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námi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði í Auð- 
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18 | 6. apríl | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
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lögum nr. 23 1958, um leigubifreiðar í kaupstöðum 123 

25 | 24. apríl | Lög um vísitölu byggingarkostnaðar ................ 123—124 
26 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 14 4. april 1955, um breyt- 

ing á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happ- 
drættis fyrir Ísland ........000000. 0000... 0... 125 

28 8. maí Lög um breytingu á heilsuverndarlögum nr. 44/1955 .. 128 

38 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum .....0000000000 000. 145—146 

37 | 10. maí | Lög um aukinn skattfrádrátt til handa skipverjum á 
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félög .........00220000 enn 233 
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Landsbanka Íslands ............000.00. 0... 000... 132—136 

34 S. d. Lög um Útvegsbanka Íslands .............0..000.... 137—143 
35 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 17 frá 10. febr. 1953, 
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Fasteignamat. 
95 | 27. des. | Lög um breyting á lögum nr. 33 14. maí 1955, um sam- 

ræmingu á mati fasteigna ............0..0.0000... 370 

Fasteignaskattur, sjá skattar, tollar. 

Félagsheimili. 

47 | 5. júní | Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um fé- 
lagsheimili ................0000000 00... 162



IX 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Fiskveiðar, fiskveiðasjóður. 

20 | 13 apríl | Lög um sölu og útflutning sjávarafurða ........... 115—116 
23 | 23. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 53 11. júní 1938, um 

mat á matjessíld og skozkverkaðri síld .......... 122 
37 | 10. maí | Lög um aukinn skattfrádrátt til handa skipverjum 

á fiskiskipum ..........0.200000 0000. n nn 145 
30 | 17. maí | Lög um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um at- 

vinnu við siglingar á íslenzkum skipum .......... 129 
46 | 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. 94 27. des. 1956, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku 
og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að 
stuðla að jafnvægi í byggð landsins .............. 162 

64 S. d Lög um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fisk- 
veiðasjóð Íslands ..............0.00.0. 0... 0... 256 

45 4. júní | Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1941, um út- 
flutningssgjald af sjávarafurðum „............... 160— 161 

58 | 6. júní | Lög um breyting á lögum nr. 41 29. april 1946, um 
stofnalándeild sjávarútvegsins við Landsbanka Ís- 
lands seeren ennen enets eee 233 
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Fjárlög, fjáraukalög. 

9 | 28. febr. | Fjárlög fyrir árið 1957 ..............0000.0......0. 9—102 
55 | 5. júní | Fjáraukalög fyrir árið 1954 .............000.0000... 229—230 
86 | 24. des. | Fjárlög fyrir árið 1958 .........02000000 00.00.0000... 213—364 

Flugfélag Íslands. 

89 | 28. des. | Lög um happdrætti í sambandi við skuldabréfalán 
Flugfélags Íslands ............000000 0... 000... 365 

Framkvæmdabanki Íslands, sjá bankamál. 

Fyrningarafskriftir. 

90 | 20. des. | Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sér- 

stakar fyrningarafskriftir ...............0.0..00... 366 

Gjaldeyrismál. 

62 | 8. júní | Lög um breyting á lögum nr. 88 1953, um skipan inn- 
flutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl. 245      



  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Grjótlækur. 

13 | 4. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa eyði- 

jörðina Grjótlæk í Stokkseyrarhreppi ............. 112 

Happdrætti. 

26 | 24. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 14 4. apríl 1955, um breyt- 
ing á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happ- 
drættis fyrir Ísland ..............0000.0... 000... 125 

80 | 7. nóv. | Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktar- 
félags lamaðra og fatlaðra 1957 .................. 268 

89 | 28. des. | Lög um happdrætti í sambandi við skuldabréfalán 
Flugfélags Íslands ............0.0000. 0000... 365 

Háskóli Íslands. 

60 | 7. júní | Lög um Háskóla Íslands ............00.00.. 0000... 234— 243 

Heilbrigðismál. 

