 20 50 

— 1) 30 

— 20 50 
— 20 30 

— 20 ' 60 

— 20 60 
— 20 60 

30
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Toll- 
skrár- 

nr. 

  

23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 

40 

41 

42 

43   

Hålsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnyttar og óhnýttar: 

— úr silki .........200220000. nose 
— úr gervisilki og öðrum gerviþráðum ............ 
— Úr ÖðIU .......000000 00 ss 

VOTUT ......0000000000 nn 
Belti, axlabönd og axlabandasprotar, sokkabönd, erma- 

bönd og þvílíkar vörur .......00000000 0000. 0... 
Pokar til umbúða: 
— kjötumbúðir, einnig þótt þær séu prjónaðar ...... 
— aðrir: 
— — úr baðmull .............020000.0 0000... 
— — úr hör og öðrum spunaefnum, sem talin eru í 49. 

kafla, svo og margfaldir pappirspokar til um- 
búða um þungavöru .......000020000.00.00.0.0... 

Gólfklútar og fægiklútar .............02000000000.0.0.. 
Skóreimar ........000000000 0... 
Tjöld .........0000 0000 
Segl og bárufleygar ..........2..200000.0. 0... 
Presenningar ............2.2.0220.0 00 nn nn 
Flögg alls konar: 

— úr silki ..........2020000000ov ess 
— ÖNNUP seeren eee eee neste 
Bréfaveski, skrifmöppur, bréfamöppur, bréfabindi, 

skjalatöskur, kventöskur og önnur þvílik veski, 
möppur og skrín ........2200000000 0... en... 

Bakpokar, fatapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, kistur, 
hattaðskjur, hylki um hljóðfæri, skotfæri, skotvopn, 
fiskistengur o. þ. h. vörur, dt. a. .......0.00.00.. 

Sáraumbúðir og dömubindi, einnig þótt þau séu úr 
öðru en vefnaði, 0. þ. h. .......000000000.0. 0... 

Lampa- og ljósaskermar úr vefnaði, einnig í sambandi 
við önnur efni ........000000000 00... 

Útsaumaðir dúkar, koddaver, sessuver og aðrar því- 
líkar útsaumsvörur, sem þó ekki teljast föt ...... 

Aðrar unnar vörur úr vefnaði, ót. a. ................ 

53. kafli. 

Spunaefnaúrgangur. 

Tuskur og annar spunaefnaúrgangur ............... 

  

  

  

  

| Vöru- | ver 

man | jr 
Tolleining | Aurar % 

lkg — 20! 60 
— 20 | 60 
— 20 60 

— 20) 50 

— 20! 50 

— 2 

— a | 

— 2 
— 20 50 
— 7) 20 
— 20 50 
— 28 
— 2) 2 

— | 20! 60 
— 20 50 

— 7| 50 

— 1) 50 

— 7 8 

— 20! 50 
| 

— 20 | 70 
— 20 | 50 

1 kg 18
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| vö | 
oru- 

þr GE | tollar 
nr. Tolleining | Aurar % 

— XII. FLOKKUR | 

Skófatnaður, hattar, húfur, regnhlífar, | 

sólhlífar og tízkuvörur. 

54. kafli. 

Skófatnaður. 

Skófatnaður: 

1 | — með yfirhluta úr gull- eða silfurlituðu skinni, svo 
og úr vefnaði eða flóka, sem í er silki, gervisilki eða 
málmþráður .............000. 0200... nn 1 kg 20 | 60 

2| — úr lakkleðri eða lakkbornum striga (lakkskór) — 20 | 50 
3 | — úr leðri og skinni, åt. a. .......000000000.. 000. — 20 40 
4 | — úr vefnaði, flóka, sefi, strái, åt. a., einnig þótt hann 

sé með leðursólum, gúmmísólum eða sólum úr 
öðrum efnum, þar með taldir strigaskór og inni- 
skór, enda sé minna en 50% af þunga skófatnað- | 
arins kátsjúk ..............200200. 0000 nn — 20 ' 40 

5 | — úr leðri með trébotnum ............000000.00..... — 20 15 

— úr kátsjúk: | 
6 | — — stígvél ........2.000000 0000 — 20) 8 
7 | — — skóhlífar .............00000. 0000. — 20 | 15 
8 | — — annar ..............0.0.00 s.s — 20 15 

10 | — tréskór ..........200.00 000... — 20 15 
— annar, ót.a.: ! 

11 | — — ristarhlifar ..........0.0000000 0... — 20! 50 
12 | — — legghlífar ................000020 0000 — 20 50 
13 | — — annar ............00..ssse ess — 20 40 

Aths. Ef í yfirhluta skófatnaðar er tvenns konar eða margs 
konar efni, skal við tollgreiðsluna leggja það efni til 
grundvallar, sem hæstur tollur er á. Ekki skal þó talið til 
yfirhluta skófatnaðar í þessu sambandi krókar, spennur, 
hnappar eða dúskar. 

il 

55. kafli. | 
Hattar og hufur. | 

1 | Hattar, skreyttir fjöðrum, tilbúnum blómum, blöðum, 

ávöxtum, slæðum eða á annan svipaðan hátt .... 1 kg 20 70 
Aðrir hattar, húfur og önnur höfuðföt: 

2 | — úr loðskinnum eða búin loðskinnum ............ — 20 70 

3| — úr leðri eða skinni, eða líki þeirra efna ........ — 20 50 
4 | — úr silki eða málmþræði .............0.000.00.0.. — 20 | 70 
5 | — úr gervisilki eða öðrum gerviþráðum ............ — 20 |; 50 
6 | — enskar húfur ..............0...esenr nr — 20 ' 50 

7) — úr kátsjúk .............00000 0... — 20 50 
8 | — úr flóka, åt. a. ........000.000 00... — 20 50 
Bai — tilsniðin hattaefni ...............000000000 0000... — 20 30 

9 | — annars ........... FIRIR — 20 50



1954 246 

  

90 
25. nóv. Toll- 

skrár- 
nr. 

  

þe
i 

S
T
 

0 
NY

 
el

 
eN
 
G
U
N
 

GW
 

Re
 

pe
n 

G
a
m
 

8 
Re

 
R
I
 

EN
   

56. kafli. 
Regnhlifar, sólhlífar, göngustafir, svipur o. fl. 

Regnhlífar og sólhlífar: 

— úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum að nokkru 
eða Öllu leyti .........200000 0... .e nr. 

— AÐRAR .........0000 0000 
Göngustafir ..........2000002 0200 e 
Handföng á göngustafi, regnhlífar og sólhlífar ...... 
Regnhlifa- og sólhlífagrindur og teinar ............. 
Svipur og keyri .......020220000 00. 

57. kafli. 

Unnar fjaðrir til skrauts og vörur úr þeim, tilbúin 

blóm, vörur úr mannshári og blævængir. 

Unnar fjaðrir, fuglshamir, fuglahausar, vængir og 

aðrir fjaðurklæddir fuglahlutar til skrauts á hatta 

o. fl.: 
— af strút ...........000 000 

— annað seeren eee seernes 

Tilbúin blóm, blåmahlutar, ávextir og annað þ. h. .. 
Vörur úr mannshári ...........20000 200... 0... 

Blævængir .........0.000000 0000 

XIII. FLOKKUR 

Vörur úr steini og steinkenndum efnum, 

leirvörur, gler og glervörur. 

58. kafli. 

Vörur úr steini og steinkenndum efnum. 

Steinar til götu- og gangstéttagerðar ................ 
Flögur úr steini, ót. a.: 

— þakhellur .........0.000000 0000 enn 
— reikningsspjöld og grifflar ...........0.000.0..... 
— aðrar .......0000 s.s 

Granit- og marmaraplötur, sléttar eða slípaðar ...... 

Aths. Ef þessar steintegundir eru einungis slípaðar á einni 
hlið og að öðru leyti aðeins sagaðar eða tilhöggnar, er 

heimilt að færa verðtollinn niður i 15%. 

Steinar til steinprentunar ........0.000000.00.. 00... 
Kvarnarsteinar ..........0200000 0000 ven 
Legsteinar .,,.........000 000... eeen 

  

  
  

Vöru- | 

mag | ar 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 20 40 
— 20 40 

— T 40 

— T 30 

— T | 30 

— 7. 30 

1 kg 120 80 
— 120 80 

— 120; 80 

— 20 40 
— 120 80 

1 kg 1 | 8 

— 1) 8 
— T | 8 

— 1 | 8 

— 7 30 

— 7| 8 
— 1 8 
— Ti 30
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Steinar til slípunar, fágunar og brýnslu, náttúrlegir 
eða tilbúnir: 

— bryni ...............2000 00 0n ens 
—- hverfisteinar, einnig þótt þeir séu með ás ........ 
— smergill, einnig þótt hann sé með ás, svo og vikur 

og karborundum ............0000.0. 0... 0... 
— adrir ...........020..000 nn 
Pappir og vefnaður, yfirdreginn með náttúrlegum eða 

tilbúnum slípiefnum (sandpappír og smergilléreft) 
Hitaeinangrunarhlutir úr kísilgúr .................. 
Vörur úr asfalti og biki, åt. a., einnig í sambandi við 

önnur efni: 
— pípur og pípuhlutar ............200000.00 0000... 
— aðrar ..........0.0000 000. 
Vörur úr steinlími (sementi), einnig í sambandi við 

önnur efni, svo og vörur úr asbeststeinlími: 
— vegg- og gólfflögur, svo og þakhellur og þakplötur 
— pipur og pípuhlutar .............0.0.0.00 0000... 
— valtarar .............020.02. 0000 een 
— hús og hlutar til þeirra, ót. a. .................. 
— AðFAF ........20.02.0020.00.. 
Vörur úr gipsi, ót. a.: 
— húsalistar, einnig í sambandi við önnur efni .... 
— Vegg- og gólfflögur, svo og aðrar plötur úr gipsi til 

bygginga o. þ. h. .......0.20000. 00. 
— aðrar ..........20000000. sn 
Vörur úr asbesti, einnig í sambandi við önnur efni: 

— Vélaþéttingar ...............0200000 000... een 
— þakhellur og aðrar hellur og flögur, ót. a. ........ 
— vefnaður og þráður, åt. a. .......0.00.00.000... 
— AÖFAr .........0.000000 sn 
Vörur úr glimmer, åt. a. ........000000 0... 0... 
Búsáhöld úr steini, åt. a. ..........000000.0. 0... 
Skraut- og glysvarningur úr steini og steinkenndum 

efnum ........0..0.000 00 
Aðrar vörur úr steini, åt. á. ........02000000 0... 

59. kafli. 

Leirvörur. 

Múrsteinn, venjulegur ............02000.0000 000... 
Þaksteinar .........2.....00.00000000 0000... 
Eldfastir steinar og aðrir brenndir hlutir til tekniskr- 

ar notkunar, åt. a. .......0200000000 0... 
Pípur og pípuhlutar .............2200000 0000... 
Vegg- og gólfflögur ...............002000. 0... 0... 
Leirker og leirtrog, sem drykkjarker fyrir skepnur ... 

  

  
  

Vöru- 
{ Verð- 

| tollar | tollur 

Tolleining | Aurar | % 

| 

1 kg 1 | 8 
— 1! 8 

| 8 
— 7 | 8 

| 

— 7 8 
— T' 8 

— 1) 8 
— 13 

— 1 
— 1 8 
— 1; 8 
— 7 30 
— 2 8 

— 7 30 

— 1 8 
— 7 30 

— 1 8 
— 1 8 

— | 7 8 

— 7 30 

— 71 30 

— 120 80 

— 7 30 

lkg 1 8 
— 1 8 

0 18 
— 1 8 
— | 21 8 
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Vöru Verð. Te þr 
nr. Tolleining | Aurar % 

7 | Baðker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. 
þ. h. munir og hlutar til þeirra úr leir ............ 1 kg 7 30 

8 | Blómsturpottar óskreyttir, svo og vatnsskålar og vatns- 
brúsar á miðstöðvarofna ...........0000..0.00... — 1' 30 

9 | Búsáhöld úr leir, ót. a. .......00.000000 0000... — 1 30 
10 | Skraut- og glysvarningur úr leir „........0...0.00... — 120 80 
11 | Vörur úr leir, öðrum en postulíni, ót. a. ............ — 7 30 
12 | Vörur úr postulíni, åt. a. .......02000000 000. — 7 30 

60. kafli. 

Gler og glervörur, ót. a. 

1 | Gler, glerbrot, mulið gler, glerungur og glerull ...... 1 kg 1 8 
Gler í plötum, steypt eða valtað, ót. a., einnig þótt í það 

sé lagður málmþráður: 
2 | — hrágler, ómunstrað, hamrað gler, ópalgler og ann- 

að þess konar ógagnsætt gler, allt ólitað ........ — 2 8 
3| — litað eða skreytt á annan hátt .................. — 7 15 
4 | — annað .......0.0.0.0000 0000 — 7 8 

Venjulegt rudugler: 
5 | — litað .............22.00.0. 000 nn — 7 15 
6| — Ólitað .............0..0.. 0. s.n ns — 2 8 

7 | Gler í plötum, ót. a. beygt, slipað, sýruétið (etsað), 
sandblásið, „fryst“, málað, gyllt eða unnið á annan 
svipaðan hátt ............000000 00... nn — 7 15 

8 | Glerpípur og glerstengur, åt. a. ......00000000.00... — 7 30 
Speglar, ót. a.: 

9 | — í umgerð úr góðmálmum að öllu eða einhverju leyti — 120 50 
10| — aðrir ............0.020000. e.s — 7 30 
11 | Gler í blý-, tin- eða messingumgerð, ót. a. .......... — 7 30 
12 | Hurðarskilti og aðrar þvílíkar glerplötur ............ — 7 30 
13 | Vegg- og gólfflögur ...............02200000 00. 00... — 1 8 
14 | Þilfarsgler, götugler (fortovsglas) og annað þess konar 

gler, einnig þótt það sé í járn- eða steinlímsumgerð — 2 8 
15 | Netjakúlur ............00.02 0000. — 1. 2 

Flöskur, glös, niðursuðuglös, sultukrukkur, brúsar og 

önnur þvílík glerílát til umbúða, ót. a.: 

16 { — mjólkurflöskur ..........00.00.00 20 000 nn — 1 2 
18 | — niðursuðuglös .........00..00200 000... — 2 8 
19 | — annað ..........0.20200 0000 0n enn — 2 10 
20 | Hitaflóskur .............0.0000 0000 nn ðe — 7! 30 
21 | Búsáhöld úr gleri, ót. a. .........0.0200000 00... 0... — T' 30 
23 | Lampakúplar og ljósaskermar, aðrir en á olíu- og gas- | 

ljósker .........0..2200000 00 sr — T | 30 
24 | Glervarningur, eingöngu til notkunar vid efnarann- | 

såknir ...........22.0000 00. ss — T | 8 
25 | Skraut- og glysvarningur úr gleri .................. — 120 | 80 
26 | Aðrar glervörur, åt. a. ........000000.0 0000... — 1) 30
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XIV. FLOKKUR 

Ekta perlur, gimsteinar, góðmálmar og 

vörur úr þeim, mynt og heiðursmerki. 

61. kafli. 

Ekta perlur, gimsteinar, góðmálmar, vörur úr 

góðmálmum og góðmálmablöndum. 

Gimsteinar alls konar ..........000000000 00... 
Ekta perlur ................0000000 000. 
Gull: 

— plötur, stengur, duft og dropar ..............0... 
— VÍN suser even essere 
— aðrar VÖFUr .............2..0.. 00. 
Silfur: 

— plötur, stengur, duft og dropar .............0.0... 
— VÍP 2......2000000 00 
— aðrar VÖFUr ..............000.00. 0. 
Platína: 

— plötur, stengur og duft .............0000000000.. 
— VÍ 0000... nssn ser 
— aðrar VÖFUr ...........00..0000 00... 

62. kafli. 

Mynt og heiðursmerki. 

Mynt ......0..... 0000... tollfrjáls 
Heiðursmerki .................0.00.0 00. tollfrjáls 

XV. FLOKKUR 

Ódýrir málmar og vörur úr þeim. 
Aths. Ef inn eru fluttar vörur úr málmum þeim, sem teljast til 

64.—70. kafla, og vörur þessar eiga að koma í hærri tolla 
en tilsvarandi vörur úr járni og stáli í 63. kafla, má fjár- 

málaráðuneytið mæla svo fyrir, að greiða skuli af þeim 
hin lægri aðflutningsgjöld eftir 63. kafla. Allar slíkar lækk- 
anir skulu þegar birtar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

63. kafli. 

Járn og stál. 

Óunnið járn í klumpum ................ tollfrjálst 
Stál- og járnsvarf ............0.000...0.. tollfrjálst 
Járn og stál í stöngum: 

— sívalar stengur 25 mm í þvermál eða grennri .... 
— annað ...........20.00. 0... nn tollfrjálst 
Prófiljárn alls konar, åt. a. .............. tollfrjálst 

  

  

| 

| Vöru- | 

kr 
Tolleining | Aurar | % 

50 

1 50 

1 10 
; 10 

l kg | 1201 50 

10 

| 10 
— 120 50 

| 10 

10 

— 120! 50 
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Járnplötur: 

— þynnri en 3 mm: 

— — zinkhúðaðar eða blýhúðaðar: 
— — — möskvaðar ........2.2.0000 000. 0... 
— — —- báraðar .............02020. 0000... 
— — — annars 22.20.0000. 
— — aðrar .........00000. 0. tollfrjálsar 
— 3 mm á þykkt eða meira: 
— — zinkhúðaðar eða blýhúðaðar ................. 
— — aðrar .........000. 000. tollfrjálsar 
Raf- og logsuðuvír ............0000..00.... tollfrjáls 
Vír úr járni og stáli, ót. a. .......20000000 0000... 

Aths. Vír er málmþráður 10 mm í þvermál eða grennri. 

Gjarðajárn ..............0000 0... tollfrjálst 

Járn- og stálpípur og pípuhlutar (fittings), ót. a.: 

— galvanhúðaðar .............000020.0 0... 000... 
— nikkelhúðaðar og krómaðar ..........00.00000... 
— vatnslásar .............2.0200 0000 nn nn 
— pÍípugerðarmót ...........0200 000... 
— ANNAÐ .......20.00000 000 sr 
Þakrennur og þakrennuhlutar: 

— úr galvanhúðuðu járni ............00.0000.00..00..0.0. 
— a0rar ..........0000 0000... 
Stólpar og staurar úr járni og stáli: 

— girðingastaurar, åt. a. .......0.0.00 000. 
— a0rir ..........00.00.00 00. 
Járnbrautarteinar og skiptispor og hlutar til þeirra .. 
Hliðgrindur, girðingar og handrið úr járn- og stál- 

grindum, svo og stigar og tröppur .............. 
Bryggjur, brýr, hús og önnur mannvirki og hlutar til 

þeirra, ót. a. .......02000000 0 
Akkeri ..........0002000 0000 
Olíugeymar, sildarolíugeymar og aðrir slíkir geymar 
Tómar tunnur og spons i þær .......0000000 0000... 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri en 

10 1. 2... 
Flöskur og hylki undir samanþjappaðar lofttegundir 
Fiskkörfur og körfur undir mjólkurflöskur úr vír og 

þess háttar .............2.0000 0000... 
Vírkaðlar, einnig þótt í þeim sé þráður úr spunaefnum 

að einhverju leyti ...........000000 0000... 
Net og mottur úr vír: 

— girðinganet ............0.000000 0... 0... 
— gólfmottur ...........020000000 0000. 
— ANNAÐ seernes enes ennen enedes 
Gaddavir .............200200.0000 sönn 
Hlekkjafestar, svo og lausir liðir og lásar í þær, ót. a.: 

— akkerisfestar ..........0..0.00000 0000... . 

  

  
  

Vöru- 

(magns | 
Tolleining | Aurar % 

1 kg 2 

— 2 

— 2 

— 2 

— 2 8 

—- 2 8 

— 2 8 

— 2 8 

— T 30 

— 2 8 

—- 7 30 

— T 30 

— 2 

— 2! 8 

— 2 | 8 

— 7 30 

— 21 8 

— 2 2 
— 2 8 
— 2 8 

— 2 | 2 

—- 7 8 

—- 2 8 

— 2: 

— 2, 

— 1 30 

— 7 | 30 
— 9 

— 2 | 9 2 2
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"vör | 
öru- 

ei sf | olier 
nr. Tolleining | Aurar | % 

33 | —— snjókeðjur á bifreiðar .......0..0000. 00... 1 kg 2. 10 
34 | — nautabönd og önnur tjóðurbönd ................ — 7 30 
35 | — aðrar .......000000 000 — 7 30 

Aths. Undir þennan kafla falla þó ekki hlekkjafestar, sem talizt | 
geta vélahlutar, skrautkedjur (urfestar) eða hjólhesta- 

keðjur. | 

Naglar og stifti: | 

36 | — hóffjaðrir .............000.00 00 nn nn — 2 10 
37 | — galvanhúðaður saumur ........0000000... 000... — 2 
38 | — kengir og kassakrækjur .........0.00000.0...00.0 0. — 2 10 
39 | — járnsaumur til skósmíða (plukkur) .............. — 2 10 
39a| — reimlásar .........02000 0000... — T 8 
40 | — annað ......00.2200000 0000 — 2 10 
41 i Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær .......... — | T | 10 

Fjaðrir og gormar, ót. a.: | | 

43 | — húsgagnafjaðrir .............020000 000... — | 7 10 

44 | — annað ......0.2.000000 000 — 7 30 

Aths. Bifreiðafjaðrir og aðrar vagnfjaðrir, úra- og klukkufjaðrir, | 

svo og grammöófónfjaðrir o. þ. h. eru taldar hlutar til við- 

eigandi vöru. 

45 | Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, glugga- 
horn og þvílíkar vörur ........0000000000000.... — 7. 15 

46 | Låsar og lyklar ...........0000000 0. en nn nn — 7. 15 
: 47 | Þrýstilokur .............00000. 0000 — 7 30 
48 | Hilluberar, fatasnagar og fatakrókar ............... — 71. 30 
49 | Vir- og vantþvingur ..........00000000 00... 0... — 71) 10 
50 | Lyklaborð, handklæðahengi, hurðaskilti, númeraskilti 

á hús eða tilsniðnar plötur í þau, svo og skilti á 
póstkassaop 0. þ. h. .....00.00000 000... — 7 30 

51 | Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. b. h. .......... — 7 15 
Ofnar, eldstór og önnur hitunar- og sudutæki úr járni 

og stáli og hlutar til þeirra, ót. a.: | 
52 | — oliuofnar, gasofnar, oliuvélar og gasvélar ........ — 2 8 
53 | — eldstór og pottar með innmúruðum eldstóm, ót. a. — 2 8 
54 | — venjulegir kolaofnar .........00000000 0. 0... 0... — 2 8 
55 | — annað ........0020000 0 enn — 2 10 

56 | Bökunarofnar og gufusuðupottar, með eða án eldstæðis — 2 8 

57 | Miðstöðvarofnar ..........0.000000.. 0... — 2 8 
58 | Miðstöðvarkatlar og gufukatlar ................0.0.. — 2 8 
59 | Vatnsgeymar fyrir miðstöðvar .........00000.000.... — 2 8 
60 | Eldtraustir skápar, kistur og hólf, svo og hurðir eða lok 

á slíka hluti ............00.000020 000... 0... — 1 30 
61 | Kæliskápar og kælikassar, dt. a. .......000.0.0000... — 2! 8 

62 | Ístöð, beizlismél, beizliskeðjur og beizlisstengur ..... — 7) 30 
Húsgögn og húsgagnahlutar úr járni og stáli: 

63 | — óÓsamsett ........0.02.00000 000 — 1 30 

64 | — bólstruð og fóðruð með silki eða gervisilki ...... — 7 50 

31 
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nr. 

  

65 

66 

89   

— Þbólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða 
gervisilki ........................00 2. 

— ÖNNUF 2.......0...0.2. 00 ss 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll af skápum 
undir tæki fyrir lækna og sjúkrahús niður í 30%. Enn 

fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka verðtoll af rúm- 

um fyrir sjúkrahús niður í 8%. 

Landbúnaðar- og jarðyrkjuáhöld og hlutar til þeirra, 

ót. a.: 

— spaðar, skóflur, járnkarlar, hakar, hrífur og kvíslar 
— ljáir og ljáblöð ................000.0. 000. 
— garðkönnur ................0.0. 0000 nn nn 
— ÖNNUF 2...........000000n venerne svend erte 
Aths. Sláttuvélaljáir teljast hlutar af slåttuvélum. 

Smíðatól úr járni og stáli og önnur þvílík handverk- 

færi og hlutar til þeirra, ót. a.: 

— axir alls konar ............000...0000 0. 
— hamrar og sleggjur .................0.000000000.. 
— sagir og sagarblöð ................0.0.....00.... 
— alls konar tengur, svo og kúbein, naglbítar, skrúf- 

lyklar, vir-, blikk- og járnklippur .............. 
— horn (vinklar) og sirklar ...........0.0.0.0..0.. 
— heflar, hefiltennur, sporjárn, holjárn, höggpípur og 

telgijárn (svejshnífar) ...........0.0...000000000.. 

— borar alls konar, silar og meitlar ................ 
— múrskeiðar og múrbretti ........................ 
— bjalir og raspar ..............0...0 000... 
— ÖNNUF „............000. nn 
Skautar: 

— hjólaskautar ..............0..0.0..0.00.00000 00. 
— Aðrir ................020n en nennnenevee 
Búsáhöld, åt. a. ...........00..0.0 0000 
Blikkdósir og kassar: 

— málaðir, áletraðir, lakkeraðir eða skreyttir: 
— — með áletrun, sem ber það með sér, að þeir séu 

ætlaðir undir innlendar framieiðsluvörur til út- 
flutnings ..................000 0. 

—— aðrir ................0 0000 
— annars 2.......20220200. ss 
Járn- og stálgluggar, hurðir og karmar til þeirra .... 
Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar (cistern), 

þvagskálar, þvottaskálar, eldhúsvaskar og hlutar til 
þeirra ................000 even vevveee 

Aths. Fjármálaráðuneytinu er heimilt að færa skálar, sem eru 
pressaðar til vaskagerðar og að öðru leyti óunnar, niður 
i 15% verðtoll. 

Hnakkvirki, söðulvirki, klifsöðlar, klifberar og önnur 
reiðtygi eða reiðtygjahlutar úr járni eða stáli, ót. a. 

Tolleining | Aurar | 

| tollur 
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Loftventlar og ristar í þá, svo og gólfristar og ristar í 
göturæsi 0. þ. h. .......2.0000 0000 .n nr 

Sauðaklippur, síldarklippur og skógarklippur ....... 
Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr 

járni, Ót. a. .......0000 000 

Þráðarkrókar (símakrókar), toppplötur á staura og 
. Þverslár á símastaura ........2200000 00.00.0000... 
Ýmisleg tæki, einkum til skipa og útgerðar, ót. a.: 

— Þbátsuglur, bómur og siglur ...........00.0.000.... 
— hjólklafar og hjól í þá ......022000000 000... 
— stýrishjól og stýri .......00000000 0000 0 0. .. 
— netjakúlur ..........00.0.0000 0000 nn 

— ÖNNUP 22.00.0002... 00 0 
Drykkjarker fyrir skepnur .........0.000000 0000... 
Vatnshanar: 
— blöndunarhanar til baðkera, vaska o. þ. h. ...... 
— brunahanar ...........00002000 00 nn 
— adrir ...........00.000 00 
Brunnkarmar í holræsi og vatnsveitur ............. 
Skósmíðaleistar .........200000000. s.n ens 
Aðrar vörur úr járni og stáli, ót. a. .......0.000...- 

64. kafli. 

Kopar og koparblöndur, ót. a. 

Kopar og koparblöndur, óunnið i klumpum eða sem 
duft 0... tollfrjálst 

Plötur og stengur, ót. a.: 

— stigabryddingar, borðbryddingar o. þ. h. ........ 
— lóðunarefni í stöngum, plötum eða sem duft .... 
FRIÐ tollfrjálst 

— ANNAÐ seeren revnet tollfrjálst 
Vír, ekki einangraður, åt. a. .......0.00000.0. 0... 

Aths. Einangraður þráður fellur allur undir 73. kafla. 

Pípur og pípuhlutar: 
— vatnslásar ...........000000 000. enn 
— annad .........0000000.0 00 ns 
Net og mottur ........0020000 00 0n ss 
Naglar og stifti: 
— söðlasmíðasaumur ............00000.. 0... 0... 0... 
— skósmíðasaumur ............2.0.00 0... 0... 
— annad .......20000000 000 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær ......... 
Veiðarfæralásar og hringir á herpinætur o. þ. h. .... 
Lásar og lyklar, åt. a. ......2000000.0. 000... 
Hurðarskilti, lyklaborð, handk!læðahengi, skilti á póst- 

og bréfkassaop og þvílík skilti eða spjöld ...... 

  

  

| Vöru- | 

me | oilur 
Tolleining Aurar | % 

1 kg 7 30 
— 710. 15 

— 2 2 

— 1 30 

— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 
— 1 2 
— 7 8 
— 2 | 8 

— 7. 30 
— ráð 8 
— 7) 10 
— 1) 30 
— 7, 15 
— | 7) 30 

| | 

1 kg 7 30 

— 7 8 

— 21 8 
— |. 2| 8 
— | 7 30 

— 2 10 
— 2 10 
— 2 10 
— 7 10 
— 2 2 
— 7 10 

— 7 30     

25. nóv.
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Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, glugga- 
horn og þvílíkar vörur ...........0.0000.0 0... 

Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þ. h. ........ 

Vatnshanar: 
— blöndunarhanar til baðkera, vaska o. þ. h. ...... 
— brunahanar ..................00.00 00... ven 
— aðrir ........0000.0.202. sn 
Lóðhamrar, með eða án hitunartækja, ót. a. ........ 
Smíðatól og þvílík handverkfæri ................... 
Búsáhöld, åt. a. ..............0000 00. 
Aðrar vörur, åt. a. ............0000 000 

65. kafli. 

Nikkel og nikkelblöndur, þar með talið nýsilfur. 

Nikkel, nikkelblöndur, óunnið í klumpum, svo og 
(5 01 Á AA IR tollfrjálst 

Stengur og vír, ekki einangraður ................... 
Plötur ....................0 02. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúf- 

boltar, rær 0. þ. h. ..........00 000 
Búsáhöld, åt. a. .............00200 000. nn 
Aðrar vörur, åt. a. ..........2000000 00 

66. kafli. 

Alúmíníum og alúminíumblöndur, ót. a. 

Alúminíum og alúminíumblöndur, óunnið í klumpum, 
svo og duft ...........0000.00000. 0... tollfrjálst 

Gaddavir ..................00000 00. 
Vír, ekki einangraður ..............00.00000000.000.. 
Stengur, þ. á m. prófilstengur .......... tollfrjálsar 
Plötur ................. 0000 
Pípur og pípuhlutar .................. 0000... 
Vatnsgeymar og ölgeymar ............0.0.0.00.00.... 
Netjakúlur „.................. 2000... 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúf- 

boltar, rær o. þ. h. ...........0.0.00 0... 
Hettur á mjólkurflöskur og efni í þær .............. 
Búsáhöld, ót. a. ............000.00. 0... en en 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri 

en 10 I. .....0.000000200 nn 
Fiskkassar ...................2000..0 000. nv. 
Áðrar vörur, åt. a. .......0.00.0000 ne. 

  

  

| Vöru- | 

| | tour 
Tolleining | Aurar ' % 

1 kg 7 10 

— 7 30 

— 7 30 

— 7 8 

— 7 10 

— 7 15 

— 7 15 

— 7 30 

— 1 30 

1 kg 7 8 

— 7 8 

— T 10 
— 7 30 

—- 1 30 

1 kg 7 
— 7 8 

— 7 
— rå 8 
— 7 30 

— 1. 2 

— 1 10 
— 1 2 

— 7 30 

— 7 2 

— 2 2 

— 1, 30
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' | Vörur Verð- 
DE | elur tollur 

nr. 67. kafli. Tolleining Aurar % 

Blý og blýblöndur. 
1 Blý og blýblöndur, ót. a., óunnið í klumpum, svo og 

blýspænir ........0..000000 00 tollfrjálst 
2 | Stengur og vir, ekki einangraður .................. 1 kg 2 8 
3 | Plötur ..............000002 0000. — 2 8 
4 | Pípur og pípuhlutar, þar með taldir vatnslásar ...... 2 30 
5 | Blýlóð (sökkur) ...........002000000 200. nn 2 
6 | Innsiglisplötur (plúmbur), einnig úr öðrum efnum .. — 7 30 
7 | Aðrar vörur, åt. a. ......00000200. 0. — T 30 

68. kafli. 

Zink og zinkblöndur. | 
1} Zink og zinkblöndur, óunnið í klumpum, svo og zink- | 

duft .......0..0000 000 tollfrjálst | 
2 | Stengur og vír, ekki einangraður .................. 1 kg T 8 
3 | Plötur ........00000000 0000 tollfrjálsar | 
4 | Pípur og pípuhlutar .............00.0000000000000.. — 1 30 
5 | Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúf- 

boltar, rær 0. þh. ....0...00000 00. — T| 10 
6 | Búsáhöld úr zinki, åt. a. .......0.000200 2000 0000. — 1| 30 
1 | Aðrar vörur, åt. a. ......0..000000 0. — T 30 

69. kafli. 

Tin og tinblöndur. | 
1| Tin og tinblöndur, óunnið í klumpum, svo og | 

duft .......ssssseeseeereeesereereneee tollfrjålst | 
2 | Stengur, ót. a., og vír, ekki einangraður ............ 1 kg 7; 8 
3|{ Plötur .........202020000000ne nn — 7 8 
4 | Pípur og pípuhlutar ............0020000 0200. ee... — 71 30 
5 | Lóðtin í stöngum eða öðru formi ........ tollfrjálst — 
sal Túbur úr tini ............0.0000000 00 0000 nnn. — 7 8 
6 | Búsáhöld úr tini, åt. á. ........0.000000 00. — 7 30 
7 | Aðrar vörur, åt. a. .....0..00002000 0000 nn nn — 1) 30 

70. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar og blöndur þeirra. 

Málmar og blöndur þeirra, ót. a.: 
1 | — óunmir .........00 0000. tollfrjálst | 
2 | — í stöngum, plötum eða sem vir ........ tollfrjálst | 
8| — annars .........0..00... 0 nn 1 kg 71 30 

71. kafli. 

Ýmsar vörur úr ódýrum málum, ót. a. 
1 | Blaðgull og blaðsilfur, einnig ekta .................. 1 kg 7 8 

Borðhnífar, gafflar og alls konar skeiðar úr ódýrum 
málmum: | 

2 | -— med góðmálmshúð ...........0000.0. 0... 0... — Ti 30 
2a| — annað ........0000000 00 sn — 1! 30   

1954 

90 
25. nåv.
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19 

20 

21 
22 
23   

Hnífar og hnífablöð, ót. a.: 

— vasahnífar .............0.2200200000 000 
— skeiðahnifar ................20.0000 00... 
— pappirshnifar ..............0.20000 000... 
— hnifablöð ..........200.020000 0000 
— ANNAÐ 2......000000 000 
Dósahnifar, tappatogarar, flöskulyklar og hnetubrjótar 
Rakhnifar, rakvélar, nema rafmagns, rakvélablöð og 

slípivélar .........000.220.0000 00 
Skæri og snyrtitæki, ót. a.: 

— naglaskæri, naglaþjalir, naglasköfur, krullujárn 
(ekki rafmagns) og önnur þess háttar snyrtiáhöld 

— ÖNNUF .....0000000000 00 
Hárklippur, nema rafmagnsklippur ................. 
O!íulampar, olíuljósker, gasljósatæki og hlutar til 

þeirra, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum, ót. a. 
Prentletur og tilheyrandi .............0.000000....0.. 
Myndamót (clichéer) ...........0200.00 000... 

Aths. Af myndamótum (clichéer) skal ekki greiða verð“oll, ef 

þau eru lánuð eða leigð hingað til lands og endursend 
að notkun lokinni, enda fylgist tollyfirvöldin með því, að 
þau séu endursend. 

Smávarningur til húsgagnagerðar (möbelbeslag), ót. a. 
Nautahringir, lyklahringir, dyra- og gluggatjalda- 

hringir og aðrir þess konar hringir ............ 
Hringjur, spennur óskreyttar, smellur, krókapör, skó- 

kóssar og annar þess konar smávarningur til 
sauma, lifstykkjagerðar, pappirsvöruiðnaðar, skó- 
smíða og söðlasmíða o. þ. h., åt. a. .............. 

Hárnálar, hárklemmur, hárspennur óskreyttar, lás- 
nælur, fingurbjargir, skóborn og skóhnepparar .. 

Alls konar veski og hylki, svo sem vindla- og vindlinga- 
veski og kassar, tóbaks-dósir og -baukar, nálhús, 
gleraugnahús, öskubakkar o. þ. h. ..............… 

Bréfaklemmur, pennar, heftiklemmur, bréfapressur, 
pappírsgathögg, pennastokkar, pennastativ, blýants- 
haldarar, teiknibólur, pennabakkar, bókapressur, 

blekbyttur, stimplar og stimpilpúðar, reglustikur, 
þerripappírshaldarar, blýantsyddarar, signet o. þ. 
a. ritfangavörur úr ódýrum málmum ........... 