3 | 11. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðis- 
málastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu 
heilsuspillandi íbúða ...........0.20.000000000000.. 2 

28 8. maí | Lög um breytingu á heilsuverndarlögum nr. 44/1955 128 
56 | 5. júní | Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 

1953 ......00000 rr 230 
61 | 8. júní | Lög um heilsuvernd í skólum .........00000000.000.. 243—244 
13 | 6. sept. | Auglýsing um löggilding viðauka við lyfjaskrá ..... 262 
74 | 19. sept. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á reglugerð 

um nám í lyfjafræði lyfsala við læknadeild Háskóla 
Íslands ...............0.0. nv nenna 263—266 

Héraðsdýralæknar. 

4 | 15. febr. | Lög um embættisbústaði héraðsdýralækna .......... 2—3 

i Hlutafélög. 

59 6. júní | Lög um breyting á lögum nr. 77 27. júní 1921, um 
hlutafélög ...........20.0022 000... 00 233 

Íbúðabyggingar, íbúðarhús. 

3 | 11. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðis- 
málastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu 
heilsuspillandi íbúða „............000000000000 0. 2 

10 | 18. febr. | Lög um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum ............ 10 
42 | 1. júní | Lög um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkis- 

ins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla 
laga nr. 36/1952 o. fl. ......0000000000 0000... 148— 154
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Iönfræðsla. 

29 | 17. maí | Lög um breyting á lögum nr. 46 25. maí 1949, um iðn- 
fræðslu ...........0..00.0000 0000... 128 

Innflutningsmál. 

62 | 8. júní | Lög um breyting á lögum nr. 88 1953, um skipan inn- 
flutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl. 245 

Kaupstaðir. 

10 | 18. febr. | Lög um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum ............ 103 
24 | 23. april | Lög um breyting á lögum nr. 25 1955, um breyting á 

lögum nr. 23 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum 123 
40 | 29. maí | Lög um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum 147 

Kirkjumálefni. 

43 | 3. júní | Lög um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkj- 
UNNAFr „......0000000n ns 155—157 

Kópavogskaupstaður. 

32 | 22. maí | Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Kópa- 
vogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness 
og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum .. 131 

Lágtekjur, sjá skattar, tollar. 

Lamaðir og fatlaðir. 

80 | 7. nóv Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktar- 
félags lamaðra og fatlaðra 1957 .........0.0.0.00.. 268 

Landbúnaður. 

4 | 15. febr. | Lög um embættisbústaði héraðsdýralækna .......... 2—3 
21 | 13. apríl | Lög um dýravernd .........0.200.0 0000 0... 0... 117— 121 
48 | 28. maí | Lög um landnám, ræktun og byggingar í sveitum .. | 163—178 
52 | 5. júní | Lög um eyðingu refa og minka ...............0.... 183—186 
53 S. d. Lög um lax- og silungsveiði ............0.0000..00.. 186—210 
54 S. d. Lög um búfjárrækt ..............0200000 0000... 211—228 
81 9. des Lög um breyting á lögum nr. 54 5. juni 1957, um bu- 

fjárrækt .............00.00020 0000 269 

Landnám, ræktun, byggingar. 

48 | 28. maí | Lög um landnám, ræktun og byggingar í sveitum .. | 163—178     Landsbankinn, sjá bankamál.  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Lántaka. 

46 | 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. 94 27. des. 1956, um heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku og 
sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að 
stuðla að jafnvægi í byggð landsins .............. 162 

Lax- og silungsveiði. 

53 5. juni | Lög um lax- og silungsveiði ..................0.... 186—-210 

Leigubifreiðar. 

24 | 23. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 25 1955, um breyting á 
lögum nr. 23 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum 123 

40 | 29. maí | Lög um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum 147 

Lyfjafræði, lyfjaskrár, lyfsalar. 