Líkkistuskraut alls konar úr ódýrum málmum ...... 
Glugga- og dyratjaldastengur með tilheyrandi krækjum 
Skraut- og glysvarningur, svo sem armbönd, hringir, 

brjóstnálar, slifsisnálar, sjalprjónar, hattprjónar, 
hálsfestar, úrfestar, belti, skreyttar hárspennur og 
aðrar spennur skreyttar, hárkambar skreyttir, 
krossar og önnur hálsmen, blómvasar, blómapottar 
skreyttir, standmyndir og veggskildir ........... 

  

  

| Vöru- 

| magar | or 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 1 30 
— 7 30 
= 7 30 
— 7 15 
— 7 | 30 

— 7 30 

— 7! 30 

— T| 30 
— 7 30 
— ráð 30 

— 7 2 

— 7 8 

= 7) 30 

= 7 15 

= 7 30 

— 70 15 

= 7 30 

— 107 30 

= 7 30 
— 7 | 30 

= 7! 30 

— | 120 80
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Flöskuhettur, ót. a., einnig þótt í þeim sé korkur að 
nokkru leyti ............020000.0 00. sn 

Blaðtin (stanníól) og aðrar málmþynnur, sem eru 

minna en 0.25 mm að þykkt, þó ekki blaðgull og 

blaðsilfur og eftirlíkingar hvors tveggja: 
— með áletrun, sem ber það með sér, að þynnurnar 

séu ætlaðar utan um íslenzkar afurðir .......... 

— aðrar sees, 

XVI. FLOKKUR 

Vélar, bifvélar (mótorar), áhöld, verkfæri, 

rafmagnstæki og hlutar til þeirra. 

72. kafli. 

Vélar, bifvélar (mótorar), áhöld, verkfæri 

og hlutar til þeirra, ót. a. 

Dælur og hlutar til þeirra, ót. a. ......00..00000.000.. 
Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar, ót. a.: 

— saumavé!ar og hlutar til þeirra ................ 
— prjónavélar og hlutar til þeirra ................. 
— vefstólar, rokkar, hesputré og hlutar til þeirra, ót. a. 
— vefjarskeiðar og skyttur til vefstóla ............. 
— kjötkvarnir, ót. a. ......2000000 0000... 

— kaffikvarnir, åt. a. .......00000 0000 

— þvottavindur og þvottarullur og hlutar til þeirra 
— annad ......2.00000 00 0r ss 
Vélar og áhöld til landbúnaðar og landbúnaðarfram- 

leiðslu, ót. a., og hlutar til þeirra: 
— plógar .........2000000 000 nn 
— herfi ............20000.0 00 ens 
— dráttarvélar (traktorar) ..........0.000200...0..0... 
— sláttuvélar og handsláttuvélar ................... 
— rakstrarvélar og snúningsvélar .................. 
— Mmjaltavélar ............020202 0000 ve nn 
— strokkar .........00000000 00 en sn 
— skilvindur ...............0000 00... … 
— sáðvélar ..........202000000 enn 
— ostapressur og ostamót ..........20000... 0... 
— ANNAÐ .....20.0000000000 ss 
Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra: 

— reiknivélar ..........0.000000 00 even 
— ritvélar ..........0000000 0000 

| Vöru- | 

  

    

FRE 
Tolleining | Aurar ) % 

1 kg 7 8 

| og 
— 710. 15 
— T 50 

1 kg 7 8 

— 7 2 
— 7 2 
— 7 8 
— 7 8 
— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 

— 2 15 

— 2 2 
— 2 2 
— 2 8 
— 2 2 
— 2 | 2 
— 2 2 
— 2 2 
— 2 2 
— 2 2 
— 2 2 
— 2 2 

— 7) 30 
— 1) 30 
— 7. 30
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skrár- 

nr. 

a 

25 
26 

  

— fjölritarar (duplikatorar) ..........02000000.. 0... 
— aðrar, Ol. A. .....0.00000000 sn 
Vélar til bygginga og mannvirkjagerðar, lyftingar, 

fermingar og affermingar, graftar og hlutar til þeirra, 

ót. a., svo og dráttarbrautir og hlutar til þeirra, ót. a.: 

— skurðgröfur og aðrir kranar .........00.20000.... 
AÐRAR ........0.00 0000 

Tæki, sem eingöngu eru notuð til að slökkva eld 
(slökkvitæki) .........000000 0000 

Bifvélar (mótorar) og hlutar til þeirra, åt. a. ........ 
Kúlu- og keflalegur ..........00.0000 0000 nn 
Reimhjól .........220000 00 noes AR 
Gufuvélar og hlutar til þeirra, nema katlar .......... 
Akkerisvindur, lóðarvindur, togvindur og aðrar skipa- 

vindur (spil), svo og stýrisvélar og hlutar til þess- 
ara tækja .......2....020000 00... nn 

Bindivélar ............2.20200 000. enn 
Lyftur: 
— til mannflutninga ...........0.000000 0. ..0.0.0.... 
— aðrar ........0000000. s.s 
Túrbínur: 
— allt að 100 hestafla .........00000000 000... 
— aðrar .........0..0.s0 ess 
Vélar til iðnaðar og framleiðslu, ót. a., sem vinna að 

öllu eða mestu leyti úr innlendum hráefnum, svo 

og hlutar til þeirra: 

— til mjólkurvinnslu .............0.0.00.. 0000... 
— tiltóvinnu og ullarþvottar ..................0.... 
— til niðursuðu ..............0200 2000 nn nr 
— til sútunar ..........0.0000 000... sn sn 
— til lýsishreinsunar .............0.00.00 0000... 
— til fiðurhreinsumar ............00.00 0000... 
— til síldar- og annars fiskiðnaðar, svo og hvalvinnslu 
— til frystingar ..............0000 0000 000. 
— til námuvinnslu alls konar ..................... 
— AðrAr .......20200000000s ser 
Sjálfvirk löndunartæki ...........0.0..0.000 0000... 
Vélar til iðnaðar og framleiðslu, ót. a., svo og hlutar 

til þeirra: 

— til blikk- og járnsmíða ............0..00.00.. 2... 
— til prentunar ...........00.00000 00. 0000... 
— til skógerðar ..........0.000.00 0... even. 
— til kátsjúkiðnaðar ..............000000.0........ 
— til trésmíða .........0.220000 0000 nv nn 
— til brauðgerðar ..........0.000000 0000 nn 
— til pappirspokagerðar .........00.000. 000... 0... 
— til glergerðar .............0200000 0000. 

  

n 

| Vöru- | 

  

  
  

es | telur 
Tolleining | Aurar % 

1 kg 7 30 

— 7 30 

— 2 2 

— 2 8 

— 7 8 

— 2 2 

| 2 

— 2 8 

— 2 8 

— 2 
— 7 8 

— 7 30 

— 7 8 

— 7 15 

— 2 8 

— 2 8 

— 2 | 8 
— 2 8 

— 2 8 

— 2! 8 

— 2, 8 
— 2 8 
— 2 8 

— 2 8 

— 2! 8 
— 2 8 

— 7; 8 
— 7 8 
— 7 8 
— 7 8 
— 7 8 
— TT 8 

— 7 8 

— T | 8
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— til smjörlíkisgerðar ............................. 
— til sápugerðar .............000.2.0 0000. nn 
— til öngultauma- og færagerðar ................... 
— til brjóstsykur-, súkkulaði- og lakkrísgerðar .... 
— til öl- og gosdrykkjagerðar ..................... 
— til kaffibætisgerðar .............00.000.000.... 
— aðrar .........0200000.0 sen 

73. kafli. 

Rafmagnstæki. 

Mótorar, rafalar og hlutar til þeirra: 

— afriðlar (Gleichrichter) ..........00.00.. 0... 
— måtorar .....0.00.0.00000 sn 
— mótorrafalar ................0.000.0 0000 nn. 
— rafalar (dynamóar) .........0.020.000000 

— ridlar .........02000020200v ens 
— spennar (Transformatoren) ........000000000.... 
— þéttar (Kondensatoren) .........2000000. 000 
— ræsar (gangsetjarar) alls konar og viðnám ...... 
— segulstillar .................0.0.0.0000 000... 
— annad ...........200000 000 
Rafmagnsgeymar ...............0...00. 0000... 
Hlutar til rafsmagnsgeyma ..............0.0.0.00. 
Rafmagnshlöður ..............000.00 0000... 
Rafmagnsbúnaður í bifreiðar, skip og önnur farartæki: 

— rafmagnskerti (rafkveikjur) .............0....... 
— horn (sírenur) ...........0000000 0000 

— ljósker ..............0...00 0000 
— anað ............022 0000 
Innlagningarefni og línuefni: 

— þráður (einangraður) ..............000..00000... 
— jarðstrengur (kabel) og sæstrengur .............. 
— jarðstrengshólkar fyrir síma og lágspennu ...... 
— Jarðstrengshólkar fyrir háspennu (yfir 250 volt) .. 
— einangrarar og einangrunarefni, ót. a. ........... 
— klemmur ...............00000 00... 
— rafmagnspípur ................0 000... 
— pipuvir (Rohrdraht) ............0000000 000. 
— pipuhlutar (fittings) og tengidósir .............. 
— greinispjöld með mælitækjum, þótt þau séu úr 

marmara ........002000 000 
— varkassar, inntök, vör og vartappar (sikringar) .. 
— dyrabjöllur og suðarar ...........00.0.00. 000... 
— falir (fattningar, lampahaldarar) ................ 
— rofar (slökkvarar), tenglar og tengiklær ......... 

  

  
  

| Våru- | Verð- 
| kn | tollur 

Tolleining | Aurar | % 

| 
1 kg 7 8 

— 7 8 

— 7 8 

— 7 I 8 

— 1 8 

— 0 8 

— Ti 8 
— 7 15 

lkg 7 10 
— | 2 8 
— 2 8 
— 2 8 
— | 7 10 
— 7 10 
— | 7 10 
— | 7 10 
— | 7 10 
— | 7 10 
— | 7| 10 
— | 2 8 
— | 7 10 

| 
— | 7 10 
— 7 10 

— 71 10 

— 1) 10 
— 7) 10 
— T 15 
— 1. 10 
— 1 10 
— 7 10 
— 2 8 
— 2 10 
— 7 10 

— 71 10 
— 7 | 10 
— | T 10 
— | T 10 
— 7. 10 

1954 

90 
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— sjálfvirki (automatar, Schútze) ....0..00000.00... 

— teinrofar, olíurofar og háspennuvör ............. 
— annad seeren eee veere 

Mælar og mælitæki, ót. a.: 

— kílowattstundamælar ........0020000 00... 0... 

— ANNAÐ .....000.00n.0 ss 

Mælaspennar (Messwandler) ......00000000000..... 

Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar: 

— eldavélar og bökunarofnar ...........000000000.. 
— hitunar- og suðutæki, Ót. a. .......2000000....0..00. 
— strauvélar ..........220000. en. 

— þvottavélar ........020000 000. 
— hrærivélar .........000 0000. 

— eldhúsvélar, åt. a. ....0.2.0000..0. s.s. 

— kæliskápar ..........0000000 0000 0 000 
— bónvélar, ryksugur og loftræsar .............0.... 
— Onnur ......000 00 

Lampar, ljósatæki og klukkur: 

—- lampar í sýningarglugga, svo og myndatökulampar 
— venjulegir innanhúslampar og dyralampar ....... 
— ljósakrónur .........00.20000 000... 
— vinnulampar .......00000000 00 0en sn 
— duflaljósker .........200000 0000 nene nr 
— götuluktir .........02000000 000. 
— ljósaskilti (transparent) .......0.00000.0. 000... 
— neonskilti ............0000000.. 00. 

Lágstraumstæki, ót. a.: 
— reiðhjólaluktir ..........0..02020000 000... 
— reiðhjóladynamóar ........02000000 00. 
— vasaljós ........0000000 00. 
— annað ........00000 0. 
Snyrtitæki: 

— handþurrkur og hárþurrkur ..........00.000000.. 
— hárklippur ......0.000000 0000 
— hárliðunartæki og hlutar til þeirra (permanentvélar) 
— annad ......0.00000 000 
Lækningatæki: 

— díatermitæki og terapíáhöld ..................... 
— háfjallasólir ...........020000000 200. nn 
— heyrnartæki ...........2.000000 000. nn 
— sótthreinsunartæki .........000000000. 00... 
— tannlækningaáhöld ............0000000 00... 00... 
— röntgentæki og hlutar til þeirra ................. 
— annað ........00000000 0 

  

    

. | 

"fr | lr 
Tolleining | Aurar | % 

1 kg 1) 10 
— 7) 10 
— 7) 10 

— 1| 10 
— 71} 10 
— 71 10 

— 2 8 
— 2 8 
— 2 8 
— ÞAR 8 
— ÞAR 8 
— ÞAR 8 
— 2 8 
— 2 8 
— 2 15 

— 71. 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 71. 10 
— 1; 8 

— T| 10 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 50 
— 7 10 
— 7 30 

— 7 30 
— 71. 30 
— 7) 30 
— 7 30 

— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 30 

— Ti 8 
— 7 8 

— 18 
— 7 | 8 
— 7 | 8 
— Ti 8 

— T 8
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Toll- 
skrár- 
nr. 

  

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

S
U
 

R
Y
 

me
 

  

Sima- og útvarpstæki: 
— gjallarhorn og hljóðnemar .................... 
— simatol .................0 00 
— loftskeytatæki og hlutar til þeirra .............. 
— talsíma- og ritsímatæki og hlutar til þeirra, ót. a. 
— útvarpstæki og hlutar til þeirra, ét. a. ............ 
— talstöðvar, senditæki og hlutar til þeirra ........ 
— brunaboðar ................0.0.0. 0000 000 
— annad ...........2000 00 
Önnur rafmagnstæki, åt. a. ......00...0. 0... 

XVII. FLOKKUR 

Flutningatæki. 

74. kafli. 

Eimreiðar, sporvagnar og hlutar til þeirra. 

Eimreiðar, sporvagnar og hlutar til þeirra .......... 
Vagnar til eimreiða og sporvagna ...........0000... 

75. kafli. 

Bifreiðar, bifhjól, reiðhjól og önnur ökutæki 

og hlutar til þeirra, ót. a., svo og sleðar. 
Bifreiðar: 

— eingöngu til mannflutninga ..................... 
— slökkvibifreiðar og sjúkrabifreiðar .............. 
— snjóbifreiðar ............00....00.. 00. 
— vöruflutningabifreiðar ..............0.0.00..00..00... 
—- AÖFAF ...........2.0000 00. 

Aths. Sem bifreið skoðast bifreiðaskrokkur (stell), þótt inn sé 
fluttur án hjóla og yfirbyggingar. 

Vélar í bifreiðar og hlutar til þeirra, svo og aðrir bif- 
reiðahlutar, ót. a. .........0..00 000... 

Vegheflar ................. 0000. 
Dráttarbifreiðar (til uppskipunar) .................. 
Bifhjol ..............0020. 00 
Bifhjólahlutar, ót. a.: 

— hliðarvagnar og körfur ..............00..0.000.0. 
— adrir ..............000.000 ss 
Vélknúnir vagnar, åt. a. ........0.0000.. 00. 
Reiðhjól ..............2. 000... 
Reiðhjólahlutar, åt. a. .........000000. 0000. 
Hestvagnar, heygrindur fyrir dráttarvélar og aðrir 

áþekkir vagnar og vagnhlutar, åt. a. ............ 

| 
| ! 

Tolleining | 
| 

Vöru- | 
magns- 
tollur 

Aurar 

  

| 

Verð- 
tollur 

0/ 
40 

  

  

1 kg 

1 kg 

A
R
D
 

OT
 

I
 

ma
 

ad
 

et
 

mg
 

eg
 

ag
 

ag
 

er
 

ag
 

to
 

tv
 

R
W
 

DN
 

NR
 

D
a
 

I
N
N
 D
N 

  

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 

oo
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Toll- 
skrár- 

nr. 

  

17 
18 

nm
 

Gð
 

DO
 

he
 

a
m
   

Handvagnar, ót. a.: 

— hjólbörur .......0000000 00 0nnnne nn 

— Aadrir 2.....0.00 00 sess 

Barnavagnar og hlutar til þeirra .........000000000.. 

Sleðar .......00000.0 nens seere 

76. kafli. 

Flugvélar, skip og önnur farartæki, ót. a. 

Flugvélar og önnur loftför og hlutar til þeirra tollfrjáls 

Fallhlífar og tilheyrandi ................ tollfrjálsar 

Skip og bátar: 

— 150 tonn brúttó eða stærri ............ tollfrjáls 

| — 10— 150 tonn brúttó .......000000 0000. 00... 

— önnur: 
— — herpinótabátar, með eða án véla .............. 
— — róðrarbátar ........00.0.e0.es ens 
— — annars ......00000 ss 
Önnur farartæki, åt. a. ......000000.0 00 een 

XVIII. FLOKKUR 

Tæki (instrument) og úr. 

71. kafli. 

Optisk gler, gleraugu, tæki (instrument) 

önnur en hljóðfæri, vogir o. fl., ét. a. 

Optisk gler án umgerðar ........0000000.00......0.0.. 
Optisk gler í umgerð, Ót. a. 20.22.0000... 00.00.0000... 
Sjónaukar alls komnar .......0.00000000s0nn0nn 
Smásjár og smásjárhlutar ...........020000.0000000.. 
Gleraugnaumgerðir: 

— sem í eru góðmálmar að einhverju leyti .......... 
— aðrar ......0000000 00 

Gleraugu: 
— í umgerð úr góðmálmum að einhverju leyti ...... 
— Onnur „00.00.0000 
Ljósmyndavélar og hlutar til þeirra, ót. a. .......... 
Kvikmyndatökuvélar, sýningarvélar fyrir mjófilmu, 

svo og skuggamyndavélar ..........000000..0..00. 
Sýningarvélar fyrir kvikmyndir .........0...0000... 
Teiknigerðir (bestik), reikningstokkar o. þ. h. reikni- 

tæki, sem ekki geta talizt vélar ................ 
Jarðlíkön (globus) ......000000000 0. enn 

Vitatæki, åt. a. ....0000000 ene 

  

    

| Vöru- | er 

magnar | gl 
Tolleining Aurar | % 

1 kg 71 30 
— 2| 8 
— 71 30 
— T 30 

2 

(2 
''15 
| 30 

30 

1 kg 7 30 
— 7 30 
— 7 30 
— 7 8 

— 120 50 
— 7 30 

— 120 50 
— 7 30 
— 7 50 

— 7| 30 
— 7 50 

— 7 30 
— 7! 30 
— 7! 8
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G
T
 

GW
 

I 
fe
d 

RW
 

RO
 

Fm
   

Efnafrædi, edlisfrædi-, vedurfrædi- og siglingaåhåld 
2 og önnur þvílík áhöld, ót. a. .........0.0000000.. 
Áttavitar .............220000 000. 
Alls konar mælar og mælitæki, ót. a.: 
— sjúkramælar ..............000000. 0. 0... 
— heymælar ............00000. 000. 

— aðrir hitamælar, ót. a. ........00000000.00........ 
— gasmælar og vatnsmælar ...........0.0.0.00..00... 
— þrýstimælar .............2.002000.0 0... 
— hraðamælar ...............02200.0 esne 
— loftþyngdarmælar ............000.000 000... 0... 
— adrir .........202000000 nn 
Málbönd, mælistokkar og kvarðar: 

— úr málmi ...........200200000 sens 
— annað .........00000000.s ens 
Þokulúðrar ................22000000 00 senn. 
Vogir og hlutar til þeirra, ót. a.: 
— bifreiðavogir (bryggjuvogir) .............0.0.... 
— desimalvogir og vogir fyrir rennibrautir ........ 
— Aðrar .........0000000s ns 
Vogarlóð: 

— úr járni og blýi ............02000.00 000. 0... 0... 
— ÖNNUP .......0.0000000 00 

Tæki, sem eingöngu verða notuð til hjúkrunar eða 
lækninga, ót. a. .......00000000. 0000. 

78. kafli. 

Úr, klukkur og hlutar til þeirra. 

Vasaúr og armbandsúr: 

— úr góðmálmum að nokkru eða öllu leyti ........ 
— ÖNNUP 2....0.000000 000 rðr 
Hlutar til vasa- og armbandsúra .................. 
Klukkur (stundaklukkur) ..........0000000 00... 
Klukkuhlutar .............00.022 0000... 

79. kafli. 

Hljóðfæri, hljóðritunartæki og hlutar til þeirra. 

Flygel og píanó .............000%0 0. 00 vn nn 
Hlutar til flygela og píanða ...........00..000.00..00.. 
Orgel og harmoníum ...............0.000. 0... 0... 

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að fella niður verðtoll af orgelum 
til kirkna og hljóðfærum fluttum inn til notkunar við 
kennslu í skólum. 

Hlutar til orgela og harmoníia ...........0.0000.00.. 
Strengjahljóðfæri og hlutar til þeirra, åt. a. ......... 

  

  

| „ör | Verd- 
| tollur | tollur 

Tolleining | Aurar % 

1 kg 7 8 
— 1 8 

— 1 8 
— 1 8 
— 7 8 
— 1! 8 
— 71 8 
— 1 8 
— 7| 30 
— 7, 30 

— T| 30 
— | 7 | 30 
— 7) 30 

— 1) 8 
— 1, 8 
— 7| 8 

— 71 30 
— 1) 30 

En 1 8 

lkg | 1290 50 
— 7) 50 
— 7 50 
— 7 50 
— 1, 50 

1 kg T 50 
= 7, 15 
— 7. 50 

— 71 15 
— T 50 
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90 | Vöru. 
25. nóv. Toll- | magns- | 

Tolleining | Aurar | 

Blásturshljóðfæri: | 
6 | — munnhörpur ........0000000 0000 lkg 120. 
7 | — önnur og hlutar til þeirra ................00.... — 7 

8 | Harmonikur .........0200200 000. — T' 
Ba| Hlutar til harmonika ..........00.202 0000... — væ 

Grammófónar, spiladósir, lýrukassar og hlutar til 

þeirra: 

9 | — grammófónar og hlutar til þeirra .............. — 7 

10 | — spiladåsir, lyrukassar og hlutar til þeirra ........ — 120 

11 | — grammófónplötur, åt. a. .....0.000000 000... — 7 

Aths. Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður að nokkru | 
eða öllu leyti aðflutningsgjöld af hljómplötum með verk- 
um eftir íslenzka höfunda og verkum sungnum og/eða 

leiknum af Íslendingum. 

12 | — grammófónplötur til tungumálakennslu ......... — T 
13 | — grammófónnálar ........0.0000000 0... — 7 
14 | Hljóðritar (fónógrafar) og hlutar til þeirra ...... . — Ti 
15 | Trumbur .............00.2 0200 nunna — T 
16 | Önnur hljóðfæri og hljóðfærahlutar, åt. a. .......... — 7 

XIX. FLOKKUR 

Vopn og skotfæri. 

80. kafli. 

Byssur: Vopn. 
1 | — haglabyssur og hlutar til þeirra ................ 1 kg T 
2 | — kúlubyssur, åt. a., og hlutar til þeirra ............ — T 
3 | — fallbyssur og hlutar til þeirra .................. — 7 
4 { — hvalveiðabyssur og hlutar til þeirra ............ — 2 
5 | — línubyssur (björgunarbyssur) og hlutar til þeirra — 2 
6 | — aðrar byssur og hlutar til þeirra, åt. a. .......... — 7 
7 | Önnur vopn ........0000ss0 rn — 7 

81. kafli. 

Skotfæri. 
Skothylki: 

— tóm: 
1 | — — úr pappa .......000000 0000 1 kg 7} 
2! — — önnur ........00000. 0. 0. — T | 

— hlaðin: 
3| — — úr pappa .......000000 0000 — 7 
4 | — — Önnur ........00000ð 0... nn — | 7 
5 | Högl og byssukúlur ............000.0.0.. 00... — | 7 
6 | Hvalveiðaskutlar .................0..0. 00. 0... — | 2 
7 | Önnur skotfæri, ét. a. ....... HARA ARRÐRÐRÐRRÐR — | 7    



  

  

  

  

  

265 

Toll- . | megas | tollar 
SE XX. FLOKKUR Toleining | Aurar | % pa | 40 

Ýmsar vörur og framleiðsla, ót. a. 

82. kafli. 

Náttúrleg eða tilbúin „mótanleg“ efni 

og vörur úr þeim, ót. a. 

1 | Tilbúnar perlur, perlufestar og annar varningur úr til- 
búnum perlum ......0.000000000 0... 1 kg 120 80 

2 | Vörur úr kóralli, ót. a. ........000000..00 00. 0... … — 120 80 
3 | Vörur úr skjaldbökuskel, åt. a. .......00000000.000. — 71. 50 
4 { Vörur úr skelplötu, sniglaskeljum o. þ. h., åt. a. — 1) 50 
5) Vörur úr beini og horni, ét. a. .......0000000000.0.. — 71. 50 
6 | Vörur úr rafi, ambroidi, jeti (gagati) og merskúmi, åt. a. — 7 | 50 
7 | Vörur úr vaxi, åt. a. .....000000000n nn — 71. 50 
8 | Skraut- og glysvarningur úr plastiskum efnum og efn- | 

um þeim, sem talin eru í þessum kafla ........ — 120 | 80 

! | 

83. kafli. | | 

Burstagerðarvörur, ót. a., sigti og sáld. | 

Burstagerðarvörur, åt. a.: | 
1 | — gólfsópar, gluggasópar og aðrir þess háttar grófir | 

Sopar, Ot. A. ...0000002.0.000n ne 1 kg 7. 30 
2 | — burstar til að hreinsa vélar ...........0..000.0... — 7) 30 
3 | — málningarpenslar, tjörukústar og kalkburstar — 7. 30 
ða| — listmålunarpenslar ............000000. 000... 0... — 7 8 

4 | — pottahreinsarar og aðrir burstar til að hreinsa mat- | 
arilåt og önnur busåhåld ..............0.0.00... — T 30 

5 | — fataburstar, hárburstar, naglaburstar, tannburstar 

og rakburstar ...............00200 0... 0n en — 7 30 
6 | — aðrir burstar og burstavörur, åt. a. .............. — 7 30 
7 | Sigti og sáld .............0.0..0 000. — | 7 30 

| | 

84. kafli. | 

Tennistæki og önnur þvílík tæki, leikföng, 

samkvæmisspil o. fl. 

1 | Tennis-, hockey- og golfknettir og önnur tæki til þeirra 
leikja, ót. a., fótknettir og „krokket“ og önnur þess 
konar tæki með tilheyrandi kúlum, spöðum og 
sleggjum ...........02000 0000 1 kg 1 40 

2 | Leikföng alls konar ...........000000 nn... — | 120. 50 
Samkvæmisspil, gestabrautir og töfl: | 

3 | — taflborð og taflmenn ........0000000000 00 0000... — — 7. 30 
4| — annað ............0.0 0000. r nn — 120 | 50 
5 | Ballskákir (billard) og hliðstæðar skákir og hlutar | | 

til þeirra ..........0000. 000 — 71 50 
6 | Jólatrésskraut alls konar ............0.0.00 00 .0.000.. — 120 | 80 
7 | Grímur, grímubúningar, pappirshvellpokar og aðrar | 

þess háttar vörur ...........02000000 0... . 0... — 120 | 80 
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| Vöru- | Verð- 

úir | Salur | tollur 

nr. Tolleining  Aurar | % 

Fiskiðnglar: 
8 | — önglar með flugu eða öðru tilbúnu agni til lax og 

silungsveiða .........000.2000 0000 n 0. 1 kg 7 30 
9 ETS .........202 0000. — 2 2 

10 | Öngultaumar, línur, girni og línuhjól til lax- og sil- 
ungsveiða, svo og laxveiðiháfar og ifærur ...... — 1! 30 

11 | Fiskistengur og lausir liðir í þær .................. — 1 30 

85. kafli. 

Hnappar, sjálfblekungar, skrúfblýantar, 

reykjarpípur o. fl. 
1 | Hnappar til fata, åt. a., þar með taldir ermahnappar 

og flibbahnappar, aðrir en úr góðmálmum ...... 1 kg 20 30 
2 | Sjálfblekungar, skrúfblýantar og pennastengur úr 

öðru en góðmálmum ...........0000.0 0... 0... — 1} 30 
Aths. Til góðmálma teljast þó ekki vörur þessar, nema bolurinn | 

og/eða hettan að öllu eða verulegu leyti sé úr góðmálmi. 

3 | Reykjarpípur, pípuhausar, pípuhreinsarar alls konar, 
munnstykki og aðrir pípuhlutar, vindla- og vind- 

„ Tingamunnstykki og kveikjarar nema úr góðmálmum — 1! 50 
4 | Öskjur undir andlitsduft (púðurdósir), nema úr góð- 

málmum, svo og púðurkvastar ...........0000... — 71. 50 
5 | Hárgreiður og höfuðkambar alls konar ............. — 1 35 
6 | Brjóst- og mannlíkön til útstillinga ................ — 1} 50 
7 | Bandprjónar, heklunálar, prjónavélanálar, saumavéla- 

nálar, saumnálar, seglsaumsnálar,  striganálar, | 

stoppunålar og aðrar þess háttar nálar .......... — 1) 10 

86. kafli. 
Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnúmer. 

1| Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnúmer .. 1 kg 71 30 

XXI. FLOKKUR 

Listaverk og safnmunir, ót. a. 

87. kafli. | 
Listaverk og safnmunir, ót. a. 

1 | Listaverk ...........20.0000.. 0... tollfrjáls 

Aths. Tollundanþágan eftir nr. 1 tekur aðeins til frumverksins. 
Fjármálaráðuneytinu er þó heimilt að fella niður aðflutn- 
ingsgjöld af afsteypum, sem gerðar eru erlendis eftir hér | 

gerðum frummyndum úr gipsi eða öðru áþekku efni. | 

Safnmunir, åt. a.: | | 
2 | — frímerki og önnur slík merki ........ tollfrjáls | | 

3| — safnmunir til opinberra safna ........ tollfrjálsir | | 
4| — Aðrir .....0..0.000000 near lIkg | 7 30    
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2. gr. 90 
Auk þeirra vara, sem eftir tollskránni eru tollfrjálsar, eru eftirtaldar vórur 25. nóv. 

undanþegnar aðflutningsgjöldum: 

a. Áhöld og innstæðumumnir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 
um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjáll- 

um og ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með tilliti til stærðar farar- 

tækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um hvaða áhöld og muni er að ræða, og 

áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr farartækjunum. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru Í farartækjum, sem koma hingað til lands 

frá útlöndum, enda verði vistir þessar og nauðsynjar áfram í farartækjunum 

þeim til notkunar, áhöfn og farþegum til neyzlu og notkunar í þeim, og vistir 

þessar og nauðsynjar geti talizt hæfilegar og leyfilegar eftir reglum, sem fjár- 

málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 

ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjármálaráðuneytið segir fyrir 

um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 

c. Aðrar vörur, sem ekki eiga að affermast hér úr farartækjunum, en eiga að 

fylgja þeim aftur til útlanda. Fjármá!aráðuneytið getur sett nánari reglur um 

meðferð þessara vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði 

tollfrjálsar. 

d. Vanalegur farangur starfsmanna á farartækjum, sem koma hingað til lands 

frá útlöndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur 

gert undantekning frá með reg!lugerðarákvæðum eða fyrirmælum i svipuðu 

formi, að með vanalegum farangri nefndra starfsmanna er átt við fatnað og 

aðrar nauðsynjar, sem tilheyra skipverjum á skipum og starfsmönnum á öðr- 

um farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, að svo miklu leyti 

sem tollstarfsmenn telja farangur þennan til eigin nota skipverjanna sjálfra 

eða starfsmanna í skipinu eða farartækinu. 

e. Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað til lands frá útlöndum, en 

það gildir sem almenn reg!a, sem fjármálaráðuneytið getur gert undantekning 

frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orð- 

unum vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauð- 

synjar, sem farþegar á farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, 

hafa meðferðis, að svo miklu leyti sem tollstarfsmenn telja farangur þennan 

til eigin nota farþeganna á ferðalaginu. 

f. Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna, sem látizt hafa erlendis, 

enda beri vörur þessar þess merki, að þær séu notaðar. 

g. Heimilismumnir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 

minnst eitt ár áður en þeir fluttu hingað til lands, munirnir séu notaðir heim- 

ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi verið 

í eigu þeirra og notaðir af þeim allt það ár, þessir menn flytji raunverulega 

hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 

Nánari skilyrði fyrir undanþágu þessari má setja i reglugerð m. a. um það, 

að hlutaðeigendur leggi fram skilríki fyrir tilskildri dvöl sinni erlendis og 

að þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni, að þeir leggi 

fram skilríki fyrir búsetuheimild sinni hér og greiði gjald fyrir skoðun mun- 

anna. Þá skal og heimilt að ákveða, að undanþága taki aðeins til. heimilis- 

muna að tilteknu verðmæti. 

h. Vörur til sendiherra, sendiráða og sendiræðismanna erlendra ríkja, enda af- 

hendi þeir tollyfirvaldi við afhending eða samþykki til afhendingar varanna 

yfirlýsing um það, að vörurnar verði notaðar við starfsemi þeirra hér eða séu 

til þeirra eigin afnota eða skylduliðs þeirra. 
33
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Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóð- 
endur ræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 
sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess, að þær seldust 
ekki þar, eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær 
sannanir eða líkur, sem tollyfirvald tekur gildar fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. Skilyrði undanþágunnar er, að vörurnar komi hingað 
aftur innan árs frá því þær fóru héðan. 
Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar þær sannanir eða líkur, sem toll- 
yfirvald tekur gildar fyrir því, að um sé að ræða endursendar umbúðir utan af 
útfluttum vörum. 
Kistur utan um lík og ker með ösku brenndra líka. 
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til lækninga á 
sauðfé. 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 

Ad endurgreiða aðflutningsgjöld af síld og skelfiski, sem inn er flutt til beitu. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum, sem erlendir ferða- 
menn flytja hingað til að nota hér um skamman tíma, ef þessum skilyrðum er 
ful:nægt: 

1. Hlutaðeigandi ferðamenn aki sjálfir ökutækjum þessum, eða launaðir öku- 
menn þeirra, útlendir eða innlendir. 

2. Ökutækin séu ekki lánuð, leigð eða notuð til neins konar flutninga fyrir 
borgun. 

3. Ferðamennirnir hafi ökutækin með sér til útlanda, þegar þeir fara þangað. 
Þó verða ökutækin í öllum tilfellum að vera flutt út innan árs frá því að þau 
voru flutt hingað til lands. 

4. Við komu ökutækjanna hingað sé sett trygging í peningum fyrir aðflutnings- 
gjöldunum af ökutækjunum, eða þau sambönd eigenda ökutækja, sem fjár- 
má!'aráðuneytið tekur gild, ábyrgist greiðslu aðflutningsgjaldanna. 

5. Ef skilyrðin eru rofin að dómi toll- eða lögreglustjórnar, megi þær taka öku- 
tækin þegar í stað úr umferð og annaðhvort taka aðflutningsgjöidin af irygg- 
ingarfénu, eða, ef samband eigenda ökutækja, sem fjármálaráðuneytið hefur 
tekið gilt, hefur ábyrgzt greiðslu aðflutningsgjaldanna, skylda það til að greiða 
aðflutningsgjöldin þegar í stað, eða flytja eða láta flytja út ökutækin á ábyrgð 
eigenda þeirra og taka útflutningskostnaðinn og annan útlagðan kostnað hins 
opinbera vegna ökutækjanna af tryggingarfénu, eða ef samband eigenda öku- 
tækja, sem fjármálaráðuneytið hefur tekið gilt, hefur ábyrgzt greiðslu aðflutn- 
ingsgjaldanna, skylda það til að greiða þegar í stað allan útflutningskostnað 
og annan útlagðan kostnað hins opinbera vegna ökutækjanna. 

Að heimta ekki aðflutningsgjöld af sýrum til votheysgerðar, efnum til varnar 
gegn sjúkdómum í nytjajurtum, svo og Höjbergsvökva til fiturannsókna á mjólk. 
sem áburðarsala ríkisins flytur inn. 
Að innheimta aðflutningsgjöld af efni í kassa um fisk til útflutnings sem um 
almennan trjávið sé að ræða, enda sé kassaefnið ekki unnið meira en Það, að 
það sé sagað niður í hæfilegar lengdir. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af filmum, sem notaðar eru til litografprent- 
unar. 
Meðan heimildin í 8. lið 1. gr. laga nr. 61 29. apríl 1943 er í gildi, að lækka til 
samræmis tollana eftir nr. 9 í 21. kafla tollskrárinnar.
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Að heimta ekki aðflutningsgjöld af vörum, sem sendar eru hingað til lands til 90 
viðgerðar eða annarrar aðvinnslu, eða af vörum, sem sendar eru i gegnum- 25. nóv. 
flutningi (transit), enda komi kostnaður tollstjórnarinnar af eftirlitinu með 
flutningi varanna og geymslu á þá, sem fá undanþágurnar. 
Að undanþiggja hvers konar aðflutningsgjöldum garn til veiðarfæragerðar. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af umbúðum og af efni í 
umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, sem fluttar eru til útlanda til sölu þar, 
og af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu á slíkum umbúðum. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af efnivörum í innlendar 
framleiðslu- og iðnaðarvörur, sem sendar eru til útlanda til sölu þar, enda sé hægt 
að ganga úr skugga um magn og verð hinna erlendu efnivara, eða að greiða hinum 
innlendu framleiðendum útflutningsendurgreiðslur, sem svari sem næst til þeirra 
aðflutningsgjalda, sem ætla má að greidd hafi verið af efnivörunum. 
Meðan heimilt er að hækka gjald af innlendum tollvörutegundum, sbr. nú lög 
nr. 94 28. des. 1946, að hækka tilsvarandi aðflutningsgjöld af sömu vöruteg- 

undum aðfluttum. 
Að lækka eða fella niður aðflutningsgjöld af myndamótum, sem fréttablöðin 

fá erlendis frá og þau eru áskrifendur að. 
Að innheimta sömu aðflutningsgjöld af votheysturnum og vélaútbúnaði til að 
steypa þá og af vélum og áhöldum til landbúnaðar og landbúnaðarframleiðslu. 
Að innheimta sömu aðflutningsgjöld af Jeep-bifreiðum og almenningsvögnum 

og af vöruflutningabifreiðum. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsisákvæðið í b-lið 24. gr. samþykktar 
þeirrar um alþjóðaflugmál, sem birt var með auglýsingu nr. 45/1947. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af tækjum og útbúnaði til Loranstöðvarinnar 
á Reynisfjalli, sem rekin er samkvæmt milliríkjasamningi frá 30. apríl 1947. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsisákvæði í b- og c-lið 7. gr. alþjóða- 
samnings um réttindi Sameinuðu þjóðanna, sem birtur er sem fylgiskjal með 
lögum nr. 13/1948, um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamn- 

ing um réttindi Sameinuðu þjóðanna. 

'. Að heimta ekki aðflutningsgjöld af áhöldum og efni, sem inn er flutt eingöngu 

vegna framkvæmdar samnings frá 16. september 1948, milli ríkisstjórnar Ís- 

lands og ráðs alþjóðaflugmálastofnunarinnar. 

Að fella niður aðflutningsgjöld af munum, sem sendir eru hingað að gjöf og 

góðgerðafyrirtæki eiga að annast dreifingu á til bágstaddra og þvílíkra. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af munum, sem aðeins eru fluttir hingað til 

sýningar eða flutnings um stundarsakir og endurútfluttir eru þegar að sýningu 

eða flutningi loknum, og af vélum og áhöldum, sem aðeins eru send hingað 

til reynslu og flutt eru út þegar eftir að þau hafa verið reynd. 

Að heimta ekki aðflutningsgjöld af áhöldum og efni, sem látið er ókeypis 

í té af National Bureau of Standards í Washington til vísindarannsókna sam- 

kvæmt samningi frá 1. júlí 1949 milli póst- og símamálastjórnar Íslands og 

National Bureau of Standards í Washington D. C. 

Að fella niður eða lækka aðflutningsgjöld af farartækjum fyrir lamað eða 

bæklað fólk, svo og af gervilimum, sem ekki verða gerðir hér á landi, enda sé 

þörf þess fyrir þessar vörur sönnuð með læknisvottorði og meðmælum heil- 

brigðisstjórnarinnar. 

Að fella niður eða lækka aðflutningsgjöld af lýsi, sem flutt er inn til þess að 

bæta íslenzkt útflutningslýsi, svo og af lýsi og öðrum fiskafurðum, sem keyptar 

eru af erlendum fiskiskipum, enda séu sönnur færðar á, að afurðir þessar verði 

fluttar út aftur og viðskiptamálaráðuneytið mæli með lækkun eða niðurfell- 

ingu aðflutningsgjaldanna.
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v. Að heimta ekki aðflutningsgjald af kirkjugripum. 
z. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu- 

og iðnaðarvara erlendis, enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á 
landi og vörurnar séu að vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar. 

þ. Að heimta aðeins verðtoll af leigu tækja, sem eru send hingað til notkunar um 
stuttan tíma og þegar eru endursend að notkun lokinni. 

æ. Áð innheimta ekki aðflutningsgjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 
veiðarfæragerðar. 

ö. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, sem 
smíðaðir eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja 
rúmlest. 

aa. Ad endurgreiða verksmiðjum, sem framleiða rafmagnsspenna, aðflutningsgjöld 
eða hluta af þeim af efnivörum þeirra. 

4. gr. 
Nú eru munir sendir til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarrar aðvinnslu, og þeir breyta ekki svo eðli sínu við að- 
vinnsluna, að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning munanna er fuli- 
nægt þeim skilyrðum, sem um ræðir í niðurlagi þessarar málsgreinar, og skal þá greiða 
af aðvinnslukostnaðinum, að viðbættum sendingarkostnaðinum báðir leiðir, þann 
hundraðshluta í verðtoll, sem samskonar erlend aðflutt vara ber eftir tollskránni, 
þó ekki lægri verðtoll en 15%. Ef samskonar erlendar aðfluttar vörur bera aðeins 
vörumagnstoll, skal greiða af mununum 15% af fyrnefndum kostnaði, að viðbættum 
sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst í þessum ákvæðum, er þó 
þeim skilyrðum bundin, að mununum sé framvísað fyrir tollstarfsmanni áður en 
þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi gefi vottorð um það, að munum þess- 
um hafi verið framvísað fyrir honum og hann hafi skráð á vottorðið lýsingu á mun- 
unum og að vottorð þetta sé lagt fram fyrir þann tollstarfsmann, sem annast toll- 
meðferð munanna við innflutning. 

Ef hins vegar munir þeir, sem sendir eru til útlanda til aðvinnslu, breyta svo eðli 
sínu við aðvinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim aðflutningsgjöld 
eftir tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Fyrirmæli þessarar greinar taka ekki til íslenzkra skipa, báta eða flugvéla, sem 
viðgerð fer fram á erlendis. 

II. KAPITULI 

Reglur um notkun tollskrárinnar. 

A. 

Samblandaðar og samsettar vörur. 

5. gr. 
Þegar vara er úr efnum, sem hvert út af fyrir sig gætu valdið því, að vara yrði 

tolluð með fleirum en einum hætti, skal tollun hennar, nema sérstaklega sé mælt 
fyrir á annan veg, fara eftir því, hvaða efni tollyfirvaldið telur að einkenni mest 
eðli hennar og notkun. Ef tollyfirvaldið telur, að úr þessu verði ekki fyllilega skor- 
ið, skal varan tolluð á þann hátt, sem tollur verður hæstur. 

6. gr. - i 
Af ósamsettum hlutum samsettra vara skal greiða sömu aðflutningsgjöld og af 

vörunni samsettri, nema sérstaklega sé mælt fyrir á annan veg.
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B. 

Vörumagnstollun. 

7. gr. 
Vörumagnstoll skal ákveða eftir þyngd vöru með umbúðum, nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil tollein- 

ing, en minna broti skal sleppt. 
Nú eru saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, þó ekki 

hærri en kr. 0.20 af tolleiningu, og skal þá greiða af öllum vörunum þann vörumagns- 
toll, sem hvílir á þeirri af vörunum, sem ber hæstan vörumagnstoll. 

Af póstbögglum, sem til landsins flytjast, skal aldrei greiða minna en 1 kr. 
í vörumagnstoll af hverjum böggli. Lágmarksgjald af vörum, aðfluttum á annan hátt, 
skal vera kr. 0.50. 

8. gr. 
Af vörum þeim, sem yzt til hægri í öðrum dálki tollskrárinnar eru merktar 

með stóru enni (N), skal greiða vörumagnstoll eftir magni varanna án umbúða. Af 

vörum þessum skal reikna % úr tolleiningu og þar yfir sem heila, % allt að 34 
hálfa, en minna broti skal sleppt. 

9. gr. 
Fjármálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um það. hvernig reikna skuli vöru- 

magnstoll af vörum, sem tollast eftir rúmmáli. 

C. 

Verðtollun. 

10. gr. 
Verðmæti vöru til verðtollsákvörðunar er yfirleitt verð hennar í útflutnings- 

landinu, að viðbættu, ef það er þá ekki innifalið í verðinu: 
a. Útflutningsgjaldi, ef það hvílir á vöru, 
b. verðmæti innri og ytri umbúða, 
c. flutningsgjaldi og öðrum sendingarkostnaði, s. s. vátryggingu, flutningsmiðl- 

unargjöldum o. þ. h., sem fellur á vöru þar til hún er affermd á ákvörðunarstað. 
Verð vörunnar í útflutningslandinu og kostnaður sá, sem talinn er undir a., Þ. 

og c, kallast einu nafni tollverð vöru. 
Nú er vara seld undir almennu heildsöluverði á sams konar vörum eða vörum 

af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, og skal þá 
greiða verðtoll af hinu almenna útflutningsverði. Þó að greitt sé flutningsgjald, sem 
er undir almennu flutningsgjaldi, eða þó að greiddur sé annar sendingarkostnaður, 
sem er undir almennum sendingarkostnaði, skal allt að einu hið almenna flutnings- 
gjald eða annar almennur sendingarkostnaður talinn í því tollverði, sem greiða 
skal af. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að afferma 
hana, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá fram- 
haldsflutningur hefur valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðarauka. 
Þá skal og heimilt að draga frá þann hluta flutningsgjalds, sem greiddur er vegna 
slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess að skip affermir á fleiri höfnum 
en einni, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðarauka. 

Greiða skal verðtoll af afslætti og öðrum frádrætti, sem kaupanda aðfluttrar 
vöru er veittur. Fjármálaráðuneytið getur þó með reglugerðarákvæðum eða fyrir- 
mælum í svipuðu formi gert undantekning frá þessu ákvæði, ef um er að ræða 
afslátt eða annan frádrátt, sem almennt er veittur í verzlunarviðskiptum af 

vissu tagi. 
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90 Nú er vara seld til síðari afhendingar á tilteknum tíma, og skal þá greiða 
25. nóv. Verðtollinn af því verði, sem á þeim tíma, sem kaup eru gerð, er hið almenna verð 

til afhendingar á hinum tiltekna tíma. Ef vara er ekki endanlega seld hingað til 
lands, skal greiða verðtollinn af verðinu á þeim stað og tíma, sem varan er send, 
en verð þetta má þó ekki vera lægra en almennt heildsöluverð á sams konar 
vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á hinum tiltekna stað og tíma. 
Síðastnefnd regla gi'dir um vörur, sem innfluttar eru til útibúa eða umboðsaðila 

fyrir útlend fyrirtæki og aðra aðila í útlöndum, og skiptir ekki máli, hvort umboðs- 
aðilarnir koma fram i nafni umbjóðanda síns eða í eigin nafni. Ef í verðum þeim, 
sem um ræðir Í þessari málsgrein, er ekki innifalinn kostnaður sá, sem talinn er 
undir a, b og c í Í. málsgr. þessarar greinar, sbr. reglurnar í síðari hluta 3. málgsr., 
skal hann jafnan talinn með í þeim tollverðum, sem greiða skal af. 

Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 
sem svarar til söluverðs sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 
en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 
meðferðar. Verði slíkt verð ekki ákveðið, eða ef vara er að mun skemmd, skal verð 
vöru til verðtollsákvörðunar ákveðið með matsgerð á kostnað viðtakanda, en að 
öðru leyti fari um matsgerð þessa eftir ákvæðum 1. mgr. 14. gr. að því leyti, sem 
við á. Þetta, sem hér er sagt, gildir þó ekki um vörur, sem ekki verða að dómi toll- 
yfirvalds taldir venjulegar verzlunarvörur, en slíkar vörur skuli metnar af toll- 
starfsmönnum. 

11. gr. 
Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess í erlendri mynt, og skal þá því eða 

þeim hluta þess við verðtollsákvörðun breytt í innlenda fjárhæð. Skal farið eftir 
því sölugengi, sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi á komudegi 
farartækisins, sem vöruna flytur, til þeirrar tollhafnar, þar sem tollurinn á að greið- 
ast. Bönkum og útibúum þeirra er skylt að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um 
gengi, er þeir æskja. Nú er ekkert gengi skráð hér í bönkum á téðri mynt eða ekki 
næst vitneskja um það, og skal þá farið eftir gengi póstávísana, útfarinna héðan. 
Póststarfsmenn skulu skyldir til að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um póstávis- 
anagengi, er þeir æskja. Ef ekkert slíkt póstávísanagengi er skráð, skal breyta toll- 
verði eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 
þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 

Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flutningskostnað fyrir sundurleitar 
vörur, ef viðtakandi hefur afhent til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta 

kosti tilgreinir verð hverrar einstakrar hinna sundurleitu vara á innkaupsstað, en 
þá skal skipta hinum ósundurliðaða flutningskostnaði niður á hverja einstaka 
vöru í sendingunni eftir hlutfalli því, sem er á milli innkaupsverðs varanna inn- 
byrðis. 

13. gr. 
Í aðflutningsskýrslum þeim, sem viðtakendur skulu afhenda tollstarfsmönn- 

um áður en vörur eru teknar til tollmeðferðar, skal tilgreindur sá dagur, sem sala 
hinna aðfluttu vara fór fram. 

Þá skulu viðtakendur skyldir til að afhenda til tollmeðferðar samrit af sölu- 
reikningi yfir hina aðfluttu vöru. Reikningseintak þetta, sem tollstofnunin heldur 
eftir, skal vera dagsett og undirritað af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í 
landi seljanda hefur rétt til að rita firma hans. Reikningur þessi skal skýrt og greini-
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lega tilgreina nöfn þeirra vörutegunda, sem hann ræðir um, verð og nettóþunga 
hverrar vörutegundar, hvernig vara er seld, hvenær sala fór fram, greiðsluskilmála 
og önnur söluskilyrði, svo og í hvaða mynt er reiknað, tegund, merki og númer um- 
búða, eða merki og númer á vörunni, ef hún er umbúðalaus, stykkjatölu og þunga 
þeirra með umbúðum. Allir töluliðir reikningsins skulu lagðir saman og aðalupphæð 
hans skýrt tilgreind. 

Viðtakendur aðfluttra vara, sem ekki eru endanlega seldar hingað til lands eða 
sendar til útibúa eða umboðsaðila fyrir útlend fyrirtæki eða aðra aðila í útlöndum, 
skulu afhenda til tollmeðferðar samrit af vörureikningi yfir vörurnar, og skal reikn- 
ingseintak þetta, sem tollstofnunin heldur eftir, tilgreina eftir því, sem við á, sömu 
atriði og sölureikningur yfir aðrar aðfluttar vörur. Á reikningseintak þetta skal auk 
þess vera skráð undirrituð yfirlýsing þess, sem sendir vöruna til útibús síns, um- 
boðsaðila eða annars erindreka, um það, að verð það, sem tilgreint sé á vörureikn- 
ingnum, sé ekki lægra en almennt heildsöluverð á sams konar vörum eða vörum 
af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem vara er send. 

Viðtakendur eru skyldir til að leggja fyrir tollstarfsmenn farmskiírteini, fylgi- 
bréf, flutningsskírteini, vátryggingarskirteini, reikning yfir kostnað af umbúðum, 
flutningsmið!'unarreikning o. fl. þess háttar skjöl um vöruna til staðfestingar því, 
að tollverð sé rétt tilgreint, enda séu gjöld þau og kostnaður, sem skjöl þessi til- 
greina, ekki innifalinn í upphæð sölu- eða vörureikninganna eða þeirra sérstaklega 
getið á þeim. 

Í skýrslum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, skal vera yfirlýsing 
viðtakanda um það, að þeir sölu- eða vörureikningar, sem hann hefur afhent með 
skýrslunni, eigi við vöru þá, sem skýrslan ræðir um, að reikningarnir og önnur fram- 
lögð skjöl séu rétt og tilgreini, hvað varan kostar hingað komin í tilgreindri mynt, 
að frá upphæðum þessum sé ekki dreginn afsláttur fyrir borgun út í hönd eða ann- 
ar sérstakur afsláttur eða annar frádráttur, sem ekki sé tilgreindur á skjölunum, og 
að honum sé ekki kunnugt um það, að verð það, sem tilgreint sé á sölu- eða vöru- 
reikningunum, sé lægra en almennt heildsöluverð á tilsvarandi magni af sams 
konar vörum eða vörum af svipuðu tagi á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, 
eða ef vara er ekki endanlega seld hingað, á þeim stað og tíma, sem vara var send. 
Ef hið almenna heildsöluverð er hærra en hið tilgreinda verð, skal viðtakandi gefa 
yfirlýsingu um hið hærra verð eftir beztu vitund. Sama gildir, ef hann brestur 
upplýsingar um verðið. Hafi verið gefinn afsláttur fyrir borgun út í hönd eða 
annar sérstakur afsláttur eða annar frádráttur, sem framlögð skjöl bera ekki með 
sér, skal geta þess í aðflutningsskýrslunni og tilgreina upphæð hans. 

Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort þeir, sem fá verðtolls- 
vörur frá útlöndum, leggja fram rétt sögn um tollverð varanna, skal tollstarfsmönn- 
um heimilt, hvort sem er við tollskoðun eða síðar, að fengnum skriflegum úrskurði 
tollyfirvalds, að athuga verzlunarbækur hlutaðeigandi, bréfaviðskipti og önnur 
skjöl, sem að dómi tollyfirvalds geta veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

14. gr. 
Nú telja tollstarfsmenn við tollmeðferð vöru, að verð það, sem tilgreint er í 

aðflutningsskýrslu og staðfest er með framlögðum skjölum, sé ekki í samræmi við 
það verð, sem eftir fyrirmælum 10. gr. á að greiða verðtoll af, og skulu þeir þá leið- 
rétta verðið samkvæmt þeim ákvæðum eða, ef ósamræmið stafar ekki af misskiln- 
ingi á reglum 10. gr., hækka verðið að því skapi, sem þeir telja rétt. Ef viðtakandi 
telur sig ekki geta sætt sig við hið hækkaða verð, eða ef viðtakandi vöru, sem toll- 
yfirva'd hefur ekki talið venjulega verzlunarvöru og metið samkvæmt fyrirmælum 
síðustu málsgr. 10. gr., er óánægður með það verð, sem tollstarfsmaður hefur sett 
á þessar vörur, geta viðtakendur gert kröfu um mat á vörunni, en gera skal skrif- 
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90 lega kröfu um slíkt mat til tollyfirvalds áður en það afhendir eða samþykkir að 
25. nóv. afhenda megi viðtakanda vöruna. Eftir að fram er komin krafa um mat skal toll- 

yfirvald gera ráðstafanir til að mat verði framkvæmt, en það skal gera einn eða 
fleiri sérfróðir, ef við verður komið, og óvilhallir dómkvaddir menn, og skal hann 
eða þeir tilkynna viðtakanda og tollyfirvaldi, hvar og hvenær matsgerð skuli fara 
fram. Matsmenn skulu ákveða verðið eftir fyrirmælum 10. gr., eftir því, sem við verð- 
ur komið, og skal greiða verðtollinn af matsverðinu. Viðtakandi skal greiða mats- 
kostnað, ef matsverð verður hærra en verð það, sem hann gaf upp, en ella ríkis- 
sjóður. Ákvæði 29. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því, 
sem við á, um matskostnað. 

Ef það kemur í ljós við tollun eða síðar, að aðflutningsskýrsla eða þau skjöl, 
sem viðtakandi hefur lagt fram til staðfestingar því verði, sem tilgreint er í aðflutn- 
ingsskýrslunni, eru röng, skal tollstarfsmönnum heimilt, ef þeir telja sér ekki fært 
að ákveða verð vöru til verðtollsákvörðunar, að fá það ákveðið með matsgerð á 
kostnað viðtakanda, og skulu ákvæði 1. mgr. gilda um mat þetta og matskostnað. 
eftir því, sem við á. 

15. gr. 
Nú gerir viðtakandi það sennilegt, að hann hafi ekki fengið þau gögn, sem um 

ræðir í 13. gr., eða ef þau teljast ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald afhenda 
viðtakanda eða leyfa að afhenda viðtakanda vöru gegn því, að hann greiði gja'd fyrir 
tollskoðun og setji þá trygging fyrir greiðslu aðflutningsgjaldanna, sem tollyfirvaldið 
heimtar, og að viðtakandi afhendi þau gögn, sem vantar, eða þau gögn, sem misfellur 
voru á, leiðrétt, innan hæfilegs tíma, sem tollyfirvaldið til tekur, en ef vanefndir 
verða á því, varðar það viðtakanda sektum, enda ákveður tollyfirvaldið þá, hve mikil 

aðflutningsgjöld skuli greiða af vörunni. 

16. gr. 
Ef viðtakandi vöru leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, sem um ræðir 

í 13. gr., eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, sem fyrirskipuð 
eru i nefndri grein, skal greiða verðtoll af því tollverði, sem ákveðið hefur verið, 
með 25% viðauka við það. 

Ákvæðum 1. mgr. skal þó ekki beita, ef tollyfirvald telur, að ekki sé um venju- 
lega verzlunarvöru að ræða, eða ef vörur eru að mun skemmdar. Enn fremur er toll- 

yfirvaldi heimilt, ef alveg sérstaklega stendur á, að sleppa framangreindum 25% 
viðauka. 

17. gr. 
Ef gefin er röng aðflutningsskýrsla um verð vöru, varðar það allt af fimmtán- 

faldri þeirri fjárhæð, sem höfð hefur verið eða hafa hefði mátt af ríkissjóði vegna 
hinnar röngu skýrslu. 

Leggi viðtakandi hins vegar fram röng gögn til staðfestingar því verði, sem upp 
er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi eða hlaut að vita að voru röng, skal 
hann auk viðurlaga 1. mgr. sæta sektum, allt að 20000 kr., eða fangelsi, ef sakir 
eru miklar, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í 1. og 2. málsgr., má svipta þann, sem verður 
sekur um þar nefnd brot, leyfi til verzlunar um tiltekinn tíma, eða ævilangt, ef brot 
er margitrekað. 

18. gr.
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IV. KAPITULI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Um gjalddaga og lögvernd aðflutningsgjalda fer eftir ákvæðum laga um toll- 

heimtu og tolleftirlit. 

Þó skal, er breyting verður á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 
fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar, er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar 
fyrir breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar, er fyrir hendi 
er eitthvert þeirra tilvíka, sem um ræðir í í —4. tölulið hér á eftir: 

1. Hlutaðeigandi toillstofnun hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna, sem af- 
henda ber þangað vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin þeim 
skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi, til þess að hægt sé að tollafgreiða 
vöruna þegar í stað. 

2. Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda viðtakanda vöruna gegn trygg- 
ingu, sbr. 15. gr. 

3. Endursendingarskírteini hefur verið gefið út um vöruna samkvæmt 4. mgr. 31. 
gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 

4. Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
sbr. 29. gr. sömu laga. 
Nú hefur vara komizt í hendur viðtakanda, án þess að hún hafi verið tollaf- 

greidd og án leyfis tollyfirvalds, og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 
aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu, frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni. 

20. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvernig tolla skuli vöur, og skal þá fjármálaráð- 

herra skera úr þeim ágreiningi og er sá úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. 
Þegar leitað er úrskurðar þess, sem um ræðir í 1. mgr. skulu fylgja erindinu 

til ráðuneytisins öll þau skjöl, sem skipta máli um tollun vöru, s. s. sölureikningur 
eða annar vörureikningur og önnur þau skjöl, sem um ræðir í 4. mgr. 13. gr. Þá 
skal og senda með erindinu sýnishorn af vörunni, en verði því ekki við komið, 
skal senda nákvæma teikning eða lýsing á vöru þeirri, sem ágreiningur er um. 

21. gr. 
Nú kemur upp deila um það, hvað skuli telja almennt verð vöru, almennt 

flutningsgjald eða annan almennan kostnað, sem fellur á vörur, og skal þá fjár- 
málaráðherra eiga fullnaðarúrskurð um það mál. 

22. gr. 
Ákvæði laga nr. 53 16. nóv. 1907, um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest, skulu 

aðeins taka til vara þeirra, sem greiða ber af vörumagnstoll eftir magni án umbúða. 

23. gr. 
Á fyrstu höfn, sem aðkomuskip eða annað aðkomufarartæki tekur hér á landi, 

skal rannsaka skipsforðann eða slíkan forða í öðrum farartækjum og ákveða síðan 
hvað teljast skuli leyfilegur og hæfilegur forði. Fyrir rannsókn þessa skulu skip- 
stjórar greiða tollyfirvaldinu eða umboðsmanni þess 10 kr. 

24. gr. 
Við tollskoðun er tolleftirlitinu heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum 

sýnishornum af vörunum án endurgjalds. 
, 34 
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25. gr. 
Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um embættismenn og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi 
mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verzlunarhagi einstakra manna 
eða fyrirtækja, þar með talin hvers konar vitneskja, sem ráða má af samritum af 
sölu- eða vörureikningum, sem tollstofnanir halda eftir. 

26. gr 

27. gr. 
Innflutningsjöld þau, sem um ræðir í lögum nr. 84 6. júlí 1932, um bifreiða- 

skatt o. fl., og lögum um breytingu á þeim lögum, skulu halda gildi sínu. Þá halda 
gildi sínu gjöld samkvæmt reglugerðarákvæðum, settum með heimild í niðurlagi 
7. gr. laga nr. 24 1. febr. 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og 
nauðsynjavörum. 

Gjört í Reykjavík, 25. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1955 með viðauka. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1955 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 
a. Með 100% viðauka vitagjald, samkv. lögum nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lögum 

um breyting á þeim lögum. 
b. Með 140% viðauka stimpilgjald, lestagjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, 

er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40/1954. 
c. Með 200% viðauka gjöld samkv. IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 

með skipum, að undanskildum gjöldum samkv. 58. gr. laganna. 
d. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. lögum nr. 60 1939, 

nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla, 2. gr., með 680% álagi, öli samkv. 
3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 3. kafla með 
50% álagi. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í Í. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1955. 

Gjört í Reykjavík, 25. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  
Eysteinn Jónsson.
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LOG 
um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, um tollskrå o. fl. 

ForsEeti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
bykki mínu: 

i 1. gr. 
Á árinu 1955 skal innheimta: 

A. Vörumagnstoll samkvæmt lögum nr. 62/1939, um tollskrá o. fl, og síðari breyt- 
ingum á þeim lögum, með þessum hækkunum: 
a. Af benzini, öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 

15. lið, með 20 aurum af kg í stað 1 eyris. 
hb. Af öllum öðrum vörum með 250% álagi, þó ekki af flugvélabenzini og vör- 

um þeim, sem taldar eru í 2. gr. 
B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 45% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 

taldar eru í 2. gr. 

2. gr. 
Undanþegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A og B-lið 1. gr. eru þessar 

vörur: 

Tollskrárkafli 9 nr. 1--2, kaffi, óbrennt, eða brennt og malað. 
— 10 — 1—7, korn, ómalað. 
— 11 — 1—12, mjöl og grjón. 
— 17 — 1—6, sykur. 
—- 22 —  6—-38, drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 
— 24 — 1—9, tóbak. 
— 25 — 10, salt. 
— 27 — 1—4, kol. 
— — — 14, steinolía. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna milliríkja- 
samninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt 1. gr. 

a
p
p
 

ø 

3. gr. 
Á árinu 1955 skal heimilt að fella niður aðflutningsgjöld af: 
Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 
Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 
Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla 
tollskrár. 
Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kalla tollskrár. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1955. 

Gjört í Reykjavik, .25. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Eysteinn Jónsson. 

1954 

92 
25. nóv.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 

og lögum um breyting á þeim lögum, nr. 99 1950 og nr. 87 1952. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
bykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðsins „kennslumálaráðuneytinu“ í 9. gr. laga nr. 69 12. april 1945 komi: 

samgöngumálaráðuneytinu. 

2. gr. 
Í stað orðsins „atvinnumálaráðuneytið“ í 16. gr. sömu laga komi: samgöngu- 

málaráðuneytið. 

3. gr. 
Í stað orðsins „atvinnumálaráðuneytið“ í 18. gr. sömu laga komi: samgöngu- 

málaráðuneytið, og í stað orðsins „Norðfirði“ í sömu grein komi: Neskaupstað. 

4. gr. 
19. gr. sömu laga, sem er ákvæði til bráðabirgða, falli niður. 

5. gr. 
3. gr. laga nr. 99 18. des. 1950 orðist svo: 
Við stýrimannaskólann í Reykjavík skulu, auk skólastjóra, að jafnaði vera fimm 

skipaðir kennarar, fjórir í siglingafræði og tungumálakennari, og stundakennarar 
eftir þörfum. 

Laun fastakennara skulu ákveðin í launalögum. 

6. gr. 
Orðið „Djúpmælar“ í 3. gr. laga nr. 87 16. des. 1952 falli niður. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skal fella meginmál þeirra og laga nr. 99 18. 

des. 1950 og laga nr. 87 15. des. 1952 inn í lög nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimanna- 
skólann í Reykjavík, og gefa lögin út þannig breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 30. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 94 
30. nóv. 

um heimild til að fella niður manntal í Reykjavík. 

ForseTr ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að fella niður fyrir eitt ár í senn manntali 

samkv. lögum nr. 18 13. sept. 1901 og síðari breytingum á þeim lögum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 95 
30. nóv. 

um breyting á lögum nr. 71 24. apríl 1954, um happdrætti 

dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

ForseTr ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Heimilt skal dvalarheimili aldraðra sjómanna að stofna happdrætti um bifreiðar, 
bifhjól, báta, búnaðarvélar, íbúðarhús og einstakar íbúðir. 

Verð happdrættismiða skal ákveðið af ráðherra, að fengnum tillögum frá stjórn 
dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

Da
 

ga
 

lej
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S) 

Ólafur Thors.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins. 

ForsETi ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sambykki 
mínu: 

1. gr. 
Aftan við síðustu málsgr. 10. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Ríkisstjórninni er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast lán að upphæð 
kr. 5 250 000.00, er stjórn hlutatryggingasjóðs tekur fyrir hönd síildveiðideildar hjá 
hinni almennu fiskideild, svo og að ákveða, að ríkissjóður greiði vexti af láni þessu. 

Togarar, sem gerðir hafa verið út á síldveiðar sumarið 1954, skulu njóta sömu 
bóta úr síldveiðideildinni og herpinótaskip. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. nóvember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Ítalíu. 

Hinn 15. október var framlengt óbreytt viðskiptasamkomulag Íslands og 
Ítalíu frá 27. júní 1953 um eitt ár frá 27. júní 1954 að telja. 

Þetta er almenningi hér með gert kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 30. nóvember 1954. 

Kristinn Guðmundsson. 
  

Magnús V. Magnússon.
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AUGLÝSING 98 
2 30. nóv. 

um viðskiptasamning milli Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 16. október var með erindaskiptum í Genf framlengdur viðskipta- og 
greiðslusamningur Íslands og Ungverjalands frá 6. marz 1953 óbreyttur til ársloka 
1955. 

Þetta er almenningi hér með gert kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 30. nóvember 1954. 

Kristinn Guðmundsson.   
Magnús V. Magnússon. 

LÖG 99 
1. des. 

um viðauka við lög nr. 75/1921, um stimpilgjald. ce 

ForseTr ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
bykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 55. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 

Stimpilgjald skal innheimt í heilum krónum, en aurum sleppt. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. desember 1954. 

Gjört að Bessastöðum. 1. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ   

Eysteinn Jónsson.
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100 LÖG 
10. des. 

um afnám laga um veitingaskatt. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 99 19. júní 1933, um veitinga- 
skatt, með síðari breytingum. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1955. 

Gjört í Reykjavík, 10. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 

  

Eysteinn Jónsson. 

101 LÖG 
10. des. 

S um breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um Ræktunarsjóð Íslands. 

ForsETi ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað „10 ár“ í 3. tölulið 3. gr. laganna komi: 20 ár. 

2. gr. 
2. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Upphæð lánanna má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að 
meðaltali árlega. Njóti framkvæmdin framlags samkvæmt jarðræktarlögum, lækkar 
lánsupphæðin sem svarar framlaginu. Við það skal miðað, að kostnaðarverð fram- 

kvæmdanna sé að dómi sjóðsstjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast sam- 
kvæmt verðlagi á hverjum tíma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lán- 
takanda, eftir því sem þörf er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1955. 

Gjört í Reykjavík, 10. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.
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LÖG 102 
10. des. 

um breyting á lögum nr. 20 31. jan. 1952, um landnám, nýbyggðir 

og endurbyggingar í sveitum. 

ForsETi ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

 Þykki mínu: 

. 1. gr. 
Í stað „10 ár“ í síðari málsgr. 4. gr. laganna komi: 20 ár. 

i 2. gr. 
Í stað ,,10 ár“ í staflið 2 í 13. gr. laganna komi: 20 ár. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. desember 1954 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Steingrímur Steinþórsson. 

LÖG 103 
17. des. 

um afnám ákvæða í lögum, sem binda atvinnuréttindi íslenzkra ríkisborgara 

við undanfarna búsetu eða dvöl hér á landi. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Ákvæði í lögum, sem binda atvinnuréttindi íslenzkra ríkisborgara við undan- 

farna búsetu eða dvöl hér á landi, eru úr gildi numin. 

…. 2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

35 
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð 

fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942. 

Forseti Íslands hefur hinn 1. þ. m. samkvæmt tillögu menntamálaráðuneytisins 
fallist á svofellda breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 47/1942. 

Í. gr. 
Aftan við 51. gr. komi svofelld viðbót: 

i IV. Próf í íslenzku fyrir erlenda stúdenta: baccalaureatus phililogiae Islandicae 
(bacc. philol. Isl.). Námstími er áætlaður 4—6 kennslumisseri. Prófgreinar eru fjórar: 
Málfræði, þýðingar, bókmenntasaga og textaskýringar. Prófin skulu vera sex, þrjú 

skrifleg og þrjú munnleg. 
Skrifleg próf: 1. málfræði, 2. þýðing úr íslenzku á móðurmál stúdentsins eða 

eitthvert heimsmál og úr því máli á íslenzku, 3. bókmenntasaga. 
Munnleg próf: 1. málfræði, 2. bókmenntasaga, 3. textaskýringar. 
Fyrir hvert próf skal gefin sérstök einkunn. Til þess að standast prófið þarf 

stúdentinn að hafa hlotið, auk tilskilinnar meðaltalseinkunnar (sbr. 45. gr.), hið 

lægsta einkunnina 5 í þýðingum. 
Nánari reglur um námsefni setja kennararnir í íslenzkum fræðum. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. desember 1954. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Jóhannes Elíasson. 

LÖG 
um breyting á tilskipun 9. maí 1855, sem lögleiðir á Íslandi, 

með nokkrum breytingum, lög 3. jan. 1851, um prentfrelsi. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. tilskipunarinnar orðist svo: 
Sá, sem annast prentun rits hér á landi, skal á hverju eintaki ritsins geta 

nafns síns eða firma svo og prentunarstaðar. Með sama hætti skal útgefandi rits 
nafngreina sig í hverju eintaki þess. 

2. gr. 
2. gr. tilskipunarinnar orðist svo: 
Nú er nafngreining samkvæmt 1. gr. vanrækt eða rangt skýrt frá nafni 

prentara, útgefanda eða prentunarstað, og varðar það þá sektum eða varðhaldi, ef 
miklar sakir eru.



285 1954 

Sömu refsingu skal sá sæta, sem hefur til sölu eða dreifingar rit, er skortir 105 
nafngreiningu samkvæmt 1. gr., eða veit, að rangt er skýrt frá þeim atriðum. 17. des. 

3. gr. 
2. málsgrein 3. gr. tilskipunarinnar orðist svo: 
Ef enginn slíkur höfundur hefur nafngreint sig, ber útgefandi rits ábyrgðina, 

því næst sá, er hefur ritið til sölu eða dreifingar, og loks sá, er annazt hefur prentun 
þess. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 106 
17. des. 

um yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl. 

ForsETi ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
Nú leggja lög tiltekinn flokk mála til eins og sama ráðherra, og skal það ekki 

vera því til fyrirstöðu, að við skiptingu starfa með ráðherrum sé ráðherra þeim, 
sem falin er framkvæmd varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, er lög- 
giltur var með lögum nr. 110/1951, fengin meðferð slíks málaflokks í lögsagnarum- 
dæmi Keflavíkurflugvallar og á öðrum landsvæðum, er varnarliðinu eru fengin til 
afnota á hverjum tíma. Slík heimild gildir um dómsmál, að því er varðar brot, sem 
framin eru á varnarsvæðunum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Olafur Thors.
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LÖG 
um stækkun lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðar. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest-þau með sam- 

þykki minu: 
1. gr. 

Glerárþorp í Glæsibæjarhreppi ásamt jörðunum Bandagerði, Rangárvöllum, 

Kollugerði, Hlíðarenda, Glerá, Lögmannshlíð, Hesjuvöllum, Kifsá, Hrappsstöðum, 

Myýrarlóni, Grænhóli, Syðra-Krossanesi og Ytra-Krossanesi skulu lagðar undir lög- 

sagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðar frá 1. janúar 1955. 

Mörk milli Akureyrar og Glæsibæjarhrepps verða þá norðurmörk jarðanna 

Ytra-Krossaness, Grænhóls, Mýrarlóns og Hrappsstaða. 