13 | 6. sept. | Auglýsing um löggilding viðauka við lyfjaskrá .. 262 
14 | 19. sept. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á reglugerð 

um nám í lyfjafræði lyfsala við læknadeild Háskóla 
Íslands ..........00000 0... sens 263—266 

Matjessíld. 

23 | 23. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 53 11. júní 1938, um mat 
á matjessíld og skozkverkaðri síld ................ 122 

Menningarsjóður, menntamálaráð. 

50 | 5. júní | Lög um menningarsjóð og menntamálaráð ......... 179—181 

Minkar. 

52 S. d. Lög um eyðingu refa og minka .......0.000000000.. 183—186 

Orlof. 

8 | 16. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof 8 

Refar og minkar. 

52 | 5. júní | Lög um eyðingu refa og minka ................0... 183—186 

Ríkisreikningur. 

31 | 22. maí | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1954 | 130—181 

Ríkisstjórn. 

18 | 6. apríl | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ..........0.20020 0000 sene sn 114 

76 | 29. sept. | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands .......0.20.0.02 0000. 00 seen ner 267 

79 | 14. okt. | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ...........0000000.0.. 268      
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Siglingar, skip. 

38 8. maí | Lög um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftir- 

lit með skipum .......000000 0000 nn... 145— 146 

37 | 10. maí | Lög um aukinn skattfrádrátt til handa skipverjum á 

fiskiskipum ......000000 0000 0n ner 145 

30 | 17. maí | Lög um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um at- 

vinnu við siglingar á íslenzkum skipum .......... 129 

46 | 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. 94 27. des. 1956, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku 

og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að 

stuðla að jafnvægi í byggð landsins .............. 162 

Síld. 

23 | 23. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 538 11. júní 1938, um mat 

á matjessíild og skozkverkaðri sild ................ 122 

Silungsveiði, sjá lax- og silungsveiði. 

Símahappdrætti, sjá happdrætti. 

Sjávarafurðir o. fl. 

20 | 18. apríl | Lög um sölu og útflutning sjávarafurða o. fl. ...... 115—116 

45 | 4. júní | Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1941, um út- 

flutningsgjald af sjávarafurðum .................. 160— 161 

66 | 25. júní | Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum .......... 258—259 

Sjúkrahús. 

56 | 5. júní | Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 

1953 .....000000 eeen 230 

Skattar, tollar. 

15 | 20. marz | Lög um lækkun tekjuskatts af lágtekjum .......... 113 

37 | 10. maí | Lög um aukinn skattfrádrátt til handa skipverjum á 

fiskiskipum .......20000000 eee rn 145 

39 | 16. maí | Lög um breyting á lögum nr. 66 27. júní 1921, um fast- 

| eignaskatt .......200000000 00 ennta 146 

27 | 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um toll- 

skrá 0. fl. ......000000nee enn 125— 127 

44 | 3. júní | Lög um skatt á stóreignir .........00000000 000... 157— 160 

57 | 5. júní | Lög um breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um 

skemmtanaskatt og þjóðleikhús .......0.0.0000... 231— 232 

66 | 25. júní | Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum .......... 258—259 

83 | 90. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

ýmis gjöld með viðauka ........00000000.0000.0.. 271 

85 S. d. Lög um bráðabrigðabreyting á lögum nr. 90/1954, um 

tollskrá o. fl. .......00000eneeees ss 272—2713      
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Nr. { Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

93 | 23. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1958 .......... 369 

92 | 24. des. | Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 68/1949, um 
bifreiðaskatt 0. fl. .............000.000.. 0 368 

94 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 57 frá 5. júní 1957, um 
breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmt- 
anaskatt og þjóðleikhús .............00.......... 369 

96 | 31. des. | Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 44 3. júní 
1957 um skatt á stóreignir ...................... 371 

Skattfrådråttur, sjå skattar, tollar. 

Skattfrelsi. 
80 | 7. nóv Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktar- 

félags lamaðra og fatlaðra ..........0000000000... 268 

Skemmtanaskattur, sjá skattar, tollar. 