2. gr. 

Frá sama tíma:tekur Akureyrarkaupstaður að sér framfærslu allra þeirra, sem 

eru eða verða þurfamenn og framfærslurétt eiga eða munu eignast í Glæsibæjar- 

hreppi, ef lög þessi væru ekki sett, vegna dvalar eða fæðingar á landi því, er um 

ræðir i Í. gr. 
3. gr. 

Nú verður ekki, innan sex mánaða frá gildistöku laga þessara, samkomulag 

milli bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar og hreppsnefndar Glæsibæjarhrepps um 

eigna- og skuldaskipti, er leiðir af ákvæðum 1. gr., og skulu þau þá ákveðin af gerðar- 

dómi, skipuðum 3 mönnum. Tilnefna aðilar sinn manninn hvor í dóminn, en hæsti- 

réltur tilnefnir oddamann, og er hann formaður dómsins. Vanræki annar hvor aðila 

eða báðir að tilnefna mann í dóminn, skal hæstiréttur tilnefna, svo að dómurinn 

verði fullskipaður. 
4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson. 

um framlenging á gildi Ill. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki minu: 
1. gr. 

Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í III. kafla laga nr. 100/1948 og 25. gr. 
laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1955 með þeim breytingum, sem greinir 

í 2. og 3. gr. hér á eftir.
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2. gr. 108 
Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: Heildsala er 23. des. 

undanþegin söluskatti samkv. 22. gr., en til heildsölu telst ekki sala eða afhending 
fyrirtækja á eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. umboðs- 
þóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum. Sala eða afhending heildsala á vörum 
er því aðeins undanþegin söluskatti, að vörurnar séu seldar eða afhentar aðilum, 
sem eru söluskattskyldir af sölu eða afhendingu sams konar vara. 

3. gr. 
22. gr, laganna orðist þannig: 

Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skattskyldra aðila skal 
greiða söluskatt sem hér segir: 

a. 2% af sölu eða afhendingu smásala eða smásölufyrirtækja, þar með talin pönt- 
unarfélög, enda hafi aðilar þessir eða aðilar í félagi eða í sambandi við þá ekki 
framleitt eða unnið að vörum þeim, sem þeir selja eða láta af hendi. 

b. 3% af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðssala, sala eða afhending, 
vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum og iðnaðarfyrirtækjum, mat- 
sölu-, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhúsum, flutn- 
ingastarfsemi, lausafjárleiga og þess háttar. 

Af sölu bóksala á bókum í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn af 
uinboðsþóknun hans. Í öðrum umboðssöluviðskiptum skal smásali eða annar 
umboðssali greiða söluskatt af öllu heildarandvirði varanna frá sér. 
Nú kaupir innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi eða fær afhenta vöru til 

framleiðslu sinnar frá öðrum innlendum iðnaðarmanni eða framleiðanda, sem búið 
hefur vöruna til eða unnið að henni, og í viðskiptum þeirra er söluskatti bætt við 
verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskattinn vegna þessara 
viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. Sama gildir um aðvinnslu 
á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi fær annan innlendan iðn- 
aðarmann eða framleiðanda til að gera á framleiðsluvöru sinni. 

Söluskattur vegna viðskipta miðast við heildarandvirði vöru án frádráttar 
nokkurs annars kostnaðar en söluskatts þess, er verið er að leggja á, greiða og halda 
eftir, og án tillits til þess, í hverju greiðsla er fólgin, og þótt um sé að ræða skipti 
gegn vöru eða þjónustu. Sé um að ræða skipti á vörum og þjónustu, afhendingu vara 
án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er í vörum eða í þjón- 
ustu, skal miða við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. Komi upp ágrein- 
ingur um það, hvað sé almennt gangverð í viðskiptum af þessu tagi eða hvort um 
sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkisskattanefnd úr þeim ágreiningi til 
fullnaðar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1955. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkissjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1955. 

Forseti fsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1955 heimilt að 
innheimta af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum skemmtunum með 
20% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna 
undanþegnar álaginu, svo og sýningar á Íslenzkum kvikmyndum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 84 24. des. 1953, um þingfararkaup 

alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl. 

ForseTi Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 11. gr. laganna bætist: 
Nú andast alþingismaður eða fyrrverandi alþingismaður, áður en hann nær 

65 ára aldri, og á þá eftirlifandi maki hans þrátt fyrir það sama rétt til lífeyris 
eins og hann hefði hlotið, ef hinn látni hefði verið orðinn 65 ára gamall, er hann 
lézt. Ákvæði þetta gildir einnig um lífeyrisrétt maka fyrrverandi alþingismanns, 
sem var látinn áður en lög þessi gengu í gildi. 

Nú hefur fyrrverandi alþingismaður gengið í hjónaband á þeim tíma, er hann 
naut lífeyris samkvæmt lögum þessum, og nýtur þá eftirlifandi maki hans eigi 
réttar til lífeyris úr sjóðnum. 

Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi 
maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjóna- 
bandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. 

Þegar alþingismaður, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins, andast, áður en 
hann hefur setið á þingi þrjú kjörtímabil eða 10 ár, á maki hans rétt á að fá 
endurgreidd úr sjóðnum vaxtalaus iðgjöld þau, er hinn látni hafði borgað í sjóðinn. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Lífeyrir ekkju eða ekkils skal greiddur eins og 1. málsgr. 1. gr. laga þessara 

hefði öðlazt gildi 1. jan. 1954. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 
um greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfsmanna. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Frá 1. des. 1954 skal greiða verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna sem 
hér segir: 

Á grunnlaun, sem eigi eru hærri en kr. 1830.00 á mánuði, að meðtalinni grunn- 
uppbót, greiðist verðlagsuppbót samkvæmt kaupgjaldsvísitölu þeirri, sem um ræðir 
í 2. gr. að viðbættum 10 stigum. 

Á grunnlaun, sem hærri eru en kr. 1830.00 á mánuði, greiðist verðlagsuppbót 
samkvæmt kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 5 stigum, þó þannig, að á þann hluta 
mánaðarlauna, sem umfram er kr. 2200.00, skal verðlagsuppbótin nema 23 af 
hundraði. 

Laun reiknuð samkvæmt 3. málsgr. þessarar greinar skulu aldrei vera lægri en 
hæstu laun eftir 2. málsgrein, og skal því, ef þau eru lægri, hækka þau í sömu upp- 
hæð og síðar nefnd laun nema. 

2. gr. 
Reikna skal kaupgjaldsvísitölu eftir vísitölu framfærslukostnaðar á þann hátt, 

að eigi sé tekið tillit til þeirrar breytingar á hinni síðar nefndu, er á rót sína að 
rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum, samkvæmt 4. gr. laga nr. 94 1947, 
vegna hækkunar eða lækkunar á launum bónda og verkafólks hans, þeirrar, er leitt 
hefur af greiðslu verðlagsuppbótar á kaup launþega síðan 1. maí 1950. 

Kaupgjaldsvísitala reiknast eftir vísitölu framfærslukostnaðar 1. febrúar, 1. maí, 
1. ágúst og 1. nóvember ár hvert, og gildir við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun 
næstu 3 mánuði, frá 1. marz, 1. júní, 1. september og 1. desember að telja. 

3. gr. 
Á lífeyri úr Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóði barnakennara, 

Lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna og Lifeyrissjóði ljósmæðra skal, auk 15% uppbótar 
þeirrar, er tíðkazt hefur, greiða verðlagsuppbót eftir sömu reglum og greidd er á 
laun starfsmanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún er ekki þegar innifalin 
í lífeyrinum. Hlutaðeigandi lífeyrissjóður annast útborgun uppbóta þessara gegn 
endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþeginn tók laun sín hjá. 
Nú reynist ekki unnt að fá endurgreiðslu frá hlutaðeigandi stofnun, og endurgreiðir 
ríkissjóður þá hlutaðeigandi lífeyrissjóði þann hluta, er stofnuninni bar að greiða. 
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4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi felldar 6. gr. laga nr. 22 
1950 og 3. málsgr. 1. gr. laga nr. 105 1951, svo og önnur ákvæði, sem fara kunna í 
bága við þessi lög. 

Gjört að Bessastöðum, 27. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1955. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

. Bifreiðaskattur 

. Vitagjald 

. Útflutningsleyfagjöld 

Þykki minu: 

1. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

  

Eysteinn Jónsson. 

Árið 1955 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.—5. gr. 

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 
  

Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjuskattsauka 
Stríðsgróðaskattur ..........2000000000000.0... 5800000 
Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga 2900000 

Vörumagnstollur 
Verðtollur .........20200000 0000 
Innflutningsgjald af benzíni „.........0.000000000..0... 
Gjald af innlendum tollvörum 

so... 

sr... Lestagjald af skipum 
sr... 

Aukatekjur 
Stimpilgjald 

Leyfisbréfagjald ...d..0d.ad eee rene rerrerers 

Söluskattur 

Leyfisgjöld 

Samtals ... 

  

  

  

kr. kr. 

62 800 000 

2 900 000 

— 65 700 000 
26 000 000 

147 000 000 
9 500 000 
8 000 000 
—/190 500 000 

300 000 
4 000 009 

4 300 000 
7 600 000 

13 000 000 
1000 000 
400 000 
500 000 

22 500 000 
112 000 000 

2 500 000 
      397 500 000 
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3. gr. 

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 
  

Á. 

1. Rekstrarhagnaður landssímans .........0.000.0.000.. 
2. — áfengisverzlumar ...........0.02000 000... nn... 
3. — tóbakseinkasölu ..........0000000 00... n nn. 
4. — tíkisútvarps .......00000000 0000. 
5. — ríkisprentsmiðju .........00.0000 0000... 
6. — landssmiðju ......000.00.000000 0... 
7. — ríkisbúa .........0220020000 00 nn 

—- Rekstrarhalli póstsjóðs .......0.00.02000 00... 

Samtals 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 

I. Tekjur ...........000000 00 nes 

II. Gjöld: 
1. Póststjórnarkostnaður ..........0.0.000... 0... 
2. Pósthúsið í Reykjavík ..........0.20000. 0. 0... 

3. Önnur pósthús ........000000000 000. 
4. Póstflutningar .........0.000000 0... nn nn 
5. Önnur gjöld ..........0.0.00 0000 0 nn nn 
6. Fyrning af fasteignum ..........000.00 200. 0... 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. A. 

2. Landssíminn. 
I. Tekjur ...........0a0eeesseses ns 

II. Gjöld: 
a. Til starfrækslu landssímans m. m.: 

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 1790000 
2. Ritsímastöðin í Reykjavík .......... 4450000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík ........ 460000 
4. Stuttbylgjustöðin i Reykjavík ....... 990000 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar- 

firði ........0000 000 8340000 
6. Birgðahúsið ...........00.0000000... 540000 
7. Ritsímastöðin á Akureyri ........... 1210000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði .......... 600000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði ............. 650000 

10. Símastöðin í Hrútafirði ............. 465000 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ....... 670000 
12. Símastöðin á Siglufirði ............. 690000 
13. Til annarra simastöðva og eftirlits- 

stöðva .....002200000 00 5205000 

b. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m.m. ........ 
c. Viðbót og viðhald stöðva ........000000000.000.. 
d. Viðhald landssímanna .........0200000 00.00.0000... 
e. Framhaldsgjald ............00000 0000... 

kr. kr. 
  

5 510 000 
63 000 000 
41 000 000 

685 959 
350 000 
286 000 
36 305 
  110 868 264 

609 000 
  

110 259 264 
  

495 000 
4 960 000 
2 800 000 
3 000 000 

800 000 
4 000 

11450 000 

12 059 000 
  

  
609 000 

  

26 060 000 
700 000 

2 250 000 
7 750 000 

200 000   
44 210 000 

36 
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3. gr. 

kr. kr. 

f, Ýmis gjöld .............00.0.0. 000. 300 000 
g. Fyrning á húsum og áhöldum .................. 500 000 
h. Vextir af lánum ...............000 000. 490 000 

i. Almannatryggingar ...........0.00.00000 000. — 450 000. 38 700 000 

Fært å 3. gr. A. 1 5 510 000 

Eignabreytingar landssimans. 

Ut. 
I. Afborganir af lánum og til húsakaupa ............ 910 000 

II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 1650 000 

III. Til talstöðva í báta og skip ...............0.0000.. 150 000 
IV. Til loftskeytastöðva í skip .........0.0....0..00..... 150 000 
V. Til nýrra landssímalína .............0000..000..0.. 500 000 

VI. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 
UM suse snes es eee eee renerne. 2 200 000 

VII. Til undirbúnings stuttbylgjusambandi við Hornafjörð 200 000 
VIII. Til tíðnabreytinga í bátum og skipum ............. 100 000 

IX. Til stækkunar sjálfvirku stöðvarinnar í Reykjavík . 2 700 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III. . 8 560 000 

3. Åfengisverzlun rikisins. 
I. Tekjur (brúttó hagnaður) ..........0..0..0000.0.0.. 72 128 025 

II. Gjöld: 

1. a. Grunnlaun með uppbót ............. 1766757 
b. Verðlagsuppbót ...........00000000... 946268 

2 713 025 
2. Kostnaður við áfengisútsölur ................... 615 000 
3. Annar rekstrarkostnaður ................0002... 1300 000 
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs ...................... 1500 000 
5, Útsvar ............0..000000 00. 3 000 000 

—————| 9 128 023 
Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu 

samkv. 10. gr. áfengislaganna, skal sú ráðstöfun 
koma til framkvæmda 6 mánuðum eftir að úrslit 
atkvæðagreiðslu hafa verið tilkynnt ríkisstjórn- 
inni. — 

Fært á 3. gr. A. 2 63 000 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó hagnaður) .............0.0.00000000... 45 557 145 
II. Gjöld: 

1. a. Grunnlaun með uppbót ............. 628128 
b. Verðlagsuppbót ........0000000000... 329017 

957 145 
2. Annar rekstrarkostnadur .................0..0.. 1600 000 
2. Útsvar ........0.00000 0000 2 000 000 

—————| 4557 145 

Fært á 3. gr. A. 3 41 000 000    
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5. Ríkisútvarpið. 
I. Tekjur: 

a. Afnotagjöld ..............02200 0. sv... 7 400 000 
b. Aðrar tekjur .............022000. 0000... 2 400 000 

——| 9800000 
II. Gjöld: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .............. 1719462 
2. Verðlagsuppbót .........0000000..... 873278 
3. Aukavinna ........000.000. 0... 0... 350000 

—.— | 2942 740 
b. Útvarpsefni ............000000 000... 1850 000 
c. Skrifstofukostnaður ...............00.....0. 0... 600 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 550 000 
e. Til útvarpsstöðva ............2000000. 00... 1300 000 
f. Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. ......... 100 000 

g. Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 
ríkisins ............2...200 0. 000n es 200 000 

h. Vegna höfundalaganna ...........000.0...0..... 200 000 
i, Óviss útgjöld ..............0.0.0.00 0... 150 000 
j. Bifreiðakostnaður .............00000000.. 0... 85 000 
k. Fyrning á húsum og vélum ........0000000000.. 140 000 

——/ 8117 740 

Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 1682 260 
a. Tekjur ...........0000000. 00 nn 850 000 
b. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .. 281196 
b. Verðlagsuppbót .......... 146605 

— 427801 
2. Efni ..........002000 00. 170000 
3. Annar kostnaður ..............0.... 248500 

— 846 301 

Rekstur vidtækjaverzlunar: 3 699 
a. Tekjur ...........2000.000 s.s 1032 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .. 209214 
b. Verðlagsuppbót .......... 108042 

— 317256 
2. Annar kostnaður ................... 210744 

———— 528 000 

504 000 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins ............ 504 000 

1685 959 
Til framkvæmdasjóðs .........0200%00. 0... 1000 000 

Fært á 3. gr. A. 4 685 959    
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Ríkisprentmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ..........2.0000000 0. ....0.... 3 950 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 184674 
2. Verðlagsuppbót .......... 90742 

—— 275416 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 

1. Grunnlaun .............. 1300000 
2. Verðlagsuppbót .......... 650000 

1950000 

2225 416 
2. Efnivörur „...............200 0000. 825 000 
3. Vélarekstur og viðhald .................00..0.2.. 90 000 
4. Annar kostnaður ............02000.0. 00... 374 584 
5. Fyrning .......1.....02000 00. nn 85 000 

3 600 000 

Fært á 3. gr. A. 5 350 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
. Laun: . 

1. Grunnlaun með uppbót ............ 107863 
2. Verðlagsuppbót ................... 56776 

' ———— 164639 
. Annar kostnaður ...........020000 00... 0... 485000 

—.—.—— 649 639 - 
— Tekjur af vörusölu ..............0200000. 00... 649 639 

8. Grænmetisverzlun ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............ 161794 
2. Verðlagsuppbót ................... 85164 

246958 
. Annar kostnaður ...........0.0.000. 00... 00... 553042 

— 800 000 
—- Tekjur af vörusölu og fasteignum ................ 800 000 

9. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl) ...... 3 170 055 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ............. 356085 
b. Verðlagsuppbót ..........00000000... 174970 

— 531 055 
2. Vextir .................0000.0. 00 300 000 
3. Fyrning ...............0..00 000 600 000 
4. Annar kostnaður .............00000 0000... 1453 000 

2 884 055 

Fært á 3. gr. A. 6 286 000
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3. gr. 

kr. kr. 

10. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

"I Tekjur ...........000000 00 enn 4 878 562 

II. Gjöld: 
1. Laun og skrifstofukostnaður ...............00.. 56 250 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 3 262 500 
3. Verkalaun ...........ee.eee sens 825 000 
4. Annar kostnaður .......0.000000 0... 734 812 

—| 4878562 

11. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu ..........20000 000... 258 044 
II. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .............. 90096 
b. Verðlagsuppbót .......00000 0000... 41948 

—— 132 044 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 50 000 
3. Annar kostnaður .........000000 0000... 76 000 

258 044 

12. Ríkisbú. 

a. Á Bessastöðum. 
1. Tekjur .........000000 000 n enn 450 000 
2. Gjöld ............0 00 444 145 5855 

b. Å Hvanneyri. já 
1. Tekjur .........00000000 00 nn sen 820 000 
2. Gjöld ...........00 00 817 000 3000 

c. Á Hólum. 
1. Tekjur ..........20000000 00 ens 377 000 
2. Gjöld ........000 0000 374 350 2 650 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur ..........000000 0... nn 328 000 
2. Gjöld .........0000 0000 318 000 

e. Á Vífilsstöðum 10 000 
1. Tekjur .........20000000 ne enn 622 000 
2. Gjöld ........000 00 612 000 10 000 

f. Í Kópavogi. 
1. Tekjur .........0020000000 nes 93 700 
2. Gjöld ..........2000000 sn 91 900 1806 

g. Å Kleppi. 
1. Tekjur ...........000..000. 0 enn 416 000 
2. Gjöld ..........200 0000 sn 413 000 

3000 

Fært á 3. gr. A. 7 36 305 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000 
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4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjåreign o. fl. 
  

Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 
Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj... 

Aðrir vextir ...........00.200.00. ns 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

40 000 
180 060 

1500 000 
263 000 

  

    1983 000 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 4 100 000 krónur.
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1955 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

í 7.—19. gr. 

  

  

  

      

  

  

        

  

  

  

kr. kr. 

1. Innlend lán ..............2.0.2eoeeesssssss 3 900 683 
2. Lán í dönskum krónum ...........000.. 0... 0... 0... 175 252 
3. Lán í dollurum .........0..000 00 sn ss 29 376 

Samtals ... 4 105311 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ...........0.0.00.0. 00. 0.. 122 925 
2. Risna .........002000000. eens ss 70 000 

192 925 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavík ...............0..... 100 000 

III. Bifreiðakostnaður ...............0.00000 0... 0... 180 000 
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum ...........0.00........0... 150 000 
V. Bessastaðakirkja ..............02000.0... 0... 0... 7 500 

Samtals ... 630 425 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ............02200200 0000... 4 500 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga .................0.... 42 000 
3. Fyrning á alþingishúsi ...............0.....000.000.00.. 2 797 

Samtals . . 4 544 797       

1954 

112 
27. des.



1954 298 

112 10. gr. 
27. des. Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 297000 
2. Verðlagsuppbót .......... 115830 

b. Til risnu samkvæmt reikningi ....... 
c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

d. Ríkistáð ...........00.0..00.2. 00... 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 167058 
2. Verðlagsuppbót .......... 78020 

b. Dómsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 403543 
2. Verðlagsuppbót .......... 200520 

c. Félagsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 292158 
2. Verðlagsuppbót .......... 130098 

d. I. Fjármálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 319374 

2. Verðlagsuppbót .......... 155067 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 628570 
2. Verðlagsuppbót .......... 301681 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 162199 
2. Verðlagsuppbót ....... 77308 

239507 
b. Fálkaorðan .............. 30000 

f. Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 73440 
2. Verðlagsuppbót .......... 32730 

g. Utanrikisråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun með uppbåt .. 338404 
2. Verðlagsuppbót .......... 159835 

  

412830 
40000 

4260 
9000 

245078 

604063 

422256 

474441 

930251 

269507 

106170 

498239 

kr. kr. 
  

  

466 090 
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. Varnarmáladeild  utanríkisráðuneytis- 
ins, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 308642 
2. Verðlagsuppbót .......... 71538 

Vidskiptamålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 121878 
2. Verðlagsuppbót .......... 59160 

. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 59845 
2. Verðlagsuppbót .......... 36706 

. Símakostnaður og burðargjöld ...... 
Annar kostnaður ráðuneytanna ..... 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. 

b. 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 518099 
2. Verðlagsuppbót .......... 249262 

Annar kostnaður .................... 

4. Ýmis kostnaður: 
a. 

b. 

Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 
inga (áætlað) ...........2.0.00.00000.. 

Til þess að gefa út stjórnartíðindi: 
1. Þóknun fyrir ritstjórn tíð- 

indanna o. fl. ............ 1200 
2. Annar kostnaður ........ 195000 

Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 
húsinu og ráðherrabústað ........... 
Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 
herrabústað .........0.00000. 00... 

II. Hagstofan: 
Laun: a. 

9
 0
 

5 

1. 
2. 

Aukaaðstoð 
Pappir, prentun og hefting hagskýrslna 
Prentun eyðublaða 
Húsaleiga, hiti og ljós 
Annar kostnaður 

Grunnlaun með uppbót .........0.... 
Verðlagsuppbót .......000000000000.. 

  

so... 

  

      

10. gr. 

kr. kr. 

380180 

181038 

96551 
500000 
750000 

5 457 774 

767361 
100000 

867 361 

50000 

196200 

90000 

2379 

338 579 
——| 7 129 804 

463701 
235518 

699 219 
vere 40 000 
FR 115 000 
AÐ 12 000 
FR 64 000 
AR 146 000 

1076 219 
37 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 
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IIL Utanríkismál: 

1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun starfsfólks utan launalaga 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendiherra og annarra 

manna samkv. launalögum 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í London: 
a. Laun sendiherra og annarra 

manna samkv. launalögum 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra 

manna samkv. launalögum .......... 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Paris: 
a. Laun sendiherra og annarra 

manna samkv. launalösum 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Osló: 
a. Laun sendiherra og annarra 

manna samkv. launalögum 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi: 
a. Laun sendiherra samkv. launalögum . 
b. Laun annarra starfsmanna 
c. Annar kostnaður 

Sendiráðið í Moskva: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 
b. Laun annarra starfsmanna 

c. Annar kostnaður 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 

a. Laun samkv. launalögum ............ 
b. Annar kostnaður 

10. gr. 
  

34100 

122700 

67388 

kr. kr.   

  

  

366 100 

428 272 

595 211 

699 800   
977 382 

344 936 | 

252 083 

1157 900   66 700



10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

301 

  

  

  

10. gr. 

kr. kr. 

Skrifstofa fulltrúa Íslands hjá NATO: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 323800 
b. Annar kostnaður .............0.0.... 40800 

— 364 600 
Ferdakostnadur ....................0. 0000... 170 000 
Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 
um utanríkisráðuneytisins ...................... 500 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins ................... 500 000 
Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ......... 70 000 
Til kaupa á kvikmynd fyrir sendiráð Íslands er- 
lendis til landkynningar ..............0000.0.... 35 000 
Til kjörræðismanna ...........0...000 0000. 17 400 
Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annarra 
en utanríkisráðuneytisins og annar utanfarar- 
kostnaður .............000.000 0 es 200 000 

6 745 384 

Samtals ... 14 951 407       

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

þa
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11. gr. 

Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, 

tollainnheimtu o. fl. er veitt: 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 

Hæstiréttur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót ........0000000... 

b. Risna dómsforseta .......0.000000... 

c. Útgáfa hæstaréttardóma ............. 
d. Annar kostnaður ........000000000.. 

e. Til viðgerða á dómhúsinu ........... 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót .......00000000... 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 
c. Annar kostnaður ........00000000... 

Borgarfósetaembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót ......0000000000.. 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 
c. Til kaupa á bifreið .................. 
d. Annar kostnaður .........0000000..... 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót ......00.0.0000... 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 
c. Annar kostnaður .........000.0000... 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót .........000..0... 

b. Aukavinna ......000.0000 0000... 

c. Ljós, hiti ræsting og húskostnaður 
d. Annar kostnaður ........00.00.00000... 

  

Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 
2. Verðlagsuppbót .......000000000.. 

  

  

  

    97 070   

skatta- og 

kr. kr. 

FR 329058 
vere. 138492 467 550 

HR 10 000 
AAA 160 000 
AAA 120 000 
KRR 20 000 

—— 711 550 

vere. 356648 

eres 182006 538 654 

ARNA 130 000 
FR 65 000 

— 733 654 

ves. 298242 

vere. 144773 
mm 443 015 
IÐA 56 000 

FER 96 400 

ARNA 35 000 
630 415 

vers. 428413 

vere. 214911 
—- 643 324 

IR 169 000 

FI 290 000 

— 1 102 324 

FR 353693 

vere 177959 
—— 531 652 

FRIÐ 45 000 

FI 175 000 

RA 85 000 
836 652 

FR 65895 

vere 31175
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11. gr. 

112 
kr. kr. 27. des. 

b. Hiti, ljós og ræsting .........000002 000 100 000 
c. Annar kostnaður ............0000000. 000... 25 000 

——— 222 070 

. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .........00.0... 803160 
2. Verðlagsuppbót ..........0.000000.000.. 366866 

— |1 170 026 
b. Skrifstofukostnadur: 

1. Grunnlaun með uppbåt .........0.0.0.. 1900831 
2. Verðlagsuppbót ........2.0000000 00... 971030 
3. Annar kostnaður ..........00000000... 1105000 

3976861 
—- Frá Tryggingastofnun ríkisins ......... 545000 

— 3 431 861 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ................. 50 000 
d. Viðhald embættisbústaða ..................0.0000.. 300 000 

4 951 887 

. Laun hreppstjóra: 
a. Grunnlaun með uppbót ......0000000 000... 563 000 
hb. Verðlagsuppbót .........0022000 00... enn 326 540 

——— 889 540 

- Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 926947 
b. Verðlagsuppbót ............ 485746 

—— 1412693 
2. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 140700 
3. Bifreiðakostnaður ..................... 400000 
4. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 25000 
5. Kostnaður vegna kvenlögreglu ......... 12000 
6. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. ...... 85000 

— | 2 075 393 
. Ríkislögreglan á Keflavikurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 575846 
b. Verðlagsuppbót ............ 291486 

— 867332 
2. Einkennisfatnaður .................... 85000 
3. Bifreiðakostnaður ...............0..0... 175000 
4. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 189000 

—.— | 1 316 332 
c. Ríkislögreglan á Akureyri, Hafnarfirði og Siglufirði: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 136890 
b. Verðlagsuppbót ............ 71084 

—— 207974 
2. Einkennisfatnadur og tryggingar ...... 23450 

- = ter — 231 424



10. 
11. 

304 

  

  

      

11. gr. 

kr. kr. 

d. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglufirði ......... 60 000 
e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ....... 25 000 
f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 

Vopnafirði ..............020000.0 0. sn 50 000 
g. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ......... 15 000 
h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík .......... 15 000 
i. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 20 000 
j. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertíðum ... 20 000 
k. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. |1050000 
1. Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ................ 65 000 

m. Ýmis annar löggæzlukostnaður ...........00..0.... 400 000 
—— 5 343 149 

Til kostnaðar við landhelgisgæzlu ................... 10 995 000 
Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 101877 
b. Verðlagsuppbót ............ 53700 

— 155577 
2. Annar kostnaður ..............0..0.... 190000 

345577 
(Par af fyrning kr. 1144.) 
— Framlag Reykjavíkurbæjar ......... 172788 

—— 172 789 
b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 229554 
b. Verðlagsuppbót ............ 121370 

— 350924 
2. Annar kostnaður .............0.0.00.... 500000 

850924 
(Þar af fyrning kr. 806.) 
— Tekjur .............0000.0..... 0... 180000 

——— 670 924 

c. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju .......... 175 000 
d. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaður .............000000.. s.n 28 298 
e. Kostnaður við önnur fangahús ................... 50 000 

| 1097011 
. Til byggingar fangahúsa ...............00.0000 0000... 475 000 

Kostnaður við sakamál og lögreglumál ................ 600 000 
—- Endurgreiddur málskostnaður .................... 200 000 

400 000 
Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 60 000 

- Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 50 000 
. Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................. 100 000 
- Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 150 000 
Kostnaður við félagsdóm: 
a. Laun félagsdómsmanna .............0.0200.0. 00... 60 000 
b. Annar kostnaður ...............220...0 00. 0... 6 000 

66 000



  

  

  

  

  

    241 238 
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kr. | kr. 27. des. 

19. a. Laun sáttamanna í vinnudeilum: 
1. Grunnlaun .................. 0... 17250 
2. Verðlagsuppbót .......0.000.000.00.. 3967 | 

— 21217 | 
b. Annar kostnaður ............0.0.000.0 00 35 000 | 

56 217 

Samtals A. ... 28 936 469 

B. Opinbert eftirlit. 

- Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 244578 
2. Verðlagsuppbót .........00000.00000.. 128653 

—.—.—— 373 231 
b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 70 000 
c. Ferðakostnaður .................0...000000 0 24 000 
d. Annar kostnaður ...................00000 00. 45 000 | 
e. Til kaupa á röntgentæki fyrir skipaskoðunina 263 000 

715 231 
= Tekjur .............000000. 00 184 000 

591 231 

. Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ............0... 180450 
2. Verðlagsuppbót ...........00000....... 88474 

— 268 924 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ...............0.0...0.. 0. 30 000 
c. Annar kostnaður .............0...0.00 0... 130 000 

428 924 
= Tekjur .............0.00. 0000. 428 924 

- Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 452916 
2. Verðlagsuppbót ....................... 233982 

—.—.— 686 898 
b. Annar kostnaður ............0..0.0.0 0000. 540 000 

1226 898 
= Tekjur .............000...000 0. 1226 898 

. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 153738 
2. Verðlagsuppbót ....................... 87500  
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5. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. 

2
9
 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ................ 166664 
2. Verðlagsuppbót .........0000.00 00... 77929 

. Ferðakostnaður við eftirlit .............0.20.00..... 

Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs ... 
Annar kostnaður ..........020.0000 00... ven neeenee 

6. Matvælaeftirlitið: 

a. 

b. 

Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ................ 42480 
2. Verðlagsuppbót .......0.00000 0000... 17689 

Annar kostnaður ...........0000000 00 sn 

7. Kostnaður við mat á afurðum: 

a. Fiskmat: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ..... 347553 
b. Verðlagsuppbót ............ 174442 

— 521995 
2. Skrifstofukostnaður ................... 110000 
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ........0.000000 0000... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga . 10000 

5. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 20000 
6. Ferðakostnaður .............0.0.000... 200000 

b. Síldarmat: 

1 . Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 28980 
b. Verðlagsuppbót ............ 14585 

2. Tímakaup matsmanna ................ 55000 
3. Annar kostnaður .............0.0.00... 25000 

123565 
—- Tekjur ...........0..00000 0000... 80000 

kr. kr. 
  

120 000 
  

361 238 
205 000 

244 593 
30 000 
45 000 

112 000 

431 593 
431 593 
  

60 169 
115 000 
  

869 995     43 565 

156 238 

175 169



10. 

11. 

12. 
13. 
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c. Laun kjötmatsmanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .........000.... 15795 
2. Verðlagsuppbót .......0000000. 000... 9161 

—.——— 24 956 

d. Laun ullarmatsmanna: 
1. Grunnlaun með uppbót ................ 23403 
2. Verðlagsuppbót .......0.00000 0000... 11893 

—.—— 35 296 

e. Laun lýsismatsmanns: 
1. Grunnlaun með uppbót ........000..0... 9000 
2. Verðlagsuppbót .......0.00000 0000... 2070 

— 11070 

f. Ferðakostnaður mafsmanna .........0.0.0.00.00.. 25 000 
1 009 882 

Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 8 000 
Eftirlit með opinberum sjóðum .........000..000000.. 8 580 

Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót .......00000... 27378 | 
2. Verðlagsuppbót ........0000000.. 0... 14217 | 

——— 41 595 | 

b. Annar kostnaður ........0.00.0000 00... nn... 50 000 
91'595 

Eftirlit með sparisjóðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ......00000000.. 23166 
2. Verðlagsuppbót ......000000 000... 12278 

— 35 444 
b. Ferðakostnaður ............2.0000 000... nn 5 000 

40 444 

Húsaleigueftirlit .............0.2..200.. 00... 200 000 
Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................. 25 000 

Samtals B. ... 2 306 139 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

. Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavik: 

1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 1821260 
b. Verðlagsuppbót ............ 945452 

2766712 
2. Lausavinna .....000000000000 00... 97000 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ................ 155000 
4. Símakostnaður og burðargjöld ........ 145000 
5. Annar kostnaður .........0.0.000000... 470000 

—— | 3633 712 
38 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 
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b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 1125216 
2. Verðlagsuppbót ......... 581702 

b. Húsaleiga, ljós og hiti ............. 
c. Símakostnaður ..................... 
d. Kostnaður við tollbáta ............. 

e. Annar kostnaður .........00..0000... 

Keflavíkurflugvelli: 
Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun með uppbót .. 375750 
2. Verðlagsuppbót ......... 195764 

2 
pm

 

Einkennisfatnaður ................. 
Hiti og ljós .......0..000 0 
Fæðisstyrkur tollvarða ............. 
Annar kostnaður .................. o

a
s
e
 

Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflug- 
vallar: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun með uppbót .. 307377 
2. Verðlagsuppbót ......... 155693 

  

b. Annar kostnaður .................. 

II. Skattar: 

a. Ríkisskattanefnd: 

1. 

2. 

Laun nefndarmanna og annarra starfs- 
manna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 171343 
b. Verðlagsuppbót ............ 55787 

Annar kostnaður ..............22222.… 

b. Skattstofan í Reykjavík: 
1. 

HR
 

co
 

bo
 

Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun með uppbót ..... 819261 
b. Verðlagsuppbót ............ 424681 

Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 
Tímavinna .........0.0.0.00000 00. 

11. gr. 
  

1706918 
270000 

  

  

463070 
200000 

227130 
606000 

1243942 
250000 
650000 
200090 

2343942 
—- Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum ............0000. 0000... 

kr. kr. 
  

  

  

2616918 í 

719 114 | 

663 070 
7632 814 

287 130 

  1843 942
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c. Skattstofur utan Reykjavíkur ..............0..000.. 720 000 
d. Undirskattanefndir .............0..00.. 0... nn. 875 000 
e. Yfirskattanefndir .............2.0200.... 00... 350 000 
f. Millimatskostnaður ...............0000. 0000... 45 000 

4 121 072 

Samtals C. ... 11 753 886 

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta .........00000000.000. 550 000 

Samtals D. ... 550 000       

1954 

112 
27. des.



II. 

III. 

IV. 
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læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 
  

Landlæknisembættid: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 70278 
2. Verðlagsuppbót .................. 32003 

b. Annar kostnadur 

Héraðslæknar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 1922976 
b. Verðlagsuppbót .................. 892882 

2. Símakostnaður og burðargjöld 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð . 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 2701407 
b. Verðlagsuppbót ....... 1409907 
c. Hlunnindi ............ 402120 

4513434 
— Hlunnindi ............ 438900 

—— 4074534 
2. Matvörur ..........0.00000 00... 700000 
3. Hjúkrunarkvennaskólinn ......... 140000 
4. Ljósmæðraskólinn ............... 108200 
5. Annar kostnaður .„............... 2495000 

7517734 
— Tekjur ............0.0.00 00... 4395000 

Rekstrarhalli …. .— 

B. Fædingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót 1178674 
b. Verðlagsuppbót ....... 633064 
c. Hlunnindi ............ 108700 

1920438 
—- Hlunnindi ............ 134000 

1786438 
2. Fæðiskostnaður .................. 512000 
3. Annar kostnaður ................ 1300000 

3598438 
— Tekjur .............00 000... 2250000 

1348438 
—- Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla ...........200020 0000. 898958 

Rekstrarhalli .. .——— 

  

  

  
  

  

kr. kr. 

102 281 
35 000 
— 137 281 

2815 858 
20 000 

2 835 858 
70 000 

3122 734 

449 480
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C. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 1601583 
b. Verðlagsuppbót ....... 883066 
c. Hlunnindi .......... EN 39900 

2524549 
—- Hlunnindi ............ 565900 

2. Matvörur ........0000. 000 

3. Annar kostnaður ................ 

== Tekjur ...........0..000000 00... 
Rekstrarhalli ... 

D. Heilsuhælið á Kristnesi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 613703 
b. Verðlagsuppbót ..... …… 333618 

947321 
— Hlunnindi ............ 170268 

2. Matvörur .......0000 0... 

3. Annar kostnaður ss 

<= Tekjur .........200000000 00... 
Rekstrarhalli ...- 

E. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót 2393732 
b. Verðlagsuppbót ....... 1306349 
c. Hlunnindi .......... -- 108780 

3808861 
—=- Hlunnindi ............ 545828 

2. Matvörur .........0000 00... 
3. Annar kostnaður ................ ' 

—- Tekjur ........ sreeerereeereree 
Rekstrarhalli ... 

F. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót 113300 
b. Verðlagsuppbót ..... …… 64700 

178000 
— Hlunnindi ............ 27300 

2. Matvörur .......00000 00 

3. Annar kostnaður ................ 

  

  

Rekstrarhalli ... 

1958649 
1550000 

  

5043649 
3685000 

777053 
500000 
390000 

1667053 
1282600 

3263033 
1600000 
1640000 

6503033 
5835000 

  

150700 

kr. T. 
  

  

1358 649 

384 453 

668 033   246 300 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

VI. 
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12. gr. 

kr. kr. 

G. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 404600 
b. Verðlagsuppbót ....... 227000 

631600 
— Hlunnindi ............ 88300 

———— 543300 
2. Matvörur .......2000000000.0...... 187000 
3. Annar kostnaður .............. =. 155000 

885300 
— Tekjur ..........00000000 000... 660000 

Rekstrarhalli .…. —— 225 300 

H. Fávitahælið á Kleppjårnsreykjum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun med uppbåt 218800 
b. Verðlagsuppbót ....... 124700 

343500 
— Hlunnindi ............ 75100 

—— 268400 
2. Matvörur .........00000000.00.0.... 108000 
3. Annar kostnaður ................ 65000 

441400 
— Tekjur ..........000200 000... 440000 

Rekstrarhalli ...———— 1400 

I. Blóðbankinn: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót 129689 
b. Verðlagsuppbót ....... 68384 

—— 198073 
2. Annar kostnaður ................ 105000 

303073 
4 Tekjur ...........00.000000 0000... 132000 

— 171 073 
6 627 422 

Til berklavarna: 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) ......... 5 617 500 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga 66/1939 .......... 10 000 
c. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 125700 
2. Verðlagsuppbót ........0000000... 52669 
3. Aukaþóknun "..........00000000.. 18000 

— 196 369 
d. Sýklarannsóknir ............00.00. 0... 0... 70 000 
e. Annar kostnaður ...........2.00000.... 0... 100 000 

— 5 993 869 
Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78/1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 9 722 300  



VII. 
VIII. 

XXI. 
XXII. 

XKIII. 

XXIV. 
XXV. 
XXVI. 

XKVII. 

XKVIII. 
XXIX. 
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Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 
Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að ............. 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 
samþykkir. 

- Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 
húsa .............0....0 0000. 
Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 

. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík ............. 
. Til endurbóta á sjúkraskýli Rauðakrossins í Sand- 

SEIÐI .............0.0.00 eres, 
. Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrkur .... 
. Til hreppsnefndar Hveragerðishrepps til stofn- 

kostnaðar vegna leirbaða ..........00.0000. 000. 
. Til ónæmisaðgerða ............2.0.2.00 00... 
- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

nr. 34 12. apríl 1954 ............0.0 00 0000... 
- Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66/1933, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 
- Styrkur til augnlækningaferða .................. 
. Laun kynsjúkdómalæknis: 

a. Grunnlaun með uppbót ..........00.0000..... 
b. Verðlagsuppbót ...........220000 00... 

. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1942 .......00.000200 rusen senee 
Til norrænu lyfjaskrårnefndarinnar ............ 
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum ..........0200000 0000 
Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 
rottum ........2020000 rr 

Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................ 
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ......... 
Til Valtýs Bjarnasonar læknis til sérnáms í Banda- 
ríkjunum í svæfingum .................0000000.. 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun land- 
læknis, gegn % hlutum framlags frá Trygginga- 
stofnun ríkisins ................20.000 000... 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 
Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatl- 
AÖFA .......00.2000000 renees. 

Samtals ... 

kr. r. 
  

1250 000 

| 
| 
| 500 000 

2 000 000 
500 000 

1000 000 

75 000 
60 000 

| 50 000 
40 000 

50 000 

25 000 
7 200 

28 876 | 
14561 | 

43 437 

30 000 
5 000 

20 000 

4 000 

| 
| 60000 
| 

1 12000 

15 000 

100 000 
640 000 

20 000 
    | 31 893 367 
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Til samgöngumála er veitt: 
  

A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. 

3. 

Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .............. 741066 
b. Verðlagsuppbót .......002000. 0... 364985 

Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 
mælinga .......00.0000000 00 nnn rn 

=. Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og launum 
verkfræðinga .........00.20000 000... 

Annar skrifstofukostnaður ............000.02.... 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Reynivallavegur ................... 90000 
2. Reykjavegur ........0.0000000 0... 40000 
3. Hafnavegur ........2.00000 00... 65000 
4. Grindavíkurvegur ................. 25000 
5. Andakílsfossavegur ............... 90000 
6. Melasveitarvegur ...........0.0...... 20000 
7. Mófellsstaðavegur ................. 20000 
8. Lundarreykjadalsvegur ............ 60000 
9. Skálpastaðavegur .................. 50000 

10. Reykdælavegur ..........000.000... 70000 
11. Hálsasveitarvegur ................. 90000 
12. Hvalfjörður ..........0.0.0..00.... 200000 
13. Þverárhlíðarvegur ................. 50000 
14. Hvítársíðuvegur ................... 90000 
15. Álftárósvegur ..........0..0..00.... 100000 
16. Grímsstaðavegur .................. 40000 
17. Hraunhreppsvegur ................ 110000 
18. Hnappadalsvegur .................. 30000 
19. Hítarnesvegur .........00.00..0.... 10000 
20. Skógarnesvegur ........0.000000.... 10000 
21. Stakkhamarsvegur ................ 10000 
22. Lýsuhólsvegur ...........0.0000... 10000 
23. Ólafsvíkurvegur .................. 30000 
24. Rifsvegur .......00..0000 00... 50000 
25. Útnesvegur .........00000.00...0... 150000 
26. Hellnavegur ........00000000.0... 10000 
27. Fróðárheiðarvegur ................ 70000 
28. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur 105000 
29. Framsveitarvegur ................. 10000 
30. Bjarnarhafnarvegur ............... 10000 
31. Helgafellssveitarvegur ............. 80000 
32. Skógarstrandarvegur á Snæfellsnesi . 110000 

kr. kr. 
  

1106 051 

475 000 
  

  

1581 051 

350 000 

1 231 051 
350 000   

  

1581 051
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. Skógarstrandarvegur innan Dalasýslu 110000 
- Vesturlandsvegur í Svínadal ....... 165000 
. Miðdalavegur (fyrir ofan Fell) .... 25000 
. Haukadalsvegur „................. 30000 
. Hörðudalsvegur ................... 20000 
. Laxárdalsvegur ................... 30000 
. Laugavegur ...................... 10000 
- Klofnings- og Skarðsstrandarvegur . 160000 
- Efribyggðarvegur á Fellsströnd .... 25000 
. Staðarhólsvegur .................. 25000 
. Reykhólavegur utan Staðar ....... 25000 
. Gautsdalsvegur ................... 10000 
. Gufudalsvegur .................... 200000 
. Fjarðarhlíðarvegur ............... 40000 
- Barðastrandarvegur ............... 100000 
- Rauðasandsvegur utan Saurbæjar .. 20000 
- Rauðasandsvegur um Bjarngötudal . 20000 
. Örlygshafnarvegur ................ 200000 
- Bíldudalsvegur, Arnarfjarðarmegin . 65000 
Tálknafjarðarvegur ............... 60000 

. Suðurfjarðavegur ................. 30000 
Dalahreppsvegur .................. 30000 

- Súgandafjarðarvegur .............. 70000 
. Önundarfjarðarvegur .............. 70000 
- Ingjaldssandsvegur ................ 55000 
- Gemlufallsheiðarvegur ............. 30000 
. Álftamýrarvegur .................. 25000 
. Dýrafjarðarvegur ................. 140000 
. Þingeyrarvegur ................... 15000 
Ögurvegur ........0.00. 280000 

. Vatnsfjarðarvegur ................ 100000 

. Fjarðavegur ...................... 100000 

. Snæfjallastrandarvegur ............ 50000 
. Jökulfjarðavegur .................. 40000 
. Selstrandarvegur .................. 95000 
. Strandavegur ..................... 300000 

Reykjarfjarðarvegur .............. 95000 
Vatnsnesvegur .................... 45000 

. Vesturárdalsvegur ................. 80000 
Austurárdalsvegur ................ 20000 
Austursíðuvegur .................. 30000 
Ásabæjavegur ...........0.0....... 30000 
Vesturhópsvegur .................. 20000 
Viðidalsvegur ..................... 95000 

- Vatnsdalsvegur vestan og austan .. 160000 
Skagastrandar- og Skagavegur ..... 100000 

. Svínadalsvegur ................0.2... 75000 

. Norðurárdalsvegur ................ 10000 

. Svartárdalsvegur .................. 30000 

. Skagavegur ............0.000000.0.. 80000 
. Reykjastrandarvegur .............. 40000 

kr. kr. 
  

    
39 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
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84. Sæmundarhlíðarvegur ............. 15000 
85. Skagafjarðarvegur ................ 80000 
86. Hólavegur .......0.0.00000 0... 50000 
87. Hofsósvegur .......0.0200 0... 60000 
88. Siglufjarðarvegur ................. 205000 
89. Flókadalsvegur .........0.0000.... 25000 
90. Ólafsfjarðarvegur ................. 120000 
91. Hrísavegur ........020000 00... 25000 
92. Hörgárdalsvegur ytri .............. 60000 
93. Hörgárdalsvegur innri ............. 25000 
94. Vatnsendavegur ........000.0.00.0.. 20000 
95. Laugalandsvegur .................. 40000 
96. Eyjafjarðarbraut .................. 40000 
97. Svalbarðsstrandarvegur ............ 20000 
98. Fnjóskadalsvegur í Höfðahverfi .... 60000 
99. Kljástrandarvegur ................. 25000 

100. Fnjóskadalsvegir (í Hálshreppi) ... 100000 
101. Kinnarbraut (við Núp) ............ 50000 

102. Bárðardalsvegur eystri ............ 45000 
103. Bárðardalsvegur vestri ............ 35000 
104. Laugaskålavegur .................. 30000 
105. Mývatnssveitarvegur nyrðri ........ 50000 
106. Tjörnesvegur í S.-Þing. ............ 50000 
107. Þinseyjarsýslubraut milli byggða .. 150000 
108. Myvatnsöræfavegur ............... 50000 
109. Tjörnesvegur í N.-Þing. ........... 50000 
110. Kelduhverfisvegur ................ 50000 
111. Hólsfjallavegur ..............2.... 65000 
112. Kópaskers- og Raufarhafnarvegur ..…. 90000 
113. Sandsvegur ........0200000 00... 10000 
114. Raufarhafnarvegur til Þistilfjarðar .. 65000 
115. Langanesvegur utan Heiðar ........ 70000 
116. Bakkafjarðarvegur ................ 30000 
117. Sandvíkurheiði ................... 100000 
118. Vopnafjarðarvegir: 

a. Strandavegur ........... 20000 
b. Vesturdalsvegur ........ 10000 
c. Fjallasíðuvegur ......... 20000 
d. Sunnudalsvegur ......... 50000 

-—— 100000 
119. Jökuldalsvegur efri ............... 30000 
120. Hlíðarvegur ........0.0000.00.00. 25000 
121. Hróarstunguvegur nyrðri .......... 30000 
122. Hróarstunguvegur eystri ........... 20000 
123. Fellavegur efri .................... 20000 
124. Fljótsdalsvegur ................... 60000 
125. Hjaltastadavegur .................. 50000 

126. Borgarfjarðarvegur ................ 170000 
127. Seyðisfjarðarvegur ................ 70000 
128. Fjarðarheiðarvegur ............... 125000 
129. Skógavegur ........00.00.0000.00.. 15000 

kr. kr. 
  

  

  

  

 



130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 

143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
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Norðurbyggðarvegur í Skriðdal .... 25000 
Mjóafjarðarvegur ................. 60000 
Eskifjarðarvegur .................. 20000 
Vaðlavíkurvegur .................. 15000 
Viðfjarðarvegur í Helgustaðahreppi 40000 
Fáskrúðsfjarðarvegur ............. 200000 
Vattarnesvegur .................... 15000 
Stöðvarfjarðarvegur .„............. 180000 
Breiðdalsvikurvegur ............... 50000 
Breiðdalsvegur .................... 30000 
Berufjarðarvegur .................. 80000 
Geithellnavegur ................... 60000 
Austurlandsvegur ................. 220000 

Þar af til Fagradalsbrautar 70 þús- 
und krónur. 

Lónsheiðarvegur .................. 125000 
Almannaskarðsvegur .............. 80000 
Nesjavegur ........0.00000000000.. 25000 
Mýravegur seernes. 40000 
Suðursveitarvegur ................. 45000 
Öræfavegur ........0.... 50000 
Síðu- og Fljótshverfisvegur ........ 35000 
Suðurlandsvegur um Landbrot ..... 20000 
Landbrotsvegur syðri ............. 50000 
Bulandsvegur ............0........ 25000 
Meðallandsvegur .................. 75000 
Mýrdalssandsvegur ................ 50000 
Myýrdalsvegur ..................... 50000 
Dyrhólavegur ..................... 10000 
Álftaversvegur ..........0..0.... 15000 
Reynishverfisvegur ................ 20000 
Eyjafjallavegur ................... 40000 
Suðurlandsvegur um Landeyjar .... 10000 
Sandhólmavegur .................. 30000 
Hólmavegur .................... 20000 
Landeyjavegur syðri .............. 70000 
Út-Landevjavegur ................. 20000 
Fljótshlíðarvegur ................. 40000 
Bakkabæjavegur „................. 30000 
Oddavegur „.........0...00.0 0... 10000 
Þykkvabæjarvegur ................ 70000 
Árbæjarvegur ..................... 100000 
Landvegur ...........00...0........ 60000 
Vetleifsholtsvegur ................. 35000 
Åsvegur .......... 30000 
Heiðarvegur ...................... 70000 
Gnúpverjahreppsvegur ............. 20000 
Grafningsvegur ................... 65000 
Hrunamannahreppsvegur .......... 30000 
Laugardalsvegur .................. 90000 
Skálholtsvegur „...........0...0.... 45000 
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179. Partavegur .........0000000..0.... 25000 

180. Þorlákshafnarvegur ............... 50000 

181. Bræðratunguvegur .............0.. 35000 

182. Hamarsvegur ........0000....00... 20000 

183. Auðsholtsvegur .........2.0000000.. 25000 

184. Stórhöfðavegur (í Vestmannaeyjum) 50000 
-———— |t1060000 

b. Viðhald ..........0000200 0. eens 24 000 000 

c. Til endurbyggingar þjóðvega .........00000000.. 800 000 
segingar bj if — ——-, 35 860 000 

III, Brúargerðir: 
1. Leirvogsá ........0002200 0... 125 000 

2. Deildargil ..........2.00000 0000 nn enn 150 000 ! 

3. Norðurá hjá Glitsstöðum .......2.002000.0000.. 200 000 | 

4. Laugará ........000.000 0 renn 220 000 | 
5. Múlaá ......0.00000.n een 235 000 | 
6. Fífustaðaá .........02000000 0000 135 000 
7. Fossá .........00ne eeen 125 000 
8. Botnsá í Dýrafirði ..........00000000 0... 0... 225 000 
9. Seljalandsá .........0..%20000n nn 200 000 

10. Víðidalsá ............00000000 nn 250 000 

11. Laxá hjá Skrapatungu ........2..000000 0... 0... 200 000 

12. Hörtná á Skaga .......00000000 0... nn. 100 000 
13. Svartá .........0..000 0000 150 000 
14. Fnjóská hjá Þórðarstöðum ............0.00.0... 200 000 
15. Ormarsá ........000000. 00 180 000 
16. Kvíslá í Vopnafirði ........00000000000..0. 0... 160 000 

17. Fuglabjargsá við Ljósaland .................... 110 000 

18. Dalsá í Fáskrúðsfirði ........0..0.02.00.0000..... 190 000 
19. Tunguá í Fáskrúðsfirði ....................... 235 000 
20. Gilsá í Breiðdal ...........0.0.0.00 00... 0. 70 000 
21. Karlsá í Lóni ...........000. 000... nn. 255 000 
22. Laxá í Fljótshverfi .......2..000000. 000... 200 000 
23. Álar á Hólmabæjarvegi ..........000...000... 70 000 
24. Hólskvísl hjá Ytrahóli ............00.00.. 00... 50 000 
25. Laxá hjá Gröf ........0.00000 0000... 200 000 
26. Lindará á Möðrudalsöræfum .................. 140 000 
27. Smábrýr ..........00.0. s.s 875 000 

| 6250 000 
IV. Til endurbyggingar gamalla stórbrúa ............... 1500 000 
V. Fjallvegir ...............000 0... 800 000 

VI. Til áhalda: 
1. Til verkfærakaupa ............00000 0... 0... 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ..........00.000... 500 000 

3. Til bókasafns verkamanna .......00.00000 000... 6 000 
606 000 

VII. Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 275 000 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 1850 000 

2 125 000    



VIII. 

III. 

. Til ferjuhalds 

. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

. Til verkstjóranámskeiðs 
. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverkstjóra- 

. Tðgjald til slysatryggingarinnar 

. Til flóabáta og vöruflutninga 
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Til ræktunarvega: 
1. Í Vestmannaeyjum 
2. Í Flatey á Breiðafirði 
3. Í Flatey á Skjálfanda 
4. Í Grímsey .......000. 000 
5. Í Hrísey 

. Til vegalagningar á landi ríkissjóðs í Kópavogi .... 
Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti 

ferðamönnum ..........2000. 0 sess 

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra 

Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verkamanna 

Fyrning áhaldahússins 

B. Samgöngur. 

Skipaútgerð ríkisins 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1953 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1954 og flutningsgjaldsskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 
var ákveðinn. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 
2. Verðlagsuppbót 

236088 
115298 

351386 
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30 000 
10 000 
10 000 
10 000 
8 000 

68 000 
60 000 

100 000 
3 000 

32 000 
10 000 

20 000 
190 000 
750 000 

2124 

48 957 175 

7 000 000 
1891 500 
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1954 
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b. Aukavinna .....00.00000000 00... 40000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 40000 
d. Annar kostnaður ...........000000... 80000 

— 511 386 

2. Landkynning ...........002000 0000... 200 000 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 50 000 
4. Hóteleftirlit .............000000 0000. 10 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri .......000.002... 20 000 
6. Minjagripir .........2020000 00. 10 000 
7. Áhöld .........0.000. 0000 nn nn 20 000 

821 386 
== Tekjur .........2020000000 00 sen 650 000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ............ 171 386 

IV. Til umbóta við Geysi ........0.200000 0000... 80 000 

Samtals B. ... 8 971 500 

C. Vitamál og hafnargerðir. | 

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmåla: | 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 499704 
b. Verðlagsuppbót .......200000000000.. 244470 

744174 
—- Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir ...............0...00... 230000 

———— 514 174 

2. Annar skrifstofukostnaður ..................... 155 000 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 25 000 

—— 694 174 
II. Laun vitavarða: 

a. Grunnlaun með uppbót ........00.000 0000... 270 000 
b. Verðlagsuppbót ..........2020202000 00... 165 U00 
c. Aukagæzla og aðstoð ......200000000 000. 60 000 

495 000 
IN. Rekstrarkostnaður vitanna: 

a. Vitaskipið ...........000000000 0000... 950 000 
b. Vitarmir ...........2000002 0000 1 150 000 

—/ 2100 000 
IV. Viðhald og endurbætur vitanna ................... 275 000 
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................... 100 000 

VI. Til áhalda ...............000000 0000. 550 000 
VII. Fyrning ...............0000 0000 0ennnn 60 000 

VIII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 
1. Akranes ..........0000000 00... 300 000 
2. Akureyri .........00000000 000. 250 000 
3. Arnarstapi .........02.000000.. 0... 15 000 
4. Bakkafjörður ............00.000. 0... nn 50 000
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Bíldudalur ..............2..000. 00 
Blönduós ...........00202 020. e nn 
Bolungavík .................000 000. 
Borgarfjörður eystra ............0.02..00 0... 
Borgarnes ............0.0.00 0... 

Dalvík ...........0.0020 0000 
. Eskifjörður ..............2000 00... 

. Eyrarbakki ..............0..000 000. 

. Fáskrúðsfjörður ..............02000.0 00. 0... 
Flatey á Breiðafirði .......................... 

. Flateyri .............2. 0200. 
Gerðar i Garði ............000000 000. 

. Gjögur ............... 00. 

Grafarnes ..............000 0... 

Grenivík ............00020 20 

. Grímsey ............000 0 

. Hafnarfjörður .............00.000 000 

. Hellnar ...............20. 0000. 

. Hrísey ............00..00 00. 

. Húsavík .............0...0.0 000. n 0 
- Hvammstangi ...................0 0000... 

Höfn í Hornafirði .............0.00.00 2000 

. Ísafjörður .........0.000.0 

. Járngerðarstaðir ...............000000000 0... 
- Kópasker .................0. 00. 
Kópavogur ...........0.....0. 00... 

. Mjóifjörður ..........0.00..0..000 0. 
Neskaupstaður ............0.0..0 0000... 

. Norðurfjörður ........0.0.0.00. 00. 

. Ólafsfjörður ..............0.. 0... 

. Ólafsvík ........0.. 200 

. Patreksfjörður .............00.0000 00. 

. Raufarhöfn ..............00.20. 000. 

. Sandgerði .............0.000.0. 00. 

. Sauðárkrókur .............0000.0 00... 

. Siglufjörður „..............0...00. 0... 
. Skagaströnd ..............2000 0... en 
. Skarðsstöð ...........002.000. 0. 
. Stokkseyri ............00..0 0... 
. Stykkishólmur ............0.000 000... 

. Stöðvarfjörður ..............00..00 00... 

. Suðureyri ..........00000. 0. 

. Tálknafjörður .....0...... 00. 

Vattarnes ............0.00 0000. 

- Vestmannaeyjar ............000.00... AR 
Vopnafjörður .............000000 00 nn 

. Þingeyri .................00 0. 
Þorlákshöfn ............0.0.00 000. 

. Þórshöfn .........00e.0.... nerne esnnee 

  

  

30 000 
90 000 
50 000 
50 000 
60 000 
85 000 
50 000 
56 000 
25 000 
25 000 
60 000 
25 000 
30 000 
80 000 
70 000 

120 000 
300 000 
10 000 
30 000 
30 000 

130 000 
40 000 
40 000 

250 000 
250 000 
75 000 

120 000 
70 000 
50 000 

150 000 
75 000 

175 000 
150 000 
125 000 
120 000 
250 000 
250 000 
250 000 
125 000 
50 000 
30 000 
30 000 

175 000 
130 000 
20 000 
50 000 

300 000 
80.000 
50 000 

300 000 
70 000   

1954 
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56. Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum .......... 300 000 

57. Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi ....... FEREEEEEE 500 000 

58. Til lendingarbóta á eftirtöldum stöðum á Vest- 
fjörðum og Austfjörðum gegn jafnmiklu fram- 
lagi annars staðar að: 
a. Skálavík .......00.00.0000 00. 20000 
b. Hjarðardal í Önundarfirði ......... 35000 
c. Gemlufalli ......0.0000000 00... 20000 
d. Loðmundarfirði ...............2.... 3000 
e. Gautavík (endurveiting) ........... 12000 

f. Krossi (endurveiting) .............. 5000 95 000 

6 760 000 

IX. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum ............. 1 955 000 

X. Til ferjuhafnar í Hornafirði ...................... 250 000 

Samtals C. ... 13 239 174 

D. Flugmál. 

I. Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: | 

1. Grunnlaun með uppbót ... 378563 | 

2. Verðlagsuppbót .......... 167202 | 
— 545765 

b. Aukavinna .......00000000.0 00... 50000 

c. Annar kostnaður .........0.0.0.00000.. 315000 | 
——— 910 765 

=- Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar 220 000 

——.— 690 765 

IL. Reykjavíkurflugvöllur: 
1. Lendingaárstjórn: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 118853 
2. Verðlagsuppbót .......... 59016 

—— 177869 

b. Annar kostnaður .......0.000.0.00... 100000 
. a. . —— 277 869 

2. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 169542 
2. Verðlagsuppbót .......... 86515 

— 256057 
b. Aukavinna ......02.0000000 00... 00... 50000 
c. Annar kostnaður .........0000000... 60000 

3. Sjóflughöfn o. fl.: 366 057 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 87408 
2. Verðlagsuppbót .......... 43864 

131272 

b. Annar kostnaður .........0.000000.. 40000 171 272    
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4. Vélaverkstæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 60030 
2. Verðlagsuppbót .......... 29647 

Laun vélvirkja og tímakaupsmanna .. 
Efni og varahlutir .................. 
Benzin og Olíur ........0000.000.0... 
Annar kostnaður ..........0..0.00... P

a
v
e
 

—- Seld vinna og akstur ................ 

5. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 
b. Efni og verkfæri ................0.... 
c. Annar kostnaður ............000.... 

—- Seld vinna .........0000000 000. 0... 

6. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 33120 
2. Verðlagsuppbót .......... 15538 

b. Laun verkamanna ................... 
c. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. . 
d. Malbikun flugbrauta ................ 

7. Annar kostnaður .........0.0.000000 000... 

III. Keflavíkurflugvöllur: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 100395 
2. Verðlagsuppbót .......... 46852 

b. Annar kostnaður ................... 

2. Lendingarstjórn: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 167670 
2. Verðlagsuppbót .......... 78166 

b. Annar kostnaður ...........0.0.0.0..... 

3. Flugumsjón: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 280025 
2. Verðlagsuppbót .......... 135677 

b. Annar kostnaður ................... 

13. gr. 
  

89677 
350000 
275000 

939677 
900000 

250000 
100000 

400000 
380000 

48658 
450000 

1100000 

147247 
80000 

245836 
70000 

415702 
100000 

kr.   

285 000 

  

39 677 

20 000 

1848658 | 

227 247 

315 836   515 702 

3 008 533 

40
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VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 
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ban
 

Flugvélaafgreidsla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 404455 
2. Verðlagsuppbót .......... 203190 

b. Laun afgreiðslumanna ............... 725000 
c. Annar kostnaður ................... 130000 

. Tryggingargjöld .............02000000 0000... 
Viðhald húsa og rekstur rafstöðva .............. S

t
 

Aðrir flugvellir og sjóflughafnir ................... 
Innanlandsflugstjórn: 
1. Suðursvæði: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 124200 
2. Verðlagsuppbót .......... 60248 

— 184448 
b. Annar kostnaður .........0000000... 15000 

2. Norðursvæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 55890 
2. Verðlagsuppbót .......... 28227 

84117 
b. Annar kostnaður ..........00000002.. 30000 

3. Öryggisgæzla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 107640 
2. Verðlagsuppbót .......... 56436 

164076 
b. Annar kostnaður ................... 20000 

Rekstur fjarskiptastöðva ...........00000000.0..00.. 

Loranstöðin á Reynisfjalli ..............0000000.0.. 
—- Alþjóðatillag, 99% ........2000000000 00... 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............. 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO .........02000000 00... 
2. Ferðakostnaður ............02000200 0000... 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............. 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ...... 92511 
2. Verðlagsuppbót ............. 44068 

136579 

kr. 
  

1462 645 | 
40 000 | 

200 000 | 
  

  

  
199 448 

114 117 

184 076 

1285 236 
1220 974 

100 000 
60 000 

  

2 761 430 
780 000 

497 641 
350 000 

64 262 
25 000 

160 000 
100 000 
60 000
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b. Þóknun til Air Registration Board ...... 90000 
c. Annar kostnaður .........0.0000000.... 50000 

—— 276 579 
— Tekjur .........0.0000 000. en 25 000 

251 579 

XIII. Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn .........0000 0000... 844 000 
2. Fjarskiptaþjónustan .......0200000 000... 0... 5 567 589 
3. Veðurþjónustan ........0.000200 000... enn 2 860 000 

9 271 589 

—- Alþjóðatillag, 88% .......000000 00. 8 158 998 
— 1112591 

XIV. Framlag til veðurþjónustu erlendis: 
1. Til veðurþjónustu á Grænlandi ................. 135 000 

2. Til veðurskipa á Norður-Atlantshafi ............ 45 000 

180 000 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 10 041 801 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ..........0.0000 200... 1 100 000 
2. Af Keflavíkurflugvelli ..........02.000000 0... 0... 5 000 000 
3. Af öðrum flugvöllum ........000000 0000... 75 000 

6 175 000 

Samtals D.... 3 866 801   
  

1954 

112 
27. des.
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A. Kirkjumál. 

I. Biskupsembættið: 
1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstofu hans: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 92904 
b. Verðlagsuppbót ........00.00.00.00... 43841 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
3. Risna ........02000000 0000 
4. Annar skrifstofukostnaður ..............0..0..... 
5. Ferðakostnaður biskups ...........2.00000..0... 
6. Húsaleiga biskups ...........0.20.00 0000... 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 3283020 
b. Verðlagsuppbót ...........0.000000... 1666595 

2. Embættiskostnaður presta .........000000000.... 
3. Sima- og frímerkjakostnaður presta ............ 
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum .........00 00 
5. Húsaleigustyrkur presta ..........0.000000000... 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl, sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) .........0.00000000000.. 

7. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögum .... 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Grunnlaun með uppbót .......00000000 00... 
2. Verðlagsuppbót .........0000000 00.00.0000 
3. Ferðakostnaður ...........2.202000 0000... 

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 
stjóra ........02.0000. 00. 

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ........ 
VI. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 

safnaða ........20200000000 sn 
VII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 

VIII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 

43/1954 lll 
Til kirkjubyggingar í Skálholti .................... 

Samtals A. ... 

  

  

  
    

kr. kr. 

136 745 
12 000 
10 000 
25 000 
10 000 
24 000 

217 745 

4 949 615 
500 000 
40 000 

600 000 | 
40 000 | 

| 

75 000 | 

75 000 | 
—| 6279615 

31050 | 
15061 | 
2400 | 

0 48511 

22 500 
6 000 

200 000 
3 500 
7 500 

500 000 
| 2000000 

| 9285 371
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B. Kennslumál. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun með uppbót ...... 1375277 | 
7 , 

b. Verðlagsuppbót .............. 578150 1 953 497 

2. Til risnu háskólarektors ................ 10 000 
3. Hiti, ljós og ræsting .................... 280 000 
4. Til tannlækningastofu ............0.0..... 20 000 
5. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........ 7000, 
6. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 7000 
7. Til stundakennslu og landmælinga ...... 160 000 
8. Til áhaldakaupa læknadeildar ........... 20 000 
9. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- | 

indamanna .......222000000. 0... 0... 30 000 | 
10. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 20 000 | 
11. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum . 35 000 | 
12. Til verklegrar kennslu i meinafrædi og | 

sýklafræði ..........00000000. 0... 17 000 | 
13. Til vísindastarfsemi „.............0..... 50 000 | 
14. Ýmis útgjöld .........0000000.0 0000... 330 000 2 939 427 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ........ 308863 
b. Verðlagsuppbót ............... 154187 

—— 463 050 
2. Annar kostnaður ........0.20000000.00.0.. 600 000 

1 063 050 
— Tekjur .........0..0020000 000. 650 000 

413 050 
II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 

a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 875 000 
b. Framlag til námslána ..........000000000000. 400 000 
c. Framlag til Lánasjóðs stúdenta .............. 500 000 
d. Til leiðbeiningaskrifstofu um nám erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
neytisins .........0202000.R enn 13500 
EÐ , . si 41 |—| 1 788 500 

Við úthlutun nåmsstyrkja ber að taka tillit til 
mismunandi náms- og dvalarkostnaðar í löndum, 

þar sem námsmenn dvelja. 
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, sem 

styrks. njóta, inni af hendi að loknu námi minnst 

5 ára þjónustu í þágu landsins, ella endurgreiði 
þeir styrkinn. 

III. Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 268020 
b. Verðlagsuppbót ......0020000.000.. 130130 

— 398 150 
2. Annar kostnaður ........0200200000 00... 200 000 

598 150 
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IV. 

VI. 

VII. 
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Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 576633 
2. Verðlagsuppbót .......000000.00.. 274469 

b. Stundakennsla .......0000000000 0000... 
c. Hiti, ljós og ræsting .........000..00 0000... 
d. Viðhald húsa og áhalda ........0.000000000.. 
e. Náms- og húsaleigustyrkir .................. 
f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 
g. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 
h. Til prófdómara ........0.0.0000 0000... 
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
i. Námsferðir .........00200000 0000. 
k. Annar kostnaður ..........00000000. 0... 0... 
1. Fyrning ..........02020020 000. 

Menntaskólinn á Akureyri: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 461911 
2. Verðlagsuppbót ......0..000000... 220671   

Stundakennsla .........020000 0000... 0... 
Hiti, ljós og ræsting ............0.0.00000.00.. 
Viðhald húsa og áhalda ............0.0200.... 
Námsstyrkir ..........2.20000 0000... 
Til bóka og áhalda .........0000000 0000... 
Til bókasafns nemenda ..........000000000.. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir .........2.20202.00 0000... 
Annar kostnaður ..........0000000 00.00.0000. 
Fyrning ........2000022 0000 F

B
 

0
 
0
 

5 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 170775 
2. Verðlagsuppbót .........0.0..00... 78875 

  

Stundakennsla .........2.0.% 00... 0... 
Húsnæði, ljós, hiti og ræsting .............. 
Prófkostnaður ...........2020000. 0... 0... 
Námsstyrkir .........0.02020200 000... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ...........000000 0000... 
Til bókakaupa .......0200000000 00. 
Annar kostnaður ..........00000000 00... „
F
R
 
0
 
2
0
5
 

Kennaraskólinn: 
1. a. Fóst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 320004 
2. Verðlagsuppbót ....... 152795 

kr. kr. 
  