Skólamál. 
60 | 7. júní | Lög um Háskóla Íslands ...............000000000... 234—243 
61 | 8. júní | Lög um heilsuvernd í skólum ...................... 243—244 

Starfsmenn ríkisins. 
14 | 20. marz | Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins ...................... 112 

Stóreignir, sjá skattar, tollar. 

Tekjuskattur, sjá skattar, tollar. 

Tollskrá, sjá skattar, tollar. 

Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

49 | 29. maí | Lög um Tunnuverksmiðjur ríkisins ................ 178—179 

Utanríkismál. 
5 | 19. jan. | Auglýsing um aðild Íslands að Alþjóðahveitisamn- 

ingnum .................00 0. 3 
6 | 21. jan. | Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslu- 

samnings Íslands og Ungverjalands .............. 3 
7 S. d. Auglýsing um samning milli Íslands, Danmerkur, Nor- 

egs og Svíþjóðar um flutning milli sjúkrasamlaga 
og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir .. 4—7 

12 | 27. febr. | Auglýsing um samning milli Íslands og Bandaríkja 
Ameríku um greiðslu kostnaðar af ýmsum menn- 
ingarskiptum .....................000 0000... 104— 111



XV 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

16 | 19. marz | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 
Íslands og Spánar ........00000000 000. nn. 113 

22 | 23. apríl | Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og 
Danmerkur ..........000000000 enn 121 

69 | 27. júlí | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 
Íslands og Frakklands ........0.00000. 000... 0... 261 

70 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 
milli Íslands og Svíþjóðar ........0.00000000 00... 261 

71 | 8. ágúst | Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli 

Íslands og Ísrael ...........000000 000... 0... 262 
72 S. d. Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags 

milli Íslands og Sambandslýðveldisins Þýzkalands 262 

78 | 14. okt. | Auglýsing um fullgildingu á stofnskrá Alþjóðakjarn- 

orkumálastofnunarinnar ......... er 268 

87 | 19. nóv. | Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Tékkó- 
slóvakiu .........020000000. en see 364 

Útflutningur, útflutningsgjald, útflutningssjóður. 

20 | 13. apríl | Lög um sölu og útflutning sjávarafurða o. fl. ...... 115—116 

45 | 4. júní | Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1941, um út- 

flutningsgjald af sjávarafurðum .................. 160— 161 

66 | 25. júní | Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum .......... 258—259 

67 | 11. sept. | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 86 22. des. 
1956, um útflutningssjóð o. fl. ......0000000.0.0.... 260 

Útsvör. 

68 | 26. sept. | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 66/1945, um 
rfi FE]  útsvör .........0000000000 0000 0000. 260 

88 | 97. des. | Lög um breyting á lögum nr. 66/1945, um útsvör .... 365 

Útvegsbanki Íslands, sjá bankamál. 

Veð. 

65 | 13. marz | Lög um breyting á lögum nr. 18 4. nóv. 1887, um veð 257 

Veiði. 

53 | 5. júní | Lög um lax- og silungsveiði ..............00...0... 186—210 

Vísindasjóður. 

51 5. júní | Lög um vísindasjóð ..........0.000000 00 0nn0 nn... 181—183 

Vísitala. 

25 | 24. apríl | Lög um vísitölu byggingarkostnaðar ............... 123—124     Ýmis gjöld, sjá skattar, tollar.  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Þinglýsing. 

11 | 25. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 30 7. maí 1928, um þing- 
lýsing skjala og aflýsing .............000000000.. 104 

Þjóðleikhús. 