  

851 102 
650 000 
190 000 
110 000 
35 000 
3000 
5 000 

37 000 
10 000 

3 000 
40 000 

4 107 

682 582 
280 UU0 
175 000 
90 000 
15 000 

5 000 
3 000 

10 000 
3 000 

55 000 
2 794 

249 650 
120 000 
75 000 
10 000 

6 000 
10 000 

2 000 
5 000 

35 000   

1938 209 

1321 376 

512 650
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d. Bækur og áhöld .................. 5000 
e. Námsstyrkir ..............0.0.... 15000 
f. Viðhald húsa og áhalda .......... 20000 
gs. Húsnæði utan skólans ........... 85000 
h. Annar kostnaður ................ 25000 
i. Fyrning ................00... 1332 

— 789 131 
2. Handíðadeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 93150 
2. Verðlagsuppbót ....... 45183 

— 138333 
b. Stundakennsla ...............0.... 25000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ... 70000 | 
d. Annar kostnaður ................ 20000 

— — 253 333 
. —— 1042464 

VIIL Stýrimannaskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 159390 
2. Verðlagsuppbót .................. 16257 

— 235 647 
hb. Stundakennsla .............02...0 0... enn 175 000 
c. Hiti, ljós og ræsting .............0...00..... 87 000 
d. Til áhaldakaupa .............0.0000. 000... 15 000 
e. Til námskeiða utan Reykjavíkur og vegna yfir- 

manna á varðskipum ríkisins ................ 60 000 
f. Annar kostnaður ...............000.0000000.. 27 000 

. 599 647 
IX. Vélstjóraskólinn: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........... 190440 
2. Verðlagsuppbót ...........0.0.0... 91318 

—— 281 758 
b. Stundakennsla ...............000. 00... 220 000 
c. Til verklegrar kennslu ...................... 15 000 

d. Hiti, ljós og ræsting .......0....0......... 100 000 
e. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 10 000 
f. Annar kostnaður .............00.0.00 0 55 000 

X. Sjómannaskólahúsið: 681 758 
a. Húsvarzla og reikningshald: 

1. Grunnlaun með uppbót ........... 28260 
2. Verðlagsuppbót .................. 14419 

— — 42 679 
b. Annar kostnaður ................00. 0... 0.... 350 000 
c. Opinber gjöld ..............00000000. 0... 23 000 
d. Fyrning ................00.. 0000 8392 

424 071 
Endurgreiddur kostn. af hita og ræstingu 275000 
Húsaleiga ...............0..0000 0000... 60000 

—.—— 335 000 
      89 071 
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XI. Búnaðarkennsla: | 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 124200 
2. Verðlagsuppbót ....... 60245 

— 184445 
b. Stundakennsla .........0.000000... 45000 
c. Til verklegs náms ............... 35000 
d. Hiti, ljós og ræsting .............. 75000 
e. Til verkfærakaupa ............... 25000 
f. Til viðhalds ..........0000000.... 50000 
g. Til kennsluáhalda ............... 15000 
h. Til viðhalds og endurbóta á leik- 

fimishúsi .......0000.00000.0.00... 75000 
i. Annar kostnaður ...........0.20... 25000 
j. Fyrning ........000..200 0000. 870 

—— 530 315 
2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 159390 
2. Verðlagsuppbót ....... 76507 

235897 
b. Stundakennsla ........0.0.00.00000.. 45000 
c. Til verklegs náms ................ 50000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 85000 
e. Til verkfærakaupa ............... 25000 
f. Til verkfærasafns „.............. 1000 
g. Viðhald ...........00000000000.. 85000 
h. Til kennsluáhalda ............... 5000 
i. Til framhaldsdeildar ............. 85000 
i. Annar kostnaður .............2.... 10000 
k. Fyrning .......0000000 000... 883 

— — 627 780 
3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 104220 
2. Verðlagsuppbót ....... 54550 

158770 
b. Hiti, ljós og ræsting ............. 38000 
c. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa 50000 
d. Viðhald skólahúsa ............... 40000 
e. Til garðyrkjutilrauna ............ 25000 
f. Annar kostnaður ................. 20000 

. Fyrning ..........000000.0 00... 678 
sy 8 — 332 448 

1490 543 
XII. Iðnfræðsla: 

a. Til iðnskólahalds ..........0.000000 0000... 460 000 
Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að 

fengnum tillögum fræðslumálastjóra og Lands- 
sambands iðnaðarmanna, þó ekki yfir % 
rekstrarkostnaðar til hvers skóla.    
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Iönskólarnir skulu senda fræðslumálastjórn- 
inni skýrslu um starf sitt. 

b. Til framhaldsnáms erlendis ...........0000... 50 000 

XIll. Verzlunarskólar o. fl.: 510 000 
a. Til Verzlunarskóla Íslands .................. 267 000 
b. Til Samvinnuskólans .......000000000.0000.. 48 120 
c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .. 2 000 

XIV. Almenn barnafræðsla: 317 120 
1. Laun kennara í föstum skólum: 

a. Grunnlaun með uppbót ......... 12067112 
b. Verðlagsuppbót ......000000000.. 7085078 

———-— (|19152190 
2. Laun farkennara: 

a. Grunnlaun með uppbót ......... 1197236 
b. Verðlagsuppbót ......0.0000000.. 754693 

——— | 1951929 
3. Til aukakennara og stundakennslu .......... 35 000 
4. Til kennslueftirlits: 

a. Námsstjórar: 
1. Laun: 

a. Grunnl. með uppbót 132480 
b. Verðlagsuppbót .... 62148 

194628 
2. Annar kostnaður ...... 90000 

— 284628 
b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 

1. Laun (% laun): 

a. Grunnl. með uppbót 16560 
b. Verðlagsuppbót .... 7168 

24328 
2. % skrifstofukostnaðar .. 60000 

84328 
— 368 956 

5. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 
samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa .......... 560 000 

6. Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir 
skólastjóra og kaupa á skólabilum .......... 4 150 000 

7. Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 
stjóra ......00000000eee sn 60 000 

8. Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 
a. Grunnlaun „......0000000. 00... 292500 
b. Verðlagsuppbót .....000000000.... 169650 

— 462 150 
9. Endurgreiðsla á %4 rekstrarkostnaðar barna- 

skólanna (áætlað) ........200000000...0.0.... 3 100 000 
10. Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn þvi, 

að ritið sé sent öllum skólanefndarformönnum 
Ókeypis .....00.000000000. 0 8000 

11. Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ ... 5 000 
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Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna- 
tryggingar .............000000.0 00... 140 000 
Til kennaranámskeiða .........00....0000.00.. 12 000 

30 005 225 

KV. Gagnfræðamenntun: 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 173190 
2. Verðlagsuppbót ....... 87353 

260543 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 65000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............. 90000 
d. Til kennsluáhalda ................ 5000 
e. Annar kostnaður ................. 50000 | 
f. Fyrning ................0..... 693 | 

—— 471 236 | 

Til héraðs- og gagnfræðaskóla: | 
a. Grunnlaun með uppbót ........... 5368464 | 
b. Verðlagsuppbót ..........00.00... 2736219 | 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- | 

kostnadi og stundakennslustyrkur . 4300000 
—— |12404683 ' 

Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla | 2000 000 í 
Til námsstjóra við framhaldsskóla: 
a. Grunnlaun með uppbót ... 66240 
hb. Verðlagsuppbót .......... 31073 

97313 | 
c. Annar kostnaður ................. 30000 | 
d. Kostnaður við fjårmålaeftirlit .... 100000 | 

227 313 | 
Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara .. 15 000 | 
Til Snorragarðs í Reykholti ................. 10 000 | 
Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ........... 5 000 | 
Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála- | 
stjora 2.....000200200 0000 45 000 | 
Til bókasafna við héraðsskóla .............. 5 000 | 
Til handíðaskólans: 
a. Laun skólastjóra: | 

1. Grunnlaun með uppbót 35190 | 
2. Verðlagsuppbót ....... 16013 | 

—— 51203 
b. Annar kostnaður ................. 45000 

—— 96 203 

Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 

stjórnarinnar ....,.,.........0.200.... 00... 72 000 
Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla ... 10 000 

———(15361 435 

XVI. Upp í vangoldin ríkisframlög vegna barna- og 
gagnfræðaskólabygginga ........................ 1200 000  
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XVII. Húsmæðrafræðsla: 
1. Til húsmæðraskóla: 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 973058 
b. Verðlagsuppbót .......00000000... 514834 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

Í orr 40000 kostnaði 00000 1 887 892 

2. Til byggingar húsmæðraskóla .............2.. 740 000 
3. Til húsmæðrakennaraskólans: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót 90160 
2. Verðlagsuppbót ....... 44487 

— 134647 
b. Stundakennsla og aðstoð ......... 20000 
c. Annar kostnaður .............2.... 50000 

4. Til námsstjóra: 204 647 
a. Grunnlaun með uppbót ...  33120 
b. Verðlagsuppbót .......... 15537 

——— 48657 
c. Annar kostnaður „................ 7500 

—— 56 157 
XVIII. Til íþróttamála: 2 888 696 

1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót 61870 
2. Verðlagsuppbót ....... 30070 

— 1940 
b. Stundakennsla ..............0.... 25000 
c. Til námskeiða fyrir íþróttakennara — 10000 
d. Íþróttatæki .........0.0.000000..... 10000 
e. Ræsting og húsaleiga ............. 30000 
f. Lagfæring íþróttavalla ............ 105000 
s. Annar kostnaður ................. 5000 

—.—— 276 940 
2. Til íþróttasjóðs ..........02200000 000. 1000 000 
3. Til sundlaugarbyggingar á Akureyri vegna 

sundnáms nemenda í ríkisskólum þar (fyrri 
greiðsla) .......00.0020000 000. 45 000 

4. Til íþróttasambands Íslands til þess að hafa 
fastráðinn framkvæmdastjóra ................ 40 000 

5. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 
kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun með uppbót ........... 10266 
b. Verðlagsuppbót .........0.0.0..... 5954 

, . — 16 220 
6. Laun Lårusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 7800 
b. Verðlagsuppbót ........0.000000... 4524 

——— 12324 
7. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ...... 15 000 
8. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 30 000 
9. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 5 000
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10. Til leiðbeiningar i starfsibrottum á vegum Ung- 
mennafélags Íslands samkvæmt fyrirmælum 
ráðherra „............220000 0... 25 000 

11. Vegna undirbúnings undir þátttöku Íslendinga 
í Ólympíuleikunum 1956 .................... 100 000 

—— 1 565 484 
Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 119140 
b. Verðlagsuppbót ...........0..0.... 58620 177 760 

2. Fæðiskostnaður ............00000.00.. 00... 100 000 | 
3. Kaup starfsstúlkna .............0.0.00.00...... 78 000 | 
4. Til áhaldakaupa ..............00.0.0 0000... 50 000 | 
5. Til viðhalds gamla skólahússins ............ 25 000 | 
6. Annar kostnaður ............0.000.000. 0. 60 000 | 
7. Fyrning ...........0...0 0. 1352 | 

> 492 112 
Til matsveina- og veitingaþjónaskóla ........... ' 145 000 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ | 64 000 
Til blindrastarfsemi ............................ | 30 000 

Rikisstjornin skipti styrknum milli Blindra- | 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. ' 
Til Kristjåns Geirmundssonar til ad setja upp fugla | 
fyrir náttúrugripasafnið og skóla ............... | 4500 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna | 
islenzkum þjóðlögum og gefa þau út: | 
a. Styrkur ........0..00.000 0. 10 500 | 
b. Ferðastyrkur .............000.00..0 00. | y — 2000 12500 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu ..... 5 000 
Til Skáksambands Íslands ..................... 20 000 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands 10 000 
Til Alþýðusambands Íslands ................... | 75 000 
Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: | 
1. Laun: | 

a. Grunnlaun með uppbót ........... 35190 | 
b. Verðlagsuppbót .................. 16013 51 203 | 

2. Annar kostnaður .............00..0.0 00. 0... 32 000 ' 
—.—— 83 203 

Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 

entagarðanna ............2.2.200 00... sn 100 000 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 100 000 
Til lektors í íslenzku við Oslóarháskóla ........ 10 000 
Til Hermanns Pálssonar lektors við Edinborgar- 
háskóla ........0.0.20000 000 10 000 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 
starfa að sparifjáröflun í skólum ............... 8300 

Samtals B. ... 66 432 420      
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Til békmennta, lista og visinda er veitt: 27. des. 

kr. | kr. 

A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .......... 285675 
b. Verðlagsuppbót .........0..0...... 136431 | 

- 422 106 
2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- | 

bands ..........0.00000000 00. 190 000 | 
3. Til Þorsteins Konráðssonar ................ 1200 ; 
4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 5000. 
5. Til árbókar ...........000000000 00... 20 000 
6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

Skrár .........0.0000.00000 0 15 000 ; 
7. Ýmisleg gjöld ..............2.........00..... 30 000 

—.— 683 306 
II. Þjóðskjalasafnið: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 164910 
b. Verðlagsuppbót ...........0...... 77528 

TT 242 438 
2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbunadar skjala ......0..000000000. 00... 15 000 
3. Ýmisleg gjöld .............000000 00.00.0000... 10 000 

IN. Þjóðminjasafnið: 267 438 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......... 150033 
b. Verðlagsuppbót ........0...0..0.. 69549 

219 582 
2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 
og ritfanga .........02000000 00. 80 000 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 12 000 
4. Til sjóminjasafns .........0000000 0000... 3500 
5. Til viðhalds gamalla bygginga ............. 85 000 
6. Til hljómplötusafns .........000000 000... 5 000 

7. Til uppsetningar Þjóðminjasafns ........... 130 000 
8. Til rekstrar hússins ..........000000.000.0.. 160 000 

9. Til örnefnasöfnunar ..........0.000000000.0.. 30 000 
10. Til kaupa á bifreið ...........02000000000.. 53 000 

. —— 718 082 
IV. Listasafn ríkisins: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun með uppbót .......... 31050 
b. Verðlagsuppbót ......0.0.0.0.00.. 15061 

—.— 46 111 
2. Annar kostnaður ........0..0200 0000... 30 000 
3. Til kaupa á erlendum listaverkum .......... 15 000 91111 

— 1  
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kr. kr. 

V. Nåtturugripasafnid: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ......... 163755 
b. Verðlagsuppbót .........00...... 88302 

252 057 
2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar 

dyra ......00020 000 12 000 
3. Til kaupa á bókum ........000000 0000... 6 000 
4. Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 30 000 
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 20 000 
6. Til fuglamerkinga ........0000000 000... 5 000 
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica ...... 12 000 
8. Ýmis gjöld ..........2..20000.0 00... 33 000 

—— 370 057 

Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 15,000 
Safnahusid: 
1. Laun dyravardar: 

a. Grunnlaun med uppbót .......... 21060 
b. Verðlagsuppbót ................. 12214 

——-— 33 274 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 55 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar .......... 45 000 
4. Ýmis gjöld ............0..0.00. 000... 20 000 
5. Til innréttingar í Safnahúsinu ............. 100 000 
6. Fyrning ...........0.0000 0000 4 188 

— 257 462 

Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til amtsbókasafnsins á Akureyri ........... 13 000 
2. Til bókasafnsins á Ísafirði ................. 13 000 
3. Til bókasafns Hafnarfjarðar, að því tilskildu, 

að Magnús Ásgeirsson skáld hafi þar bóka- 
vörzlu með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum 13 000 

4. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði ......... 10 000 
5. Til bókasafns Neskaupstaðar ............... 3750 
6. Til bókasafns Siglufjarðar ................. 6 250 
7. Til bókasafns á Bíldudal .................. 1200 
8. Til bókasafns á Djúpavogi ................. 1200 
9. Til bókasafns Vestmannaeyja .............. 6 250 

10. Til iðnbókasafns í Reykjavík .............. 2 500 
11. Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir 

% kostnaðar ........0000.00000 00... 37 500 
12. Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi, 

Reykjalundi og Landsspitalanum, 2 þús. kr. 
til hvers .........000000002 0000 8 000 

13. Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ....... 10 000 
14. Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki ....... 3 000 
15. Til sýslubókasafnsins á Blönduósi ......... 2000 
16. Til sýslubókasafnsins á Hvammstanga ..... 2 000 
17. Til héraðsbókasafns Suðurlands ............ 3 000 
18. Til héraðsbókasafns Borgarfjarðar í Borgar- 

NESI ......02200000000 rr 3000  
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Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá 
sýslusjóðum .......0200020 00. enn 

. Mil bókhlöðunnar á Húsavik ............... 

. Til bókasafns Akraness ......000000........ 

. Til bókasafns í Flatey ........000000000.00.. 

. Til bókasafns Ólafsfjarðar ..........0....... 
Til bókasafns Dalvíkur .......0..000000002.. 

. Til bókasafns Hríseyjar .........0.0.000.0... 
Til bókasafns á Kópaskeri ................. 

. Til bókasafns á Vopnafirði ................ 

. Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu vegna 
bókasafns Sighvats Grímssonar, enda sé það 
seymt hjá héraðsskólanum á Núpi .......... 

. Til kaupa á bókum handa konunglega bóka- 
safninu í Stokkhólmi .........0000000.0.0.. 

. Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í 
Reykjavík ......020020000 00. 

. Til lesstofu bygsingarfélags alþýðu ......... 

. Til lestrarfélags kvenna í Reykjavík ........ 

. Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði 
Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn . 

. Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur 
Til lesstofu á Ísafirði ...............00..... 

. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í Vestmanna- 
EYJUM ........000 000 
Til sjómannalesstofu í Bolungavík ......... 

. Til sjómannalesstofu í Höfn í Hornafirði ... 

. Til sjómannastofu í Reykjavík ............. 
. Til sjómannastofu á Akranesi .............. 
. Tilstyrktarsjóðs lestrarfélaga skv. 1. nr. 1/1944 
. Byggingarstyrkur til bókasafna og lesstofa .. 

Til bókasafns Hafnarfjarðar, byggingarstyrkur 
5. Til sýslubókasafns Vestur-Barðastrandarsýslu 

. Til sýslubókasafns Norður-Þingeyjarsýslu 

. Til héraðsskjalasafns Skagfirðinga til kaupa 
á eintaki af filmum af skjölum og handritum 
í Þjóðskjalasafninu ........0.0.00.0000 0000. 

IX. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita ............. 
Til Þjóðvinafélagsins ...........0.0000000.. 
Til útgáfunefndar handrita ................. 
Til Fornleifafélagsins ..........0.....00000.. 
Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 
bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ........... 
Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 
semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar ..........220020. 000... 
Til Fornritaútgáfunnar .............0....00.. 
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Til útgáfustarfsemi  Þjóðvinafélagsins og 
menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu .. 
Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ..................... 

. Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 
þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt råd- 
stöfun Fiskifélags Íslands .................. 
Til rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 

2. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
13. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 

listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ........... 
Til Halldórs Halldórssonar dósents til þess að 
rannsaka íslenzk orðtök .........000000000... 

. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ...... 
Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 
sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. öld 

. Til Steins Dofra ættfræðings ................ 
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 

honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 
Landsbókasafnsins. 
Til Ara Arnalds, til ritstarfa ............... 

Til dr. Jóns Dúasonar (vegna útgáfu rita hans) 
. Til útgáfu íslenzkra nýyrða ................ 
. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 75 

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .......... 
. Til Williams Craigie í viðurkenningarskyni 

fyrir störf hans í þágu íslenzkra bókmennta 
. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 
rannsókna .......0200000000 000... 
Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 
spekideildar háskólans ..................... 

- Til Norræna félagsins ...................... 
. Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands, til stúdenta- 

skipta og annarrar starfsemi ................ 
. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ..........00.00020 0000... 
. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn 
. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 ............000000.00... 

. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ........... 

. Til Jóns Guðnasonar skjalavarðar til útgáfu 
ritsins „Strandamenn“ ..........0000000.00.. 

. Til héraðsskjalasafna skv. 1. nr. 7/1947 ..... 
. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar 

Til greiðslu kostnaðar við norrænu menning- 
armálanefndina ...........000.2000000....0.0.. 

. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 
menningarsögu Norðurlanda til 1950 ........ 

kr. kr. 
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. Til skálda, rithöfunda og listamanna .......... 
Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson 

njóta 27400 kr. heiðurslauna. 
Að öðru leyti skal 3 manna nefnd, kosin af 

Alþingi, skipta fjárhæð þessari. 
Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ....... 
enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinaviskan rithöfund hér á landi. 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ...... 
Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ......... 
Til Jónasar Þorbergssonar til ritstarfa ........ 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til sögu- og 
fræðiiðkana .............2.0200 0... nn 
Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp .............. 
Til Jóhannesar Áskelssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum surtarbrandslögum, enda gangi þá stein- 
gervingasafn hans og rit i sambandi við það til 
náltúrugripasafnsins .....................00... 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónassonar bónda til grasafræðirann- 
sOkna .......000202000 00. 
Til Svanhildar Jónsdóttur til rannsókna á hraun- 
BTÓÖTI .......0.2.200000.0. ns 
Til Thoru Friðriksson til ritstarfa ............. 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............. 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............. 
Til Jóns Leifs tónskálds .............00..00... 
Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á ís- 
lenzkri kirkjutónlist á þjóðveldistímanum ..... 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs .................0000. 

Til leiklistarstarfsemi: 
1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði 
Reykjavíkur .............00000 000... 

2. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ak- 
UFEYTAF .......020000r never seee 

3. Til Jóns Norðfjörð .............00.0.00. 000... 
4. Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn- 
arfjarðar ...............0.00 000 

5. Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar 

6. Til leikfélags Neskaupstaðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Nes- 
kaupstaðar .............00000000 0... 

7. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

kr. 
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Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 
mannaeyja .......2.200000.... nn 
Til leikstarfsemi á Siglufirði, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæðinni 
milli leikfélags Siglufjarðar og leikfélags 
templara. 
Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 

. Til leikfélags Húsavíkur ................... 
Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til leikfélags Akraness, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að ........ 
Til leikfélags Borgarness, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til leikfélags Hveragerðis .................. 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga .......... 

XXIX. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu .. 
XXX. Til tónlistarstarfsemi: 

1. 

2. 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu ............2000000 00 en. 

3. Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 

Þ
A
Ð
 

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ............... 
Til tónlistarskóla Siglufjarðar .............. 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ..........00000... 
Til lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að .................. 

. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja, til hljóðfæra- 
kaupa ......000000200 0000 

. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar, til hljóðfæra- 
kaupa ......00000000000 sn 
Til lúðrasveitar Stykkishólms, til hljóðfæra- 
kaupa .....00000000 0000 
Til lúðrasveitar verkalýðsins í Reykjavík, til 
hljóðfærakaupa ........0..00200000 000... 
Til lúðrasveitar Ísafjarðar, til hljóðfærakaupa 

. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar, til hljóðfæra- 
kaupa .....0200200000 0000 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 
listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
MENN 2... 
Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barna- 

kr.   
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kennurum utan Reykjavíkur ókeypis kennslu i 
orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum 
og barnaskólum, með umsjá söngmálastjóra 
þjóðkirkjunnar ..........0000000 000... 0... 

18. Til sambands íslenzkra karlakóra .......... 
19. Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 

kóra ........000020000 nn 
20. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu „..............0....... 
21. Til Péturs T. Oddssonar, utanfararstyrkur, til 

þess að kynna sér stjórn kirkjukóra ...... 

Til söngnáms erlendis eftir ákvörðun mennta- 
málaráðs .............000000 0... nn 
Til Elsu Sigfúss söngkonu ...................- 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús ..... 
Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 
Til Guðmundar Jónssonar söngvara ........... 
Til Guðrúnar Á. Símonar, til söngfarar ........ 
Til Ásgeirs Beinteinssonar, til tónlistarnáms er- 
lendis ..........2.0.0022 00 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar, til tónlistarnáms 
erlendis ...............0002 000... nn 
Til Sigursveins D. Kristinssonar, til tónlistarnáms 
Til Jóhanns Tryggvasonar, til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ...........2000000 0... 
Til Þórunnar Jóhannsdóttur, til tónlistarnáms 
erlendis .............020000 000... 0nn 
Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..................... 28445 

Til eldiviðar og ljósa ...........00000.00... 
Ymis gjöld ..............000.2. 0000... 
Fyrning ................0.. 0000. 
Til að gera girðingu um lóð safnsins ...... i

i
 

ce
 

Vegna þátttöku íslenzkra myndlistarmanna í sam- 
norrænni listsýningu í Róm. Undirbúning og til- 
högun á þátttöku þeirra í sýningunni skal ákveða 
með samþykki menntamálaráðuneytisins ....... 

enda annist 2 fulltrúar Félags íslenzkra mynd- 
listarmanna, 2 fulltrúar Nýja myndlistarfélagsins 
og Í fulltrúi félagsins Óháðir listamenn myndaval 
og aðrar framkvæmdir. 
Til Guðmundar Einarssonar frá Miðdal, bygging- 
arstyrkur ..............0..0.000 000 

Til Péturs Fr. Sigurðssonar, byggingarstyrkur .. 
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XLVII. Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Ís- 
lendinga ...........200..0... 0. enn 3 000 

XLVIII. Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum .............. 5 000 
XLIX. Til trjásarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði ...... 5 000 

L. Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 1500 

LI. Til Þorfinns Kristjánssonar, vegna útgáfu á árs- | 
fjórðungsritinu Heima og erlendis ............. | 3 500 

LIT. Til Jóns Guðmundssonar, fyrrv. veitingamanns | 
á Þingvöllum ..........20000 0000... 10 000 

LIII. Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 
1928 ...0.00.02200 000 8 000 

LIV. Til umbóta á Þingvöllum .............0...00.... 200 000 
LV. Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 

kringlu, 10000 kr. til hvors .........000000000... 20 000 
LVÍ. Til Skálholtsfélagsins, til umbóta í Skálholti ... 25 000 
LVI. Til Skálholtsfélagsins, til rannsóknar á kirkju- 

grunninum í Skálholti .............000000000... 40 000 
LVIT. Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar i 

Öxnadal .........0.2..0 0000. 5 000 
LIX. Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu .. 5 000 
LX. Til minnismerkis Jóns Arasonar á Grýtu ...... 25 000 
LXI. Til að gera kvikmynd, er sýni þætti úr lífi Vest- | 

ur-Íslendinga .........0.000.0 00.00.0000. | 25 000 

Samtals A. ... ; 6182517 

| 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. | 

I. Atvinnudeild háskólans: | 
1. Iðnaðardeild: | 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 432103 
2. Verðlagsuppbót .......... 213758 

— 645861 
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna .... 30000 
c. Annar kostnaður ..........00.0.0.... 400000 

1075861 
=- Tekjur af rannsóknum ........... 300000 

— 775 861 

2. Fiskideild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 432589 
2. Verðlagsuppbót .......... 218428 

651017 
b. Annar kostnaður .................... 290000   941 017  
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III. 
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| 

3 Landbúnaðardeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 222180 
2. Verðlagsuppbót .......... 105659 

— 327839 
b. Annar kostnaður .............00.0... 200000 
c. Kortlagning jarðvegs ................ 110000 

—— 637 839 
d. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun ............0..0.... 122194 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ......... 162000 

-—— 314194 
-- Tekjur ..........0.0000 000 235000 

— 19194 
e. Tilraunabúið á Varmá: 

1. Laun ............00000.... 61594 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 
3. Annar kostnaður ......... 25000 

— 106594 
Tekjur ......0.0...0 0 8000 | 

——— 98 594 | 
4. Sameiginlegur kostnadur: | 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 95343 
2. Verðlagsuppbót .......... 49403 

144746 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 155000 
c. Til viðhalds húss ................... 20000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 82000 
e. Annar kostnaður .................... 75000 

476746 | 
—— Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 
O. fl. 20.00.0000 250000 

——— 226 746 

Rannsóknarstofa háskólans: ———— 2759251 
1. Laun: | 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 510000 | 
b. Verðlagsuppbót .........00..00000... 258200 | 

0 768 200 
2. Annar kostnaður .............0.00.0. 0... 400 000 

1 168 200 
=- Tekjur af rannsóknum ...........0000000.000.00... 585 000 

— — 583 200 

Til rannsóknaráðs: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 63270 
b. Verðlagsuppbót ........00.00000000.. 22472 

—.—— 85 742   
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2. Rannsóknakostnaður ........020.0200000. 0... 00... 60 000 
3. Til hafíssrannsókna ........0.0000000 0... 0... 10 000 
4. Til jarðsegulmælinga ..........0.02000 000... 50 000 

205 742 

IV. Veðurstofa Íslands: 
1. Almenn veðurþjónusta: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 700826 
2. Verðlagsuppbót .......... 353354 

— 1054180 
b. Aukavinna .......0002000 0000... 150000 
c. Laun veðurathugunarmanna utan 

Reykjavíkur .......000000000 00... 245000 
d. Til Landssímans og Ríkisútvarpsins 

vegna sendinga veðurskeyta og út- 
varps veðurfregna .............0..... 370000 

e. Áhöld, loftskeytatæki o. fl. .......... 130000 
f. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur ....... 155000 
gs. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum . 12000 
h. Úrkomumælingar á fjöllum .......... 10000 | 
i. Jarðskjálftamælingar ................ 15000 | 
j. Ferdakostnadur ..........0.0.000.00.... 20000 
k. Ýmis kostnaður ..................... 50000 

2211180 
— Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu . 260000 

—— (1951 180 
2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ... 782731 
2. Verðlagsuppbót .......... 401994 

— 1184725 
b. Aukavinna „......02000.000000.0 00... 349425 
c. Veðurathugun á alþjóðastöðvum ..... 235190 
d. Veðurskeyti .........0.000000000.0.0.. 303200 
e. Husaleiga o. fl. ........0.000000000... 115401 
f. Áhöld .......0.000000 0000. 148000 
g. Ýmis kostnaður ...........0...0.0... 524059 

Fært á 13. gr. D. XIIL 3 ............... 2860000 1 951 180 

Til landmælinga .........02000020 0. 0n 0 300 000 
. Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist það 

jöklamælingar .........02000000 0000 13500 
Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ............. 114882 
b. Verðlagsuppbót ........0000.00.0000.. 50478 

— 165 360 

2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzka hluta 
danska sjókortasafnsins .......0.00000000.0000... 50 000 

3. Annar kostnaður ..........0.0000.00. ene. 250 000     465 360



VIII. 

IX. 

Til husameistara rikisins: 

1. Laun: 

  

a. Grunnlaun með uppbót ............. 200220 
b. Verðlagsuppbót ..... 

2. Annar kostnaður ........ 

— Tekjur af vinnu ........ 

Framlag til mótvirðissjóðs: 
Vegna tæknilegrar aðstoðar 

  

  

      

345 1954 
15. gr. 

112 
kr. r. 27. des. 

FIRIR 93568 
—— 293 788 

FI 130 000 

423 788 
FRI 140 000 

283 788 

FR 200 000 

Samtals B.... 6 762 021 
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Til atvinnumåla er veitt: 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins 
Til sama, til kynnisferða bænda 
Til sama, til eftirlits með loðdýrum 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. Sarðræktarlögum : 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta 

B. Vegna II. kafla laganna: 
a. Jarðræktarframlög ........000.00.00... 7200000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. IL ...... 5300000 

C. Vegna MI. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar við varahlutakaup .. 200000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr.laganna 80000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ........ 120000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 

þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna 
b. Til kaupa á jarðræktarvélum 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

rr tere eeeseser eee. 

Til verkfæranefndar rikisins, enda birti hun årlega 
skýrslu um störf sin 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 

sr... 

félaga .......00002000 00 nn 225000 
2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .......000000.000...... 40000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 23000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 180000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ......00000000.0....... 20000 

c. Hrossarækt: 
1. Fóður- og girðingastyrkur ............ 10000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum .... 9000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ......0000000000...... 12000 
4. Til hrossaræktarsambanda #........... 

  

  
  

  

kr. kr. 

2 000 000 
10 000 
10 000 
70 000 

180 000 | 

12500 000 

400 000 | 
— —— 13 080 000 

100 000 
600 000 
100 000 

| 800000 

125 000 

25 000 

265 000 

223 000 

46 000  
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d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga ................0..... 80 000 
e. Til sæðingarstöðva, rekstrarstyrkur ............... 40 000 
f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa ........ 120 000 

— 714 000 
. Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 100 000 
„ Til tilraunaráðs búfjárræktar ...............0..02... 140 000 

Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnaður ..............20..0 00... 700 000 
b. Stofnkostnaður ..............0.00000 0... nn. 475 000 

— —| 1175 000 
Til þess að koma upp sýningarreitum í jarðrækt og 
námskeiðum í því sambandi ...........0.0.0.0....0.. 750 000 
Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 

. Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyggðir og 
endurbyggingar í sveitum: 
a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnáms ...... 2 500 000 
b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjóðs ..... 2500 0000 5 000 000 

Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 .............. 500 000 
Til rannsókna á súgþurrkun á heyi ................. 100 000 
Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 400 000 
Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svarðbælisá og Laugará 40 000 

. Til fyrirhleðslu í Bessastaðaós ..........0..0.00.00... 60 000 

. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars 
staðar að: 
a. Í Steinavötn í Suðursveit í Austur-Skaftafellssýslu 85 000 
b. Í Jökulsá í Lóni .............0000000 0... 150 000 
c. Í Kúðafljóti .............2....2.000 000... 100 000 
d. Í Dyrhólaðs .........0.0.0..0 000. s nn 25 000 
e. Í Þjórsá við Selpart .........000000000. 0... 30 000 

—.—.—— 390 000 
Til sjóvarnargarðs fyrir landi Gerðahrepps .......... 50 000 

. Til sjóvarnargarðs á Álftanesi ...................... 75 000 
Til landþurrkunar á Stokkseyri ......000020000. 0... 20 000 

„ Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum, gegn framlagi 
1% kostnaðar annars staðar að .........0.0000000.0000.. 20 000 

. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum, gegn framlagi 
14 kostnaðar annars staðar að ..........00000. 0000... 20 000 

. Til landþurrkunar á Eyrarbakka .................... 20 000 
Til sandgræðslu: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 71900 
2. Verðlagsuppbót .........000000.0...0.. 35806 

———-— 107 706 

b. Til sandgræðslustöðva ............0..0.0.000.000.0.. 550 000 
c. Til nýrra sandgræðslugirðinga ................... 400 000 
d. Skrifstofukostnaður ............0.000000....... 10 000 
e. Til sandgræðslutilrauna .................00..0..0.... 35 000 
f. Til fræræktar í Gunnarsholti ..................... 25 000 
g. Til greiðslu skuldar við ekkju Runólfs heitins 

Sveinssonar vegna byggingar Akurhóls ........... 49 102 
h. Ýmis gjöld ....................000 00 50 000 

1 226 808 
43 
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29. Til hreinræktunar holdanautgripa ................... 75 000 
30. Til raflýsingar í Gunnarsholti ...............0.0.... 40 000 
31. Til skógræktar: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ................ 234376 
2. Verðlagsuppbót .........20000000000.00. 119591 

—— 353 967 
b. Skrifstofukostnaður ............0.000000 00... 00... 85 000 
c. Til skógræktarfélaga ...........0.000000 000... 325 000 
d. Til skóggræðslu ...........20.2.0200 0000 0 0 950 000 
e. Til plöntuuppeldis ...........20000000 00... 300 000 
f. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 100 000 
s. Vextir og afborganir af skuldum ................. 37 350 

2151317 

32. Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .................... 100 000 
33. Til garðyrkjufélags Íslands .......................... 2 000 
34. Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 .............. 10 000 
35. Veiðimálaskrifstofan: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ................ 62568 
2. Verðlagssuppbót ..........0000 0000... 30229 

—.—— 92 797 | 
b. Annar kostnaður „.........0200.0000 000 70 000 | 

I — 162 797 

36. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 56 1949 ..........0020020. 000 320 000 

37. Til dýralækna: 
a. Laun dýralækna: | 

1. Grunnlaun með uppbót ................ 201159 | 
2. Verðlagsuppbót .........00000.00.000.0.. 101571 

—.—— 302 730 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947: 
1. Grunnstyrkur ......0...0.000000 00... 22815 
2. Verðlagsuppbót ........200000000 00. 13232 

—.—.— 36 047 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra- | 

lækningar: j 
1. Grunnstyrkur ..............000.0000.... 18000 
2. Verðlagsuppbót ........0.000000000000.. 10260 

—.— 28 260 
d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 4 000 

371 037 
38. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ........... 18 000 
39. Til kláðalækninga ...........00.2.00.000 0000 n 0 15 000 
40. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd ...........0.2.00. 0... 00. 220 000 
b. Bætur vegna fjárskipta, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir ............2020000 000... 3 718 000 
c. Kostnaður við vårzlu ...........0..000202 0000... 630 000 
d. Nýjar girðingar ...................0.00 00... 320 000  
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e. Viðhald girðinga og endurbætur ................. 850 000 
f. Flutningskostnaður ...............00000.00 000. 60 000 
g. Til rannsókna ................00000000 0000 100 000 
h. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ...........0......0 000. 320 000 

———| 6218000 
. Til rannsókna á garnaveiki ........................ 250 000 
- Kostnaður skv. lögum nr. 11/1928, um varnir gegn því, 

að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist 
til landsins ................00.0.0..020 2000 50 000 

. Til Norræna búfræðifélagsins ........................ 1000 
. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 300 000 
. Til Búnaðarfélags Íslands, til undirbúnings væntan- 

legrar landbúnaðarsýningar vorið 1957 .............. 50 000 
. Til Búnaðarfélags Íslands, andvirði lóðar (fyrsta greiðsla 

af þremur) ...................00 0000 350 000 
. Til Sigurþórs Ólafssonar í Kollabæ í viðurkenningar- 

skyni fyrir ötula forgöngu á langri ævi í félagsmálum 
bændastéttarinnar ...............0.00.0000 0000. 10 000 
Til greiðslu upp í kostnað vegna skemmda af skriðu- 
föllum í Skagafirði ............000..0...00 0. 130 000 

Samtals A. ... 37 629 959 

B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 1814000 
Til alþjóðahafrannsókna ...........0000000 0000... 65 500 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .............. 44 671 
Til haf- og fiskirannsókna ........0.00.000000. 000. 300 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs ............................. 6 855 
Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................ 6 000 
Til að leita nýrra fiskimiða ......................... 250 000 
Til að gera tilraunir með nýjar sildveiðiaðferðir .... 1850 000 
Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 2 200 000 
Vextir af bráðabirgðalánum síldveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ..................000000.000 0 500 000 

. Til uppbóta á útflutta sunnanlandssíld, sem framleidd 
er á árinu 1954. Ríkisstjórnin setur nánari skilyrði um 
greiðslu bótanna. Allt að ...........0000000.00000.. 2 100 000 

. Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 100 000 

Samtals B. ... 9 237 026 
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C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ...........0.000... 150 000 

Til iðnaðarmálastofnunar Íslands ..........0......... 650 000 

Til iðnlánasjóðs .........020000 0000 een 450 000 

Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .....0.00000000000.. 140 000 

Til iðnráða ...........000000 0000 30 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að .............. 1 000 000 
Til Félags íslenzkra iðnrekenda vegna iðnsýningar Í 
Brússel ..........002000.0 00. 25 000 
Til Baldvins Jónssonar vegna uppfinningar á dún- 
hreinsunarvél ..........20000 0000 10 000 
Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að eflingu 
heimilisiðnaðar ..........0.0220000. 00 nn en 7 020 
Til Guðmundar Jónssonar frå Mosdal, til þess að halda 
uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 
iðnaði .........2.00.000.0 nes 2700 
Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðs- 
eyri við Eyjafjörð ............2020000 0... 0... 30 000 
Til Hans P. Stangelands, enda gefi hann upplýsingar 

um lifrarbræðsluaðférð sína .........0.0.0002 000... 12 000 

Samtals C. ... . 2 506 720 

D. Raforkumål. 

Stjørn raforkumåla: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 51292 
b. Verðlagsuppbót ......0000000 0000... 21648 

—.— 72 940 
2. Skrifstofukostnaður .........0.000000 00... 0... 45 000 
3. Annar kostnaður ...........020200. 00... nn. 45 000 

162 940 

Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 
virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .........0.... 314771 
b. Verðlagsuppbót .........0000000.000.. - 150390 

— 465 161 
2. Skrifstofukostnaður .........0.00...0..... AÐ 75 000 
3. Mælingar og aðstoð .........0.0. 0000... 445 000 
4. Annar kostnaður ...........000.00.0 0... 135 000 

— Tekjur: 1120 161 

1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 
staklingum og fyrirtækjum .......... 285000 

9. Úr raforkusjóði ..............0.0... 700000 
— 985 000 

135 161      



III. 

IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 
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kr. r. 

Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót ...... 557902 
b. Verðlagsuppbót ............. 276890 

—— 834792 
2. Skrifstofukostnaður .................... 185000 
3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 2500208 

3520000 
Þar af greitt af veitum í rekstri ........ 900000 

— 2 620 000 
4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ............. 5500000 
b. Héradsrafmagnsveitur ríkisins ....... 5000000 

——— 110500 000 

= Tekjur: 13120000 

1. Rekstrartekjur veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins ............. 6400000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ....... 4100000 

—— 110500000 
2. Greitt af nýbyggingum ..................0.0..0.. 2 520 000 
3. Endurgreitt frá viðskiptamönnum .............. 100 000 

13120000 
Vatnamælingar .............0220000 2000. 160 000 
Til nýrra raforkuframkvæmda ...............0.0... 5 860 000 
Til virkjunarrannsókna í stórám landsins ......... 400 000 
Til leiðbeiningar bændum um raforkumál ......... 140 000 
Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 231547 
b. Verðlagsuppbót ........0.000000 000. 116278 

——.— 347 825 
2. Skrifstofukostnaður ...............2.0..0 00... 135 000 
3. Ferðakostnaður ..............000.000 000... 0. 170 000 
4. Annar kostnaður .................00.. 0... 300 000 

—- Tekjur: 952 825 
1. Árgjöld rafveitna ................... 750000 
2. Aðflutningsgjöld o. a. ............... 202825 

— 952 825 

Raforkuráð: A 
Þóknun og skrifstofukostnaður .................... 20 000 
Raforkusjóður: 
Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl 1946 .. 5 000 000 

. Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun með uppbót .............. 112415 
b. Verðlagsuppbót ............0........ 54266   166 681   

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

XIL 

XII. 

XIV. 
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Skrifstofukostnaður ............00.00.00. 0000... 

Rekstrarkostnaður bora .........00000000.00000.0.. 

Annar rannsóknarkostnaður .................... 

Annar kostnaður ...........0200000. 0. i
i
 

co
 
IØ
 

—- Tekjur: 
Bor- og rannsóknarkostnaður endurgreiddur af 
einstaklingum og sveitarfélögum ................ 

6. Til bortækjakaupa .............00..000. 0... 0... 

Til brennisteinsrannsókna og annarra rannsókna á 
hagnýtingu jarðhita til iðnaðar ............00.00... 
Til jarðborana vegna kolarannsókna á Skarðsströnd, 
gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 

enda séu borunarrannsóknirnar gerðar undir eftir- 
liti og í samráði við rannsóknaráð ríkisins. 
Til Andrésar Andréssonar og Þórarins Andréssonar 
til biksteinsrannsókna í Loðmundarfirði .......... 

Samtals D. ... 

  

      

16. gr 

kr. kr. 

70 000 
400 000 
100 000 
65 000 

801 681 

801 681 

100 000 

100 000 

450 000 

150 000 

50 000 

12628 101 
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17. gr. 
Til félagsmåla er veitt: 

  

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum 
Til almannatrygginga: 
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 32250000 

2. Viðbótarframlag ..................... 6000000 
3. Framlag samkv. 47. gr. III. kafla laga 

nr. 104/1943 ..........000 0 9500000 

b. Endurgreiðsla samkv. 99. gr. laga nr. 50/1946 á fram- 
lagi Lífeyrissjóðs Íslands til ellilauna og örorku- 
bóta samkv. 78. gr. laga nr. 74/1937 .............. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra 

til óskilgetinna barna 
Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947 
Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins 
Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. 

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 20 þús. kr. 
til hvers 

c. Til elliheimilisins í Skjaldarvík, byggingarstyrkur .. 

Til sambands íslenzkra berklasjúklinga 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrk- 
ur vegna læknislauna 
Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila fyrir 
börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu framlagi 
annars staðar að 
Til dvalarheimilis á vegum mæðrastyrksnefndarinnar í 
Reykjavík, byggingarstyrkur 

. Til barnaheimilis Kvenfélagsins Hlífar, Akureyri, bygg- 
ingarstyrkur 

„ Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavikurbæ 
Til starfskvennaskóla Sumargjafar, 
framlagi annars staðar að 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga 
Til athugunarstöðvar skv. 36. gr. 1. nr. 29/1947 
Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauðakross Íslands 
b. Styrkur til Rauðakross Íslands og sjúkrahúss Kefla- 

víkur til kaupa á sjúkrabifreiðum 
c. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga 
d. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ 
e. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 

gegn jafnmiklu 

  

  

  
  

  

kr. kr. 

305 000 

47 750 000 

225 000 
—| 47 975 000 

20 000 
150 000 

20 000 

30 000 

180 000 | 
50 000 | 

———. 260000 
300 000 

55 022 

100 000 

100 000 

30 000 

150 000 

35 000 
250 000 
100 000 

25 000 

96 000 
3 000 
5 000 

17 000 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

  

  

3ð4 

f. Til mæðrastyrksnefnda ........0.00000 0000... 
Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 

Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu. 

17. Til slysavarna: 
a. Til almennra slysavarna ........00000 000... 
b. Til umferðarslysavarma ..........0000000 000... 

18. Til flugbjörgunarsveitarinnar ............0..0000000. 2. 
19. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ....... 
20. Til bindindisstarfsemi: 

a. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 
neytið úthlutun fjárins) .......0..00.00000 0000... 

b. Til Stórstúku Íslands .........0.0.0..00 00.00.0000. 
c. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun með uppbót ........ 26325 
2. Verðlagsuppbót ............... 13952 

40277 
3. Ferðakostnaður ........0.02.0200 0... 4650 

21. Ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands ...................... 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Bandalags íslenzkra skáta .........0.0.0.0.0.... 
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla .................. 

22. Til sambands íslenzkra sveitarfélaga ................. 
23. Styrkur til starfsemi neytendasamtaka Reykjavíkur ... 
24. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ..........0.00000.000... 
Þar af til heimilisiðnaðarfélaga 5 þús. kr. 

25. Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 
semi í heimilisiðnaði ............0.2.020000 00... 

26. Til  kvennaheimilisins  Hallveigarstaða,  byggingar- 
styrkur ...........2.000ne ss sens 

27. Til Náttúrulækningafélags Íslands, til byggingar heilsu- 
hælis ...........0.02202020 0 

28. Til dvalarheimilis aldraðra sjómanna, byggingarstyrkur 
29. Til Kvenréttindafélags Íslands ......................- 
30. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 
31. Tillag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna ..... 
32. Til Dýraverndunarfélags Íslands ..................... 
33. Til vatnsveitna samkvæmt lögum ..............0..... 
34. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 
35. Greiðsla með börnum erlendra manna skv. 3. bráða- 

birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80/1947, og 9. gr. laga 
nr. 38/1953 .......2..0000 00. 

36. Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu ........ 
37. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu ........0.0.0.000.00.... 

kr. 
  

150 000 
50 000 
  

  

550 000 
170 000 

44 927 

15 000 

10 000 
1500 

  

216 000 

200 000 
50 000 
20 000 

764 927 

26 500 
25 000 
35 000 

175 000 

18 000 

75 000 

100 000 
250 000 
20 000 

1600 000 
1 700 000 

5 000 
450 000 
500 000 

1 580 125 
1000 000 

50 000
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17. gr. 

kr. kr. 

38. Til alþjóða-berklarannsókna .........020000 00.00.0000. 60 000 
39. Til alþjóða-barnahjálparsjóðsins ...........0000000.0.. 100 000 
40. Tillag til International Labour Organization ......... 133 000 
41. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) ........000000... 288 588 

42. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 42 269 
43. Tillag til World Health Organization ................ 56 614 
44. Tillag til Organization of the European Economic 

Cooperation (OEEC) .........0.00 0000. 51 691 
45. Tillag til Evrópuráðsins ........00..0000 0000... 100 000 
46. Tillag til alþjóðahveitiráðsins „.......0...000.0.0.... 800 
47. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar (WMO) 14 700 
48. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ........... 295 913 
49. Tillag til tollanefndar Evrópu ......0..0000 000. .0.000. 1102 
50. Tillag til tækniaðstoðar sameinuðu þjóðanna ........ 45 700 

Samtals ... 59 900 951       

44 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

II. 
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18. gr. 
Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, bidlauna og heiðurs- 

launa er veitt: 

Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn .........00000.000 00... 

  

Verðlagsuppbót ... 

Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 

kona ......00.00 00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ..... 

Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 
Anna Björnsdóttir, fyrrv. kennari ...... 
Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 

keri 20... 
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ..........00... 0 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir. 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari 
Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur .. 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup ........... 
Bjarni Jósefsson, efnafræðingur ....... 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 

Björgvin Guðmundsson, tónskáld ...... 
Björn Einarsson ..........0000000000... 

Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur .. 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður 
Bogi Ólafsson, fyrrv. yfirkennari ...... 
Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum. .. 
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Davíð Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ...... 
Davið Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og 

póstafgreiðslumaður ................. 
Eggert Stefánsson, söngvari ............ 

3450.00 
1690.50 
3000.00 

21270.00 
2242.50 
5000.00 

5000.00 
14748.75 

12420.00 
15507.75 
1690.50 
1690.50 
3536.25 
2242.50 
1690.50 
6500.00 
2760.00 

5175.00 

  

  

  
  

  

kr. kr. 

313 872 
144 031 

457 903 
260 000 

—.—.— 717 903
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Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 3500.00 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 3500.00 

Einar Þorsteinsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 2000.00 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 21496.50 

Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 
kennari ..........0002 000. 3500.00 

Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskmatsm. . 1690.50 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 15000.00 

Friðfinnur Guðjónsson, leikari ......... 4485.00 

Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 4000.00 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 5606.25 
Friðrik J. Rafnar, vígslubiskup ........ 12000.00 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 6900400 
Georgia Björnsson, fyrrv. forsetafrú ... 34300.00 
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 5500.00 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 7394.00 
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 2242.50 

Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknar- 
prestur „.............. 0 6000.00 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 1690.50 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 1401.57 
Guðlaugur Hansson, fyrrv. lýsismatsm. . 2242.50 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 2811.75 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi 1690.50 
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður . 15000.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 1690.50 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 1700.00 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskmatsm. . 2242.50 

Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 13800.00 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti 12420.00 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 3933.00 

Guðni Stigsson, fyrrv. starfsm. Löggsild- 
ingarstofunnar ...............0.0.... 12420.00 

Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 4485.00 
Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 8000.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 1690.50 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. .. 8000.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 4485.00 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir .. 11195.25 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 1121.50 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 12540.75 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 3933.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 2242.50 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 2494.80 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 1725.00 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir ... 1690.50 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 4000.00 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3363.75 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1690.50 

kr. kr. 
  

    

1954 
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27. des.



1954 

112 
27. des. 
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Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 
biðlaun ........0200000 0000 35190.00 

Ingunn Bergmann ........000.0. 00. 00... 2811.75 
Ingveldur Magnúsdóltir, fyrrv. ljósmóðir 1700.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 21775.05 
Jakob Möller, fyrrv. sendiherra ........ 26160.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun .... 25272.00 

Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ... 2811.75 
Jóhann Briem, fyrrv. sóknarprestur .... 6000.00 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. .  2000.09 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 3450.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3450.00 
Jóhannes Friðlaugsson, fv. barnakennari 3450.00 

Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 1121.50 

Jóhannes Jónasson, fv. yfirfiskmatsm. .. 3500.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2242.50 

Jón Bach, fyrrv. dyravörður ........... 6900.00 
Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 1690.50 
Jón E. Bergsveinsson, fyrrv. forseti Slysa- 

varnafélagsins „.......0..0000000 000. 10350.00 
Jón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur ... 6000.00 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ........0200002 0000 38160.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður .... 14000.00 
Jón N. Jóhannesson, fv. sóknarprestur . 4260.75 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ......... 2000.00 

Jón Jónsson, fyrrv. kennari, Höfnum ... 2500.00 

Jón Sveinsson, fyrrv. skattdómari ...... 4000.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ...... 5606.25 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 1690.50 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .... 2242.50 
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri 3000.00 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 5606.25 
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari .........000 000 7000.00 
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur ...… 6000.00 

Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ....... 2000.00 
Karl H. Bjarnason, fyrrv. dyravörður .. 13900.00 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 16636.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 1690.50 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 8411.10 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 2000.00 
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 8677.00 
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 1690.50 
Kristin Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 1690.50 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 3450.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 12420.00 
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 14950.41 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 3500.00 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 12000.00 
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Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 

Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .... 
Lárus Rist, fyrrv. kennari ............. 
Lárus Sigurjónsson, skáld ............. 

Lúðvík D. Norðdal, fyrrv. héraðslæknir . 

Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustj. .. 
Magnús Jónsson, dr. theol. ............ 

Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir . 
' Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri ..... 
Sama, húsaleigukostn. (án verðl.uppb.) . 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 

Matthías Eggertsson, fyrrv. sóknarprestur 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 
Oddur Ívarsson, fv. póstafgreiðslumaður 
Oddur Valentinusson, fv. leiðsögumaður 
Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari .. 
Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir 

Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 

Ólafur Ólafsson, fyrrv. sóknarprestur .. 
Ólafur Th. Sveinsson, fyrrv. skipaskoð- 

UNArSstjÓri ......0200000 0. 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri 
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur 
Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari ...... 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir . 

Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu- 
neytisbókari ........0.0.00000.0 0... 

Runólfur Magnússon, fyrrv. fiskmatsm. . 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslukoma ......00000000 0... 
Sigríður Gísladóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm. Miðhópi 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 
Sigtryggur Guðlaugsson, fv. sóknarpr. 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. .. 
Sigurður V. Guðmundsson, fv. fiskmatsm. 
Sigurður Heiðdal ..................0... 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. ... 
Sigurður Nordal, prófessor ............. 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari .. 

18. gr. 
  

2242.50 
23490.00 

1690.50 
1690.50 
4295.25 

- 10000.00 
11475.29 
1800.00 
2242.50 
2000.00 
4140.00 

11195.25 
5606.25 

10091.25 
1380.00 
7500.00 

8800.00 
2242.50 
1800.00 
5606.25 
3174.00 

12420.00 
2760.00 
5606.25 

10363.36 
2242.50 
6500.00 

3000.00 
1690.50 
1690.50 
1690.50 

. 15507.75 
1690.50 
1690.50 
2242.50 
4500.00 
1690.50 

11195.25 
1401.57 
3450.00 

kr.   

  
  

  

kr. 

1954 

112 
— 27. des.



1954 

112 
27. des. 
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Anna Kl. Jónsson .......0000000...... 2518.50 

  

    

18. gr. 

kr. kr. 

Sigurður Sumarliðason, fyrrv. póstur .. 1121.50 
Sigurður Thoroddsen, fv. yfirkennari .. 11195.25 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 15091.71 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 3795.00 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 5000.00 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 5000.00 

Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 2242.50 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 4000.00 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskmatsstjóri .. 10350.00 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 1000.00 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 5000.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1380.00 
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ...... 2242.50 | 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 2240.00 | 
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 9246.00 
Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 

póstafgreiðslukona „................. 3450.00 
Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 

skólakennari ............0000000.000.. 7500.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 1121.50 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari „... 3500.00 
Viktoría Kristjánsdóttir ................ 2760.00 
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst- 

afgreiðslumaður ..................... 4000.00 
Þóra Bjarnadóttir ..................... 1725.00 
Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .. 2242.50 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og 

vitavörður ..........0..00 0000... 3500.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 1690.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 3933.00 
Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðukona 

ljósmæðraskólans .............0000... 3450.00 
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 35460.00 
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 2242.50 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2070.00 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 
skólastjóri .........000.0002000 000... 6000.00 

Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. ... 2242.50 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. . 11957.00 
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1700.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskmatsm. .. 2242.50 

1388086.83 
Verðlagsuppbót 790000.00 

0 | 2 178 087 
b. Ekkjur: 

Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 2811.75 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 6727.50 
Agnethe Kamban ..........000000..0... 4140.00 
Anína Arinbjarnardóttir ............... 1690.50 
Anna Bjarnadóttir .............000000.. 1690.50
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18. gr. 
  

Anna Pálsdóttir ............0.....000... 4140.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 8211.00 
Anna Stefánsdóttir ...........000000.... 3363.75 
Anna Þorgrímsdóttir .................. 4000.00 
Anna Þorkelsdóttir ...........0000000... 3484.00 
Arndís Sigurðardóttir .................. 1690.50 
Árný Stígsdóttir .............0 1690.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .................. 1690.50 
Áslaug Thorlacius ........0.0.0........ 5175.00 
Ásta Einarson ..........00.000 3363.75 
Ásta Jaden ........0000.. 00. 4600.00 
Ásta Þorvaldsdóttir .................... 1690.50 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 1121.50 
Ástríður Petersen .........0.0.00000.. 0. 3363.75 
Auður Gísladóttir ............0.00.000... 2867.82 
Auður Jónasdóttir ...........000000.0... 10350.00 
Bentína Hallgrímsson .................. 9340.87 
Björg Guðmundsdóttir ................. 2242.50 
Björg Jónasdóttir .............0.00.00... 3933.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................. 6000.00 
Camilla Hallgrímsson ...........0.0.... 4500.00 
Dorothea Guðmundsson ................ 3933.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ................ 6727.50 
Elin Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 3531.94 
Elínborg Vigfúsdóttir .................. 2242.50 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar .........0000000. 0... 1690.50 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 
mundssonar ........0.000.000 0... 5000.00 

Elísabet Sigurðardóttir ................. 3000.00 
Ellen Einarsson ...........0000000...0.. 21870.00 
Ellen Sveinsson ........00000000 00... 5597.62 
Emelía P. Briem ..........0.00000000.... 10350.00 
Ethel Arnórsson ...........00000 0000... 5175.00 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 7000.00 
Fríða Hlíðdal ................0...0..... 18810.00 
Geirlaug Stefánsdóttir .................. 2811.75 
Guðbjörg Hermannsdóttir .............. 3260.25 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 6727.50 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 3863.75 
Guðfinna Þórðardóttir ................. 1681.87 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 11195.25 
Guðríður Eiríksdóttir .................. 2811.75 
Guðríður Helgadóttir .................. 3829.50 
Guðríður Ólafsdóttir ................... 3156.75 
Guðrún Arinbjarnar .............0..... 5175.00 
Guðrún Egilson ............0..00.00.0... 11195.25 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 5606.25 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 5000.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ................ 2000.00 
Guðrún Hermannsdóttir „.............. 2242.50 

kr. r. 
  

  
  

  

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 
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Guðrún Jónsdóttir .........00.00000.00.. 6727.50 
Guðrún P. Jónsdóttir .................. 6727.50 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................. 4000.00 
Guðrún Oddsdóttir ...........0.0.00.... 6500.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar ........0.00000. 0... 18000.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar ........002000 00. 5000.00 
Guðrún Ragúels ........0.0.00. 0. 0... 1690.50 
Guðrún Sveinsdóttir ...............0... 10785.52 
Guðrún Torfadóttir .........0..00.000.... 3933.00 
Guðrún Þorvarðsson ........00.00.0.0... 8500.00 
Halldóra Ólafsdóttir ................... 10350.00 
Halldóra Þórðardóttir ................. 3363.75 
Hansína Pálsdóttir .................... 1500.00 
Harriet Jónsson ........0000000 000... 2518.50 
Hedvig Blöndal .........00.00000..... 0. 1690.50 
Helga Finnsdóttir ...........0.00........ 12000.00 
Helga Jónsdóttir .........00.0000000.. 3933.00 
Helga I. Stefánsdóttir .................. 1690.50 
Hildur Björnsdóttir ................0.... 4422.90 
Hlín Johnson .........0000000 0... 0... 10091.25 
Hrefna Ingimarsdóttir ................. 6727.50 
Hrefna Jóhannesdóttir ................. 3363.75 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 3500.00 
Ingibjörg Jakobsdóttir ................. 2070.00 
Ingibjörg Jónasdóttir .................. 3933.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ................ 3933.00 
Ingileif Aðils ........0..0000000 00... 2242.50 
Ingveldur Einarsdóttir ................. 3933.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 1681.87 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 3500.00 
Jóhanna Gunnarsdóttir ................ 3795.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 5000.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................. 3933.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 7000.00 
Jóhanna Thorlaciws .............0..... 1690.50 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 4830.00 
Jóney Guðmundsdóttir ................. 3363.75 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 4550.00 
Katrín Sveinsdóttir ...........00..2002... 3500.00 
Klara Helgadóttir ..................... 4000.00 
Kristín Pálsdóttir ..................... 2811.75 
Kristin Sigurðardóttir .................. 3000.00 
Kristin Thorberg ............0000000.... 2070.00 
Kristin Thoroddsen ..............0.0... 2070.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 5000.00 
Kristólína Kragh ..........0.0.00.00.0... 2242.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárussonar 4249.50 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar „.....02.00000 00... 3500.00 

kr. kr. 
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Lára Guðnadóttir .............0.0.0..... 
Lára Skúladóttir ...................... 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 
Lilja Haraldsdóttir .................... 
Lovísa Sveinbjörnsson ................. 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 
Magnea Magnúsdóttir .................. 
Málfríður Jónsdóttir ................... 
Margrét Árnadóttir ...........0......... 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 
Margrét Blöndal ....................... 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .......... 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 
Margrét Lárusdóttir ................... 
Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 
Margrét Þórðardóttir .................. 
Margrethe Kaldalóns .................. 
María Guðlaugsson ........0..00000.... 
María J. Klemenz .........0.0.00000.0... 
María Tómasdóttir .................... 
Níelsína Ólafsdóttir ..........0......... 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 
Ólafía Einarsdóttir .................... 
Ólafía Finnbogadóttir ................. 
Ólafía Valdimarsdóttir ................. 
Olga E. Jónsson ........0000000 0... 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 
Ólína Þorsteinsdóttir .................. 
Ólöf Steingrímsdóttir .................. 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 
Ragnheiður Jónasdóttir ................ 
Ragnheiður Straumfjörð ............... 
Ragnhildur Teitsdóttir ................. 
Ragnhildur Thorlacius ................. 
Rannveig Tómasdóttir ................. 
Rigmor Ófeigsson .......0.00000.0... 
Rósa Jónsdóttir .............0.00.000.00... 
Sesselja Eiríksdóttir ................... 
Sigríður Arnljótsdóttir ................ 
Sigríður Bjarnason ........0.00.00000... 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 
Sigríður Fjeldsted ..................... 
Sigríður Gísladóttir .................... 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .... 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 
Sigríður Pétursdóttir .................. 
Sigríður Snæbjörnsdóttir .............. 
Sigríður Snæbjörnssen ................. 
Sigrún Auðuns ..............0.0....... 

18. gr. 
  

5000.00 
3000.00 

13351.50 

2242.50 
3500.00 
3500.00 
1690.50 
5175.00 
2242.50 
3363.75 

15749.25 
4140.00 
1690.50 

2811.75 
5606.25 

10350.00 
1690.50 
1600.00 
6000.00 

8452.50 
2811.75 
6727.50 
5000.00 

kr. kr. 
  

    
45 

1954 

112 
21. des.



1964 

112 
21. des. 
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18. gr. 

kr. | kr 

| 

Sigrún Bjarnason .......0.000.0....00% 6000.00 | 

Sigrún Guðbrandsdóttir ............... 4000.00 | 

Sigrún Kjartansdóttir ........0.00.0.2.0... 3933.00 | 

Sigurbjörg Bogadóttir ..........0..0... 3933.00 | 

Sigurlaug G. Gröndal .............2.... 2242.50 | 

Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 5000.00 | 

Sólveig Árnadóttir „........0000000000.. 1690.50 | 

Sólveig Eggerz .......0.0.0.0 0... 14257.12 | 

Sólveig Pétursdóttir ......0000000000... 5000.00 | 

Stefanía Hjaltested .......00000000.00.0.. 2811.75 | 

Stefanía Stefánsdóttir .........00.00000.. 5500.00 

Steinunn P. Eyjólfsson .....0.0000000... 2979.94 

Steinunn Jóhannesdóttir ............... 3363.75 

Steinunn Oddsdóttir ........0000000.00.0. 2811.75 

Steinunn E. Stephensen ......202000.0.. 3363.75 

Súsanna Friðriksdóttir ................ 5000.00 

Sylvía N. Guðmundsdóttir ............. 5300.00 

Unnur Skúladóttir ......0.00000000000.. 5606.25 

Valborg Einarsson ........00.00. 00... 5606.25 | 

Valgerður Benediktsson .......002...... 20334.36 | 

Valgerður Halldórsdóttir ............... 8000.00 | 

Valgerður Ólafsdóttir .................… 4000.00 | 

Vigdís G. Blöndal .........0000000.0 0. 2811.75 

Viktoría Bjarnadóttir .........000200... 845.25 | 

Vilborg Bjarnadóttir .......000000000... 3200.00 | 

Vilborg Torfadóttir ........020000000.... 1690.50 | 

Vilhelmína Ingimundardóttir ........... 3650.00 

Þóra L. Björnsson ......0000000.0.0..... 6000.00 

Þóra Hjartar ......00200000 00... 2000.00 

Þóra Sigurðardóttir .......0.00000000... 1690.50 

Þóra Skaftason .....0000000 000... 1690.50 

Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 5606.25 

Þórdís Ívarsdóttir ........0.000000000.. 1121.50 

Þórunn Hafstein .......0.00000.0000... 2242.50 

Þórunn Pálsdóttir ........00000000000.. 5606.25 

Þórunn Sigurðardóttir ..........0.00... 1690.50 

Þórunn Þórðardóttir „.........00000... 1035.00 

Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 3500.00 

Þrúður I. Jónsdóttir ........00000000.0.. 2760.00 

Þuríður Benediktsdóttir ................ 5623.50 

Þuríður Káradóttir ........2.0020.000.. 6500.00 

913576.08 | 
Verðlagsuppbót 520700.00 | 

0 | 1 434 276 
c. Barnastyrkir: 

1. Barn Årna sål. Helgasonar, hérads- 
læknis, Jóhanna Margrét Árnadóttir, 
f. 16 1924, sjúklingur .............. 1690.50 
Barn Bergsveins sál. Haraldssonar, 
kennara, Bergljót Bergsveinsdóttir, f. 

54 1949 .....0.00.000 0 1690.50 

no     
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18. gr. 

kr. kr. 

3. Barn Sigurðar sál. Gíslasonar, Gunnar 
Sigurðsson, f. 2% 1989 .............. 1690.50 

5071.50 
Verðlagsuppbót 2789.32 

—.—— 7 861 
——. 3620 224 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943 og 8. gr. 
1. 102/1943 (áætlað) ...........220000.0.. 0. 6 700 000 

IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 103/1943 .........002000 0... 160 000 

V. Framlag ríkissjóðs til lifeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. 1. 114/1940 .................. 00... 23 500 

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri .................0.2000 0... 2 150 000 

Samtals ... . 13 371 627 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til dýrtíðarráðstafana ..............0.0.00 0000... 0... 49 100 000 
2. Til uppbóta á grunnlaun og lifeyri (áætlað) ......... 6 000 000 
3. Til óvissra útgjalda ....................0 00... 00... 2 000 000 

Samtals ... .„ 157 100 000       

45! 

1954 

112 
27. des.



1954 

112 
27. des. 

IL 

. Til sementsverksmidju 

. 1. Til viðbótarhúsnæðis við rikisspitalana 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

Inn 
Fyrningar ............2020200 00. 
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ......... 
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ......... 

Samtals ... 

Út: 

. Afborganir lána ríkissjóðs og rikisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán ........00000000002.. 9169802 
b. Lán í dönskum bönkum ......... 1271429 

c. Lán í Bandaríkjunum ............ 81600 

2. Lán ríkisstofnana: 

Landssíminn (3. gr. A. 2) 

. Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lánum 
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað) .. 

. Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2) ... 

. Til bygginga á jörðum ríkisins 

. Til ræktunar á jörðum ríkisins 
. Til byggingar björgunar- og varðskips fyrir Norð- 

urland, enda samþykki dómsmálaráðuneytið gerð 
skipsins 

Þar af 250 þús. kr. til byggingar hjúkrunar- 
kvennaskóla. 

2. Til byggingar fávitahælis .................... 

. Til bygginga nýrra vita og vitavarðabústaða .... 

. Til byggingar radiomiðunarstöðvar á Garðskaga, 
fyrsta greiðsla af þremur 

. Til flugvallagerða ...........0000 0000... 
. 1. Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól- 

ann á Akureyri .......20.00000000 0... 
Til byggingar sjómannaskólans ...........0... 
Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ..... 
Til byggingar menntaskólahúss í Reykjavík .. 
Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni R

N
 

  

  

  

      

kr. - kr. 

1850 000 
100 000 
500 000 

2 450 000 

10522831 

910 000 
—/114832831 

12 000 000 
7 650 000 

800 000 
150 000 

500 000 
2 000 000 

3 600 000 

500 000 
4 100 000 
1 000 000 

120 000 
1800 000 

250 000 
440 000 
75 000 

1600 000 
500 000



XXVI. 
XXVII. 

XXVIIL 

XXIX. 

XXX. 
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20. gr. 

kr. kr. 

6. Til viðbótar Málleysingjaskólans ............ 165 000 
7. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 750 000 
8. Til bygginga vegna Íþróttakennaraskólans á 

Laugarvatni .............0..00. 0020... 250 000 
9. Til byggingar húsmæðrakennaraskóla ........ 200 000 

4 230 000 
. Til bygginga á prestssetrum ..........00.00..0.. 
. Til byggingar prestsseturshúss á Hólum ........ 
. Til útihúsa á prestssetrum ..................... 
. Til byggingar sýslumannabústaða .............. 
. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 
. Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 
. Til rafveituframkvæmda á Hólum .............. 
. Til byggingar beitarhúsa á Hólum .............. 
. Til rafveituframkvæmda á Hvanneyri .......... 
. Til fjósbyggingar að Eiðum .................... 
. Til byggingar peningshúsa að Litla-Hrauni ..... 
. Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 

um tillögum raforkuráðs ................0..0... 
. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 

og unglinga ................200.0 0000... 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Reykjum 
Til að lána Sölufélagi garðyrkjumanna til bygg- 
ingar söluskála ...............0..00000 00... 
Stofnframlag vegna þátttöku ríkissjóðs í sameign- 
arfélaginu Íslenzkir aðalverktakar .............. 
Til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu 
á þann hátt, er ríkisstjórnin telur heppilegast, og 
má setja þau skilyrði fyrir aðstoð þessari um mót- 
framlög og annað, sem ríkisstjórnin telur nauð- 
synlegt .........0..000.00000. nn 
Til byggingar stjórnarráðshúss ................. 

1550 000 
100 000 
350 000 
600 000 

850 000 

500 000 

100 000 
40 000 
35 000 

100 000 
250 000 

650 000 

400 000 
100 0U0 

150 000 

1 000 000 

5 000 000 
2 000 000 

        59 557 831 

  

1954 
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27. des.
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112 
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21. gr. 

I. Rekstrar- 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ............0000...... 00... 397 500 000 
3. gr. A. |Tekjur af rekstri ríkisstofnana .........0..... 110 259 264 
— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .........0.0... 10 000 

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ 1983 000 
5. gr. Óvissar tekjur ..........000000000000 0. 4 100 000 

Samtals ... 513 852 264 

II. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 
2—5. gr Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 513 852 264 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr. I. |Fyrningar .........22000000 00 eeen ess 1 850 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ........... 100 000 
— II. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 

Samtals ...| 516 302 264     
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Yfirlit. 

yfirlit. 21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir ................000 0000 4 105 311 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 630 425 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ...............0022000 00... 4 544 797 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar .....................2... 14 951 407 
11. gr. A. |Dómgæzla og lögreglustjórn ................... 28 936 469 
— B. (Opinbert eftirlit ..............00.00 0000 2 306 139 
— C. |Kostnadur vegna innheimtu tolla og skatta ... 11 753 886 
— D. (Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. … 550 000 43 546 494 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ......... 31 893 367 
13. gr. A. {Vegamál ..................00 0. .v enn 48 957 175 
— B. |Samgöngur ............0.0..000 000 8971 500 
— C. |Vitamál og hafnargerðir ...................... 13 239 174 
— D. Flugmál ss. 2 3866 801 75 034 650 

14. gr. A. |Kirkjumál ...............0000 000... 9 285 371 
— B. Kennslumál ..............000000 0000 .0 2 66432 420 75 717 791 

15. gr. A. |Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 6 182 517 
— B. |Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .......... 2 6762021 12 944 538 

16. gr. A. |Landbúnaðarmál ..............000000 0000... 37 629 959 
— B. (Sjávarútvegsmál ..............00.00. 000. 9 237 026 
— C. |lðnaðarmál ...............22000 0000. 0 en 2 506 720 
— D. Raforkumál so... ser ee "… 12628101 62 001 806 

17. gr. Til félagsmála ............00..00000 00. 59 900 951 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 13 371 627 
19. gr. Óviss útgjöld ............00.0.00. 0000... 57 100 000 

Rekstrarafgangur ................0.0.0........ 58 109 100 

Samtals ... 513 852 264 

yfirlit. 

kr. 

Út: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 455 743 164 

Aðrar útborganir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 59 557 831 

  
Greiðslujöfnuður ... 

  Samtals ...   
1 000 269 

516 302 264 

  

1954 

112 
27. des.



1954 
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27. des. 
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22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 
og rennur til efiingar slysavörnum hér við land. 
Að gera ráðstafanir til að flytja brott svo fljótt sem verða má hús þau, 
er standa á lóðinni Kirkjustræti 12, og láta Alþingi lóðina í té til stækk- 
unar þinghúsgarðinum eða til annarra afnota. 

. Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á 
fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að 
þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima- 
húsum. 

. Að greiða Ólafi Lárussyni full prófessorslaun og Vilhjálmi Finsen % 
sendiherralauna, ef þeir láta af störfum á árinu. 
Að heimila Áfengisverzlun ríkisins að greiða Bjarna Kjartanssyni út- 
sölumanni 60% af launum hans, eins og þau voru, er hann lét af 
störfum. 

. Að verja allt að 25 þús. kr. í samráði við símamálastjórnina til þess 
að tryggja, að notendur talstöðva á afskekktum stöðum þurfi eigi að 
bera meiri útgjöld af slíkum tækjum en talsímanotendur, sem hafa 
notendasíma landssímans í sveitum. 

. Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum 
árið 1954 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt, 

er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 

. Að verja allt að 10 þús. kr. til þess að styrkja afskekkta staði til að hafa 
lærða hjúkrunarkonu, eftir tillögum heilbrigðisstjórnarinnar. 
Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus 
þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum 
þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 
Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna 
kennslukonum vefnað. 

. Að greiða Ólafi Þór Jónssyni hæfilegar bætur vegna slyss, er hann 
varð fyrir 15. júlí 1946 af völdum sprengingar við bæinn Minna-Knarr- 
arnes á Vatnsleysuströnd. 

. Að greiða halla á rekstri Þjóðleikhússins allt að 250 þús. kr. 

. Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur sjóðsins 
árið 1954 nái 360 þús. kr. 

. Að greiða % hluta hitakostnaðar héraðs- og húsmæðraskóla í sveitum, 
sem ekki búa við jarðhita. 

. Að greiða h/f Skallagrími í Borgarnesi allt að 100 þús. kr. viðbótar- 
rekstrarstyrk, ef óhjákvæmilegt reynist. 

. AÖ greiða rekstrarhalla, ef óhjákvæmilegt reynist, vegna daglegs flutn- 
ings mjólkur og mjólkurafurða frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja, allt 
að 50 þús. kr. 

. Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er fjármálaráðherra metur gildar, 
200 þús. kr. lán, er Flóabáturinn Baldur h/f í Stykkishólmi tekur vegna 
endurbyggingar báts síns. 

. Að ábyrgjast fyrir Skallagrím h/f í Borgarnesi allt að 3.6 millj. kr. inn- 
lent eða erlent lán, er félagið kann að taka til smíða á nýju skipi fyrir 
Reykjavíkur Akranes—Borgarnesferðir, gegn tryggingum, er ríkis- 
stjórnin metur gildar, þó eigi yfir 60% af kostnaðarverði skipsins. 
(Endurveiting.)



371 1954 

XIX. Að ábyrgjast allt að 6 millj. kr. lán til byggingar hraðfrystihúsa og 112 
fiskimjölsverksmiðja, þó ekki yfir 60% af kostnaðarverðsmati hverrar 27, des, 
framkvæmdar. 

XX. Að ábyrgjast með þeim skilyrðum, er hún setur, og gegn þeim trygg- 
ingum, er hún metur gildar, lán til útvegsmanna, sem orðið hafa fyrir 
tjóni vegna þurrafúa í fiskiskipum, og mega lánin samtals nema allt 
að 2 millj. kr. 

XXI. Að ábyrgjast fyrir sameignarfélagið Íslenzkir aðalverktakar allt að 15 
millj. kr. lán vegna þátttöku ríkissjóðs í félaginu. 

XXII. Að ábyrgjast alli að 1 millj. kr. byggingarlán fyrir dvalarheimili aldraðra 
sjómanna, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar. 

XXII. Að ábyrgjast allt að 400 þús. kr. lán, er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
tekur til að leggja hitaveitu í þorpið, þó eigi yfir 80% af heildar- 
kostnaði. 

XXIV. Að aðstoða Flugfélag Íslands h/f við kaup á einni millilandaflugvél og 
einni innanlandsílugvél með því að veita ríkisábyrgð fyrir allt að 60% 
af kaupverði flugvélanna, þó eigi yfir 14 millj. kr., gegn þeim trygging- 
um, sem ríkisstjórnin metur gildar. (Endurveiting.) 

XXV. Að aðstoða Loftleiðir h/f við kaup á einni millilandaflugvél með því að 
veita ríkisábyrgð fyrir allt að 10 millj. kr. láni gegn þeim tryggingum, sem 
ríkisstjórnin metur gildar. (Endurveiting.) 

XXVI. Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum. 
XKVII. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum. 
XXVIIL Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 

skepnufóðurs. 
XXIX. Að gefa Kjartani Guðmundssyni eftir 336 þús. kr., sem er helmingur 

af skuld hans við ríkissjóð vegna kaupa á Súðinni. 
XXX. Að tryggja með samningi, að bókasafn Þorsteins M. Jónssonar verði eign 

Kennaraskóla Íslands, enda fallist ríkisstjórnin á skilyrði eigandans 

fyrir afhendingu safnsins. 
XXXI. Að kaupa einkasafn Finns Guðmundssonar af náttúrugripum og bókum 

um náttúrufræði. 

XXXIL Að kaupa grasasafn Ingólfs Davíðssonar. 
XXKXIII. Að kaupa jarðirnar Kirkjubæ vestri og eystri á Rangárvöllum og leigja 

þær fyrir hrossaræktarbú. (Endurveiting.) 

XKKIV. Að kaupa jörðina Gröf í Hrunamannahreppi. 
XKKV. Að kaupa eignarhluta Hauks Jörundssonar í kennarabústað á Hvanneyri. 
XXXVI. Að verja allt að 3.5 millj. kr. til flugvallagerðar við viðbótar framlagi á 

20. gr., ef tekjur flugvallanna fara fram úr áætlun sem þessu nemur, 
enda vaxi ekki rekstrarhalli flugmálanna samkv. 13. gr. D. 

XXXVIL Að taka alit að 800 þús. kr. lán til stækkunar sjálfvirku símastöðvar- 
innar í Reykjavík. 

XXXVIIL Að taka allt að 5 millj. kr. lán til að auka húsnæði ríkisspítalanna. 
XXXIX. Að selja landhelgisgæzlunni sóttvarnarhúsið í Reykjavík. 

XL. Að leyfa stjórn landhelsisgæzlunnar að sreiða úr landhelgissjóði hluta 
af byggingarkostnaði björgunar- og varðskips fyrir Norðurlandi. 

XLI. Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landsræðslusjóðs á 
tilteknar vindlingategundir og greiða sjóðnum allt að 20 aurum af hverj- 
um vindlingapakka, er hún selur með merki sjóðsins. 

XLII. Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera 
háð samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verða lög um ráðstafanir 
til þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur.
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23. des. 

372 

23. gr. 
Á árinu 1955 skal greiða á laun starfsmanna ríkisins 20% grunnlaunauppbót, 

enda skal lágmarksvinnutími samkv. 1. gr. I. reglugerðar nr. 45 1946 og 2. gr. d. reglu- 
gerðar nr. 136 1945 vera á sama tíma 38% klukkustund á viku. 

Fyrir árið 1954 skal greiða starfsmönnum ríkisins sömu uppbót og segir i 1. 
mgr. að frádregnum þeim uppbótum, er greiddar hafa verið samkv. 23. gr. fjár- 
laga fyrir það ár. 

Á árunum 1954 og 1955 skal greiða 20% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei 
á hærri fjárhæð en 20 þús. kr. hverjum einstökum lífeyris- eða eftirlaunaþega. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1954 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam- 
kvæmt þeim lögum. 

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til- 
skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir 
fjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 27. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 84 19. júní 1933, um varnir gegn 

óréttmætum verzlunarháttum. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 7. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, er hljóða svo: 
Viðskiptamálaráðherra skal heimilt að veita allt að 5 mönnum í Reykjavík og 

2 mönnum í hverjum hinna kaupstaðanna, sem verzlunarleyfi hafa og til þess teljast 
hæfir að hans dómi, leyfi til að selja sjálfir á frjálsu uppboði málverk, myndir, 
listmuni og bækur, enda fari um framkvæmd á þeim uppboðum eftir ákvæðum 
þessarar greinar. 

Leyfi skal ekki veitt til lengri tíma en 5 ára i senn. Leyfisgjald er 1500 krónur, 
er renni í ríkissjóð. Eigi skulu greidd sölulaun til ríkissjóðs af andvirði muna 
þeirra, sem þannig eru seldir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um aðstoð við togaraútgerðina. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt til ársloka 1955 að innheimta sérstakt gjald af inn- 

fluttum bifreiðum. Má gjald þetta nema allt að 100% af fob-verði bifreiðanna, og 
innheimtir innflutningsskrifstofan það, sbr. þó 5. gr. 

Ef fob-verd er ekki tiltekid, midast gjaldid vid tollmat bifreidanna, ad frå- 
dregnu flutningsgjaldi og våtryggingargjaldi. 

2. gr. 
Gjald pad, sem innheimt er samkvæmt 1. gr., skal renna i sérstakan sjóð, sem 

er eign ríkisins. 
Úr sjóði þessum skal greiða togaraútgerðinni rekstrarstyrk á árunum 1954 og 

1955. Eigi má greiða hverjum einstökum togara meira fé úr sjóðnum en nemur kr. 
2000.00 fyrir hvern dag, sem skipinu sannanlega er haldið úti til veiða á tímabilinu 
1. ágúst 1954 til 31. des. 1955. 

3. gr. 
Sjóð þann, er um ræðir í 2. gr., skal geyma á sérstökum reikningi í Lands- 

banka Íslands. 
Stjórn sjóðsins og greiðslu styrkja úr honum skal fela tveimur mönnum. Skipar 

fjármálaráðherra annan, en sjávarútvegsmálaráðherra hinn. 
Kostnaður við stjórn og rekstur sjóðsins greiðist af fé hans. 

4. gr. 
Ríkisstjórnin sker úr, ef ágreiningur er um, hverjar bifreiðar skuli gjaldskyldar 

samkvæmt 1. gr., svo og ef ágreiningur er um verð það, sem gjaldið miðast við. 

5. gr. 
Nú hefur innflutningsleyfi verið veitt fyrir bifreið áður en lög þessi öðlast gildi, 

en hún eigi verið tollafgreidd fyrir gildistöku laganna, og skal þá tollyfirvald heimta 
gjald samkvæmt 1. gr. þegar tollafgreiðsla fer fram. 

Nú hefur bifreið verið tollafgreidd fyrir gildistöku laga þessara, og skal þó 
heimilt að krefja um leyfisgjald samkvæmt lögunum, ef leyfi til tollafgreiðslu 
bifreiðarinnar hefur verið veitt með fyrirvara um innheimtu gjaldsins síðar, ef það 
yrði á lagt. Ber innflytjandi slíkrar bifreiðar ábyrgð á greiðslu gjaldsins. 

6. gr. 
Veita skal tveggja ára greiðslufrest á afborgunum lána, er stofnlánadeild sjávar- 

útvegsins við Landsbanka Íslands hefur veitt til kaupa á togurum, og lánstíminn 
lengjast samkvæmt því. Fresturinn telst frá gjalddaga hverrar afborgunar, einnig 
þó að um áfallnar, en ógreiddar afborganir lána þessara sé að ræða. 

Sama gildir um afborganir af lánum, er ríkissjóður hefur veitt til kaupa á 
nýjum togurum. 

7. gr. 
Þar sem talað er um ríkisstjórnina í lögum þessum, er átt við ríkisstjórnina 

í heild. 

46 

1954 

114 
24. des.
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114 8. gr. 
24. des. Ríkisstjórnin setur reglur um framkvæmd laga þessara. Má í þeim reglum 

rn. a. ákveða mismunandi gjald af leyfum fyrir ýmsum tegundum bifreiða innan 
þeirra marka, er greinir í 1. gr., og einnig, að bifreiðar til ákveðinna nota séu 

gjaldfrjálsar. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

115 LÖG 
28. des. . 

8. des um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. juni 1947. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 
1. gr. 

Fremst í 48. gr. framfærslulaga, nr. 80 5. júní 1947, kemur ný málsgr.: 
Nú veldur maður með óreglu sinni og hirðuleysi um meðferð fjármuna hættu 

á því, að þeir, sem honum er skylt að framfæra, verði að leita aðstoðar um fram- 
færslu eða líði nauð, og skal sveitarstjórn eða lögreglustjóri, sem til er leitað, þá 
leggja fyrir vinnuveitanda hans eða kaupgreiðanda að halda eftir tilteknum hluta af 
kaupi hans. Sá hluti, sem haldið er eftir, má nema alit að % hlutum kaupsins, að 

frádregnum opinberum gjöldum. Sveitarstjórn eða lögreglustjóri ákveður jafnframt, 
hver skuli taka við kaupinu, og er þá óheimilt að greiða það öðrum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.



LÖG 
um breyting á lögum nr. 50 1946, um almannatryggingar, og viðauka við þau. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Auk þeirra starfsmanna, sem nefndir eru í 4. gr. laganna, er ráðherra heimilt 
að skipa sérstakan yfirlækni Tryggingastofnunar ríkisins, er nefnist heilsugæzlu- 
stjóri. 

Heilsugæzlustjóri skal hafa yfirstjórn allra læknamálefna stofnunarinnar i 
samráði við forstjóra. 

Hann hefur með höndum framkvæmd og forstöðu heilsugæzlumála Trygginga- 
stofnunarinnar, er þriðji kafli laganna kemur til framkvæmda, en vinnur þangað 
til að undirbúningi þeirra framkvæmda og hefur yfirumsjón með starfsemi sjúkra- 
samlaganna meðan þau starfa. 

Tryggingayfirlæknir annast í samráði við heilsugæzlustjóra störf þau, sem 
honum eru sérstaklega falin í lögunum. 

2. gr. 
Ráðherra er heimilt að gera breytingar á skipun og verksviði sérfræðinganefndar 

þeirrar, er um getur í 2. málsgr. 6. gr. laganna, þannig að heilbrigðismálaráðherra 
tilnefni einn mann i nefndina, er verði formaður hennar í stað landlæknis, og að 

hlutverk nefndarinnar verði eingöngu að úrskurða örorkustig og orkutap þeirra, 
er sækja um bætur og ekki vilja una úrskurði lækna Tryggingastofnunarinnar eða 
tryggingaráð telur ástæðu til að leita úrskurðar nefndarinnar um. 

3. gr. 
Stéttarsamband bænda skal hafa rétt til þess að skipa einn fulltrúa til þess, 

ásamt fulltrúum þeim, er um getur í 9. gr. laganna, að taka þátt í umræðum trygg- 
ingaráðs og gera tillögur um skiptingu í áhættuflokka og iðgjöld samkv. 113. gr. 

4. gr. 
Til ársloka 1955 skulu sýslunefndir í tryggingaumdæmum utan kaupstaða fara 

með störf trygginganefndar, sbr. 11. gr. laganna. Þó er sýslunefnd heimilt að fela 
þessi störf sérstakri nefnd, er hún kýs. Í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast 
stjórnir sjúkrasamlaganna þessi störf. Verði öll sjúkrasamlög í tryggingaumdæmi 
sameinuð í eitt samlag, skal stjórn þess fara með störf trygginganefndar í umdæm- 
inu i stað sýslunefndar. 

II. KAFLI 

5. gr. 
Grunnupphæðir bóta samkv. MH. kafla laganna, 1—4., skulu vera sem hér segir: 

1. Árlegur elli- og örorkulífeyrir samkv. 15. og 18. gr. laganna: 
a. Fyrir hjón, þegar bæði fá lifeyri: 

Á 1. verðlagssvæði ..............20...00 0. kr. 6528.00 
Á 2. — LEREE — 4896.00 
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b. Fyrir einstaklinga og hjón, þegar annað fær lifeyri: 
Á 1. verðlagssvæði ..........00.0... 0 kr. 4080.00 
Á 2. — — 3060.00 

2. Árlegur barnalífeyrir samkv. 20. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ............0.0. 00 — 2400.00 
Á 2. — tr — 1800.00 

3. Árlegar fjölskyldubætur samkv. 30. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ...............0.0002 0... — 1200.00 
Á 2. — eee eee serene ner — 900.00 

4. Ekkjubætur samkv. 35. gr. laganna: 
Fyrstu 3 mán., eftir lát maka ..........0000000 000... kr. 600.00 á mán. 
Næstu 9 mán., ef ákvæði greinarinnar heimila .......... — 450.00 - — 

5. Hámark árlegra makabóta samkv. 38. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði ..............0. 0... kr. 2448.00 
Á 2. — eee deres ree — 1836.00 

6. Sjukrabætur samkv. 40. gr. laganna: 
a. Fyrir kvænta karla, begar konan vinnur eigi utan heimilis: 

Á 1. verðlagssvæði ........s0sereuureeereeeeeeveeeevenee kr. 18.00 á dag. 
Á 2. — seernes. — 1500 - — 

b. Fyrir aðra: 

Á 1. verðlagssvæði .................. 0. — 15.00 - — 
Á 2. — nerne never. — 12.00 - — 

Nú eru hjón eigi samvistum, af heilsufarsástæðum eða öðrum ástæðum, 
er tryggingaráð metur jafngildar, og er ráðinu þá heimilt að úrskurða hvoru hjón- 
anna um sig einstaklingslifeyri samkv. 15. gr. laganna. 

6. gr. 
Takmarkanir þær, sem ákveðnar eru í 2. og 3. málsgr. 23. gr. laganna á greiðsl- 

um barnalífeyris til ekkna, skulu einnig gilda um greiðslur barnalífeyris til mæðra 
óskilgetinna barna og fráskilinna kvenna samkv. 27. og 28. gr. 

7. gr. 
Tryggingaráði skal heimilt að greiða ekklum allt að fullum barnalíifeyri, í stað 

hálfs, eins og ákveðið er í síðustu málsgr. 23. gr. laganna. 

8. gr. 
Þegar Tryggingastofnun ríkisins greiðir barnalifeyri samkv. 1. málsgr. 27. gr. 

laganna, á hún endurkröfurétt á hendur barnsföður, og fer um innheimtu slíkrar 
kröfu eftir ákvæðum 117. gr. laganna. 

Verði vanskil af hálfu föður, skal innheimta kröfuna hjá framfærslusveit hans 
og telst fjárhæðin framfærslustyrkur veittur honum. Eignast Tryggingastofnunin að 
öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og dvalarsveit móður hefur sam- 
kvæmt framfærslulögum, þar með talinn sá réttur að leita yfirvaldsúrskurðar um 
sveitfesti barnsföður samkv. 76. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947. 

Um endurkröfurétt framfærslusveitar á hendur barnsföður fer samkv. ákvæð- 
um framfærslulaga. Vanræki framfærslusveit að greiða, eignast Tryggingastofn- 
unin þann rétt, sem dvalarsveit móður á samkv. framfærslulögum, til að endur- 
krefja ríkissjóð um upphæðina. 

Aðrar bætur og styrki, sem Tryggingastofnunin á endurkröfurétt á, skal inn- 
heimta með sama hætti.
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9. gr. 116 
Sama rétt og ekkjur og fråskildar konur eiga til lifeyrisgreidslu með börnum 29. des. 

sínum samkv. 23. og 28. gr. laganna skulu þær íslenzkar konur eiga, sem gifzt hafa 
erlendum mönnum, ef þeir hafa fallið frá, yfirgefið þær eða skilið við þær, enda 
dvelji þær á Íslandi ásamt börnum þeim, er þær taka lífeyri fyrir. — Lífeyrinn skal 
greiða frá þeim tíma, er barn hætti að njóta framfærslu föður síns eða meðlags- 
greiðslu frá hans hendi, eigi lægri en lifeyrisgreiðslan, enda hafi barnið dvalið á 
slandi, þó eigi lengra aftur í tímann en til 1. janúar 1951. — Ríkissjóður endur- 

greiðir Tryggingastofnuninni barnalifeyri þennan. 

10. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að greiða fjölskyldubætur vegna barna, þótt þau 

dveljist ekki á heimili föðurins og ákvæði 2. málsgr. 32. gr. laganna taki til þeirra, 
ef sannað er, að hann kostar framfæri þeirra að fullu, enda greiðast bæturnar þá 
til hans. 

11. gr. 
Auk fjölskyldubóta samkv. 30. gr. laganna skal greiða árlegar fjölskyldubætur 

með öðru og þriðja barni sem hér segir: 
Á 1. verðlagssvæði með 2. barni kr. 400.00, með 3. barni kr. 600.00. 

Á 2. — með 2. barni — 300.00, með 3. barni — 450.00. 

Bætur þessar greiðast með sömu vísitöluuppbót og aðrar bætur, og fer um 
greiðslurnar að öðru leyti eftir ákvæðum 30.—ð3. gr. laganna. 

Ekkjur, ógiftar mæður og fráskildar konur, sem hafa fleiri en eitt barn undir 
16 ára aldri á framfæri, skulu eiga rétt til mæðralauna. Mæðralaunin greiðast án 
tillits til þess, hvort konan nýtur jafnframt barnalifeyris eða eigi. Mæðralaunin 
nema sömu upphæð og fjölskyldubætur samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar og 
30. gr. laganna. 

Bætur samkvæmt þessari grein greiðast ársfjórðungslega eftir á. 

12. gr. 
Fæðingarstyrkur samkv. 34. gr. laganna skal vera jafn til allra mæðra og nema 

kr. 600.00 fyrir hverja fæðingu. Þó skal ógift móðir, sem verður fyrir vinnutjóni og 
tekjumissi vegna barnsburðar og leggur fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir 
barnsfararkostnaði eða hefur gert ráðstafanir til þess að afla sér slíks úrskurðar, 
eiga rétt á því, að Tryggingastofnunin greiði henni til viðbótar allt að kr. 300.00 
á mánuði í allt að 3 mánuði á þann hátt, sem í 2— 4. mgr. greinarinnar segir, enda 
hefur þá Tryggingastofnunin endurkröfurétt á hendur barnsföður og sveitarfélagi 
fyrir viðbótarupphæðinni, á sama hátt og segir í 27. gr. laganna um endurkröfurétt 
á barnalifeyri. 

13. gr. 
Til ársloka 1955 er Tryggingastofnun ríkisins heimilt að greiða giftum konum, 

þótt þær vinni eigi utan heimilis, sjúkrabætur vegna aðstoðar eða hjúkrunar í veik- 
indum þeirra, sbr. 92. gr. laganna, enda nemi sjúkrabætur til þeirra eigi hærri upp- 
hæð en samsvarar lífeyri samkv. 15. gr. laganna og greiðist því aðeins, að skilyrði 
2. málsgr. 40. gr. laganna séu fyrir hendi. 

Þá er og heimilt að greiða sjúkrabætur til manna, sem náð hafa 67 ára aldri, 
ef þeir njóta ekki lífeyris eða annarra bóta frá Tryggingastofnuninni. 

Hafi sjúkrasamlag eða sveitarstjórn í þjónustu sinni hjúkrunarkonu eða að- 
stoðarstúlkur til þess að veita hjúkrun eða aðstoð á heimilum í veikindum, er Trygg- 
ingastofnuninni heimilt að taka þátt í kostnaði við þau störf eftir samkomulagi við 
viðkomandi aðila.
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14. gr. 
Tryggingaráði er heimilt, þegar ekki liggja fyrir fullar sannanir þess, að tekjur 

umsækjanda um sjúkrabætur hafi rýrnað svo vegna sjúkleikans, að þær fari niður 
fyrir það mark, sem 2. málsgr. 39. gr. laganna ákveður, að fresta úrskurði um sjúkra- 
bætur, þar til fullnægjandi upplýsingar um tekjur hans á veikindaárinu liggja fyrir. 

15. gr. 
Ákvæði b-liðs 42. gr. laganna um lengri biðtíma þeirra, sem hafa launþega í 

þjónustu sinni, skulu aðeins gilda um þá, sem kaupa svo mikla vinnu, að þeim beri 
að greiða gjald samkv. 112. og 113. gr. af meiru en 52 vinnuvikum. 

16. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að víkja frá þeim ákvæðum 1. málsgr. 43. gr. lag- 

anna, sem gera sjúkrahúsvist eða rúmlegu að skilyrði fyrir greiðslu sjúkrabóta, ef 
sérstaklega stendur á. 

17. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að lengja tilkynningarfrest þann, sem um ræðir í 

44. gr., þó ekki yfir 3 mánuði. 

18. gr. 
Grunnupphæðir slysabóta samkvæmt II. kafla laganna skulu vera sem hér segir: 
Dagpeningar samkv. 63. gr. laganna kr. 22.50 á dag. 
Fullur árlegur örorkulífeyrir samkv. 56. gr. laganna kr. 4080.00. 
Dánarbætur samkv. 57. gr. laganna: 
a. Til ekkju eða ekkils samkv. 1. tölul. kr. 9000.00. Fullur lífeyrir samkvæmt 

sama lið kr. 4080.00. 
b. Barnalifeyrir samkv. 2. tölul. kr. 2400.00 á ári. 
c. Bætur til uppkomins barns samkv. 3. tölul. kr. 3000.00—-9000.00. Sama gildir 

um systkini, sbr. 5. tölul. 
d. Bætur til foreldris samkv. 4. tölul. kr. 3000.00—9000.00. 
Heimilt er Tryggingastofnuninni að hækka örorkulífeyri samkv. 2. tölul. þess- 

arar greinar, eftir sömu reglum og gilda um ellilífeyri samkv. 17. gr. laganna. 

S
o
 

NO
 

på
 

19. gr. 
Sé um að ræða dauðaslys lögskráðra sjómanna, skal auk bóta þeirra, sem 

greiddar eru í eitt skipti fyrir öll samkv. a-, c- og d-lið 3. töluliðs 18. greinar, greiða 
þessar grunnupphæðir: i 

1. Til ekkju eða ekkils skv. fyrri málslið a-lids .................. kr. 14000.00 
2. Til uppkomins barns eða systkinis skv. c-lið, enda 

hafi hlutaðeigandi verið á framfæri hins látna 
vegna skorts á starfsgetu ..................... kr. 2000.00 til — 6000.00 

3. Til foreldris skv. d-lið .................... AR — 2000.00 — — 6000.00 
Ef viðbótarbætur þessar nema ekki fullum 6400.00 krónum samtals fyrir hvert 

einstakt slys, skulu þær hækkaðar í þá upphæð. 
Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eiga til viðbótar- 

bóta samkv. 1.—3. tölulið þessarar greinar, og skal þá bæta slysið með kr. 6400.00, 
sem skiptist milli barna hins látna, er njóta lífeyris samkv. b-lið 3. töluliðs 18. 
greinar, ef fyrir hendi eru, ella til dánarbús hans. 

20. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja gegn auka- 

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra slysa, sem þeir bera samkvæmt 32. gr. laga nr.
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41 19. maí 1980, þannig, að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða, þegar dag- 116 
peningar eru greiddir samkv. 53. gr. laganna, einnig fullt kaup eða aflahlut í eina 29. des. 
viku frá afskráningardegi að telja. 

21. gr. 
Barnalífeyrir samkv. 3. mgr. 56. gr. laganna skal aldrei vera lægri en verið hefði, 

ef lífeyririnn væri ákveðinn eftir fyrirmælum laganna um barnalífeyri til öryrkja, 
sbr. 20. og 22. gr. laganna. 

22. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að ákveða, að árlegar umsóknir um bætur, sbr. 65. gr. 

laganna, megi niður falla að því er varðar einstakar bótategundir, fleiri eða færri, 
og ákveður ráðið þá, hversu oft skuli endurnýja umsóknir og leggja fram eða endur- 
nýja skilríki til sönnunar bótaréttinum. 

III. KAFLI 

23. gr. 
Framkvæmd heilsugæzlu samkvæmt III. kafla laganna skal frestað til Í. jan. 

1956, að öðru leyti en því, að réttur sveitarfélaga, sem koma á fót heilsuverndar- 
stöðvum eða lækningastöðvum og reka þær samkv. 76. gr. laganna, til ríkis- 
styrks samkv. 77. gr. laganna helzt óbreyttur, svo og ákvæði 82. og 83. gr. laganna 
um skipun lækna við slíkar stöðvar. 

24. gr. 
Til þess tíma, er 23. gr. segir, skal HI. kafli laga nr. 104 30. des. 1943, um 

sjúkratryggingar, vera í gildi, með þeim breytingum, er hér greinir: 

1. Ríkisstjórnin getur að fengnum tillögum tryggingaráðs ákveðið, að sjúkra- 
samlög, sem starfa í sama tryggingaumdæmi, skuli sameinuð, enda séu stjórnir 
a. m. k. % hluta sjúkrasamlaganna því samþykkar. Nú sameinast öll samlög 
innan sama umdæmis, og skal þá sýslunefnd kjósa fjóra menn í stjórn sam- 
lagsins. 

2. Ríkisstjórnin getur, ef tryggingaráð gerir tillögur þar um, ákveðið, að greiðslur 
sjúkrasamlaga fyrir lyf, önnur en þau, sem lífsnauðsynleg teljast til notkunar 
að staðaldri, og umbúðir utan sjúkrahúsa, samkv. 2. tölul. 33. gr. 1. 104/1943, 

skuli takmarkaðar frekar en þar er gert. 
3. Þegar maður, 67 ára eða eldri, þarfnast sjúkrahúss- eða hælisvistar umfram 

þær 5 vikur, er sjúkrasamlagi hans ber að greiða samkv. síðari málslið fyrstu 
málsgr. 38. gr. laga nr. 104 frá 1943, vegna ellikramar eða annarra slíkra sjúk- 
dóma, skal Tryggingastofnun ríkisins þann tíma, er hann þarfnast hjálpar- 
innar, greiða ríkisframfærslunni ellilifeyri þann, er hlutaðeigandi á rétt til, 
ásamt álagi, sem úrskurðað kann að vera samkv. 16. gr., ef ákvæði ríkisfram- 
færslulaga nr. 78/1936 verða látin taka til langvarandi ellisjúkdóma á sama 
hátt og þau taka nú til annarra langvarandi sjúkdóma. 

4. Ákvæði 2. mgr. 39. gr. taka ekki til þeirra, sem samkvæmt milliríkjasamningum 
öðlast rétt til sjúkrahjálpar í öðru landi vegna dvalar þar, að því er varðar þá 
sjúkrahjálp, sem samningarnir fjalla um. 

5. Hámark framlags ríkissjóðs og sveitarsjóðs samkv. 47. gr. laga nr. 104/1943 
skal vera 78 krónur á ári að viðbættri verðlagsuppbót samkv. vísitölu þeirri, 
sem uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við. 

6. Tryggingastofnun ríkisins skal greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra elli- og ör- 
orkulifeyrisþega, sem þess óska og eigi hafa hærri tekjur en svo, að þær ásamt
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lífeyri frá Tryggingastofnuninni eða eftirlaunum úr opinberum sjóði nemi 
þrefaldri lifeyrisupphæð samkv. 15. gr. laganna. 

25. gr. 
Til ársloka 1955 skal Tryggingastofnun ríkisins vera heimilt að greiða styrki 

til læknisvitjanasjóða, er starfa samkv. lögum nr. 59/1942, og til sjúkrasamlaga, sem 
verða fyrir óvenjulegum útgjöldum vegna sjúkraflutninga og læknisvitjana og starfa 
í héruðum, þar sem ekki eru læknisvitjanasjóðir. Styrkir þessir mega samtals nema 
allt að 300 þús. kr. á ári, og skal úthlutunin til læknisvitjanasjóða gerð að fengnum 
tillögum landlæknis, en úthlutun til sjúkrasamlaga samkvæmt ákvörðun trygginga- 
ráðs. 

26. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins skal, í samvinnu við félagsmálaráðuneytið og hlutað- 

eigandi héraðsstjórn, láta fram fara athugun á vinnugetu öryrkja, sem ætla má að 
geti unnið fyrir sér að nokkru eða öllu leyti, ef þeim er veittur kostur á atvinnu 
við þeirra hæfi. Jafnframt skal gera tillögur um ráðstafanir til þess, að starfskraftar 
slíkra öryrkja geti komið þeim sjálfum og þjóðfélaginu að sem mestum notum. 

IV. KAFLI 

27. gr. 
Grunnupphæðir iðgjalda og framlaga til tryggingasjóðs samkvæmt IV. kafla 

laganna, 2—5, skulu vera sem hér segir árið 1955: 

1. Árleg iðgjöld hinna tryggðu samkv. 107. gr. laganna: 
a. Kvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði ................0...20. 0... kr. 455.00 
Á 2. — rr — 365.00 

b. Ókvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði .............00..00.. 00. — 410.00 
Å 2. — — 330.00 

c. Ogiftar konur: 
Á. 1. verðlagssvæði ..............0..000 00... — 305.00 
Å 2. — — 245.00 

2. Iögjöld atvinnurekenda samkv. 112. gr. laganna: 
Á 1. verðlagssvæði .............0.00.0 00. kr. 5.45 á viku. 
Á 2. — — 410 - — 

3. Heildarupphæð framlags sveitarfélaga samkv. 114. gr. laganna: 
12.6 millj. kr. 

4. Fast framlag ríkissjóðs samkv. 116. gr. laganna: 
20.4 millj. kr. 

28. gr. 
Auk þeirra, sem gjaldskyldir eru til almannatrygginganna samkvæmt 105. gr. 

laganna, skulu þegnar þeirra ríkja, sem hafa gagnkvæmissamninga um tryggingar 
við Ísland og búsettir eru hér á landi, einnig greiða iðgjöld til almannatrygginganna. 
Ráðherra ákveður iðgjaldaupphæð þeirra. 

i 29. gr. 
Í stað ákvæða um verðlagsuppbætur og vísitöluálag í 2. tölul. bráðabirgða- 

ákvæða laganna skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 
Grunnupphæðir bóta samkv. lögum þessum skulu hækka til samræmis við vísi- 

tölu eftir sömu reglum og laun.
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Iðgjöld samkvæmt 107. og 112. gr. og framlög samkvæmt 114. og 116. gr. laganna, 116 

sbr. 27. gr. þessara laga, skulu innheimt með álagi samkvæmt vísitölu þeirri, sem 29. ges. 

uppbætur á laun, er ekki fara fram úr kr. 1830.00 á mánuði, miðast við í marzmánuði 

það ár, sem gjöldin eru á lögð. Iðgjöld vegna lögskráðra sjómanna samkv. 112. gr. 

laganna skulu innheimt með álagi samkvæmt vísitölu janúarmánaðar, þar til vísitölu- 

álag ársins hefur verið ákveðið. 

30. gr. 

Í stað ákvæða síðasta málsl. fyrstu málsgr. 109. gr. laganna skulu eftirfarandi 

ákvæði gilda: 
Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald iðgjaldsgreiðanda samkv. 1. málsgr. 109. gr. 

laganna, og tekur þá sveitarstjórn ákvörðun um, hvort og á hvern hátt hún krefur 

hann um endurgreiðslu. 

31. gr. 

Störf ógifts fólks yfir 20 ára aldur, er dvelst og starfar á heimilum foreldra 

sinna, skulu metin til vinnuvikna samkv. 112. gr. laganna á sama hátt og störf ung- 

linga á aldrinum 16-—-20 ára, sbr. reglugerð 21. des. 1946, um áhættuiðgjöld o. fl. 

32. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins skal vera heimilt, til ársloka 1955, að fella niður af 

iðgjöldum þeirra atvinnurekenda, sem hætta atvinnurekstri á því tímabili, allt að 

þeirri upphæð, sem hlutaðeigandi greiddi í slysatryggingaiðgjöld fyrir árið 1946 

samkv. II. kafla laga nr. 104/1943. 

33. gr. 

Um innheimtu framlags sveitarsjóða gilda ákvæði 117. gr. laganna, auk ákvæða 

115. gr., þó þannig, að Tryggingastofnunin getur innheimt þau án milligöngu inn- 

heimtumanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún kýs það heldur. 

Hafi sveitarsjóður eigi tekjur, sem tryggingargjaldi svarar, af þeim fasteignum, 

sem framlag sveitarfélags til tryggingasjóðs miðast við þegar því er skipt milli 

sveitarfélaga innan tryggingaumdæmis samkv. 2. tölul. 3. málsgr. 114. gr. laganna, 

er sveitarstjórn heimilt að leggja á og innheimta hjá eigendum fasteignanna upp- 

hæð, sem svarar því gjaldi, sem sveitarsjóður greiðir þannig vegna þeirra. 

34. gr. 

Tekjuafgangi Tryggingastofnunarinnar, eins og hann nú er orðinn og síðar 

kann að verða, skal varið til þess að mæta ófyrirsjáanlegum halla, er verða kann á 

rekstri trygginganna einstök ár, og skal ekki tekið til ábyrgðar ríkissjóðs umfram 

hið fasta framlag hans, sbr. 27. gr. þessara laga, meðan nokkur tekjuafgangur er 

fyrir hendi í tryggingasjóði. 

35. gr. 

Skrár þær, er sveitarstjórnum ber að semja samkvæmt 118. gr. laganna, skal 

gera í þremur eintökum, og skulu þær gerðar mánuði fyrr en greinin ákveður. Skal 

sveitarstjórn senda eitt eintakið hlutaðeigandi innheimtumanni þá þegar, en hin tvö 

til skattanefndar (skattstjóra), eins og greinin mælir fyrir. 

Ákvæði 3. og 4. mgr. 118. gr. skulu einnig gilda um framlagningu skrár um 

iðgjöld samkvæmt 112. og 113. gr. svo og um kærur út af þeim gjöldum. 

36. gr. 

Heimilt skal að fresta afhendingu nýrra tryggingarskirteina, sbr. 127. gr., eftir 

því sem tryggingaráð telur nauðsynlegt, og nota fyrri skirteini á meðan slík frestun 

varir.
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97. gr. 
Til ársloka 1955 skulu sjúkrasamlög í kaupstöðum utan Reykjavíkur annast 

umboðsstörf fyrir Tryggingastofnunina, samkv. samningum, er tryggingaráð sam- 
þykkir. 

38. gr. 
Sjúkrasamlagsiðgjöld samkv. 45. gr. laga nr. 104/1943 og iðgjöld samkv. 112. og 

113. gr. almannatryggingalaganna vegna lögskráðra sjómanna og bifreiðarstjóra 
skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi skipum og bifreiðum og ganga fyrir öllum 
öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum til ríkissjóðs. Iðgjöld samkv. 112. og 113. 
gr. vegna byggingar húsa og annarra mannvirkja skulu og hafa sams konar veðrétt 
i eignum þessum. 

39. gr. 
Tryggingaráð getur ákveðið, að auk þeirra frjálsu slysatrygginga, sem Trygg- 

ingastofnuninni er heimilt að taka að sér samkv. 3. málsl. 1. málsgr. 135. gr. laganna, 
skuli stofnunin einnig veita félagssamlökum íþróttamanna kost á að kaupa slysa- 
tryggingu fyrir meðlimi sína, þegar þeir taka þátt í opinberri íþróttakeppni eða 
æfingum og námskeiðum undir stjórn viðurkenndra iíþróttakennara, enda fáist 
endurtrygging fyrir a. m. k. 75% áhættunnar. 

40. gr. 
Fyrsti töluliður bráðabirgðaákvæða laganna, um takmörkun á lífeyrisgreiðsl- 

um, skal vera í gildi til ársloka 1955. 

41. gr. 
Þó að lífeyrisgreiðslur falli niður vegna fyrirmæla í 1. tölul. bráðabirgðaákvæða 

laganna, haldast í fullu gildi ákvæði 16. gr. um hækkun lífeyris vegna frestunar á 
lífeyrisgreiðslum. 

42. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1955. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 38/1953 

og lög nr. 50/1954. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Nú ákveður Alþingi að ganga að einhverju leyti til móts við óskir opinberra 
starfsmanna um, að laun þeirra verði hækkuð til samræmingar við launahækk- 
anir, sem aðrar stéttir þjóðfélagsins hafa fengið á undanförnum árum, og er þá 
ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að greiða skuli uppbætur á ellilaun og örorku- 
lífeyri, samkvæmt 5. gr. 1. tl. a. og b., fyrir árið 1955 til samræmis við þær launa- 
bætur, sem embættismenn þannig kunna að fá. 

Jafnframt skulu þá hækka framlög ríkissjóðs og sveitarsjóða og iðgjöld at- 

vinnurekenda og hinna tryggðu samkvæmt 27. gr. hlutfallslega jafnt, þannig, að 
hækkunin jafngildi útgjaldaaukningunni. 

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að hliðstæðar uppbætur 
verði greiddar á elli- og örorkulífeyri fyrir árið 1954, og greiðir þá ríkissjóður % 
hluta þeirrar útgjaldaaukningar, en % hluta greiði Tryggingastofnunin. 

Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis, að fengnum til- 
lögum tryggingaráðs. 

Gjört í Reykjavík, 29. desember 1954. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Steinþórsson.