57 | 5. júní | Lög um breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um 
skemmtanaskatt og þjóðleikhús ................. 231—232 

94 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 57 frá 5. júní 1957, um     breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmt- 
anaskatt og þjóðleikhús 0000... 00.00.0000.   369



Stjórnartíðindi 1957, A. 1. 1 

LÖG 
um samkomudag reglulegs Alþingis 1957. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
. Reglulegt Alþingi 1957 skal koma saman 10. dag októbermánaðar, hafi forseti 
Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. Í. mgr. orðist svo: 

Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs skipa 7 menn, tveir tilnefndir af Alþýðu- 
sambandi Íslands, einn tilnefndur af Vinnuveitendasambandi Íslands og 4 kosnir 
af sameinuðu Alþingi með hlutfallskosningu. Varamenn skulu vera jafnmargir og 
aðalmenn og valdir með sama hætti og þeir. Skipun stjórnarinnar fer fram að 
loknum hverjum almennum alþingiskosningum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 

Al 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

1957 

1 

14. febr. 

10. febr.



1957 2 

LÖG 
11. febr. 

um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúða- 

bygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

þykki minu: 

1. gr. 
3. mgr. 1. gr. laga nr. 55/1955 hljóði þannig: 

Í húsnæðismálastjórn skulu vera sjö menn, valdir af ráðherra, þar af einn eftir 
tilnefningu Landsbanka Íslands. Jafnmargir varamenn skulu valdir og einn þeirra 
eftir tilnefningu Landsbanka Íslands. Ráðherra tilnefnir þrjá menn úr húsnæðis- 
málastjórn til þess að hafa á hendi stjórn allra framkvæmda á vegum hennar eftir 
nánari fyrirmælum í reglugerð. Að öðru leyti skiptir húsnæðismálastjórn með sér 
störfum. 

2. gr. 
Ráðherra velur nú þegar tvo menn, sem eiga skulu sæti í húsnæðismálastjórn, 

ásamt fimm mönnum, sem nú eiga þar sæti. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 11. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 

4 LOG 
15. febr. ” 

um embættisbústaði héradsdyralækna. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórnin skal, þar til fullnægt er húsnæðisþörf héraðsdýralækna, láta byggja, 

eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum, íbúðarhús handa héraðsdýralæknum. 
Heimilt er ríkisstjórninni að kaupa íbúðarhús til þessara nota, þar sem slíkt 

þykir hagkvæmara. Höfð skulu samráð við yfirdýralækni um kaup á húsum og 
byggingu húsa samkvæmt þessari grein. 

Þar skal fyrst byggt, sem þörfin er talin brýnust að dómi landbúnaðarráðherra. 

2. gr. 
Landbúnaðarráðherra ákveður, hvar í umdæmi héraðsdýralæknis embættisbú- 

staður skuli. staðsettur, að fengnum tillögum yfirdýralæknis.
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3. gr. 4 
Byggingar skulu gerðar eftir teikningum og kostnaðaráætlun, sem ráðherra 15. febr. 

hefur samþykkt, og skal trúnaðarmaður ráðherra hafa eftirlit með byggingarfram- 
kvæmdum. Vandað skal eftir föngum til bygginganna og þess gætt, að þar sé rúm 
fyrir vinnustofu, lyfjageymslu o. s. frv., eftir því sem henta þykir. 

4. gr. 
Um viðhald embættisbústaðar, vátryggingu, úttekt við embættaskipti o. fl. fer 

eftir reglum, er ráðherra setur. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. febrúar 1957, 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

AUGLÝSING 5 
19. jan. 

um aðild Íslands ad Alþjóðahveitisamningnum. 

Hinn 23. nóvember 1956 var utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna afhent aðildar- 
skjal Íslands að Alþjóðahveitisamningnum, sem undirritaður var í Washington 18. 
mai 1956. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 19. janúar 1957. 

Guðmundur Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 6 
21. jan. 

um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ungverjalands. 

Hinn 30. desember 1956 var viðskipta- og greiðslusamningur milli Íslands og 
Ungverjalands frá 6. marz 1953 (Stj.tið. A. 53/1953) framlengdur óbreyttur til árs- 
loka 1957. Framlengingin fór fram með erindaskiptum milli sendiráða Íslands og 
Ungverjalands í Moskva. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 21. janúar 1957. 

Guðmundur Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.



1957 

AUGLYSING 

um samning milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning 

milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Hinn 19. desember 1956 var undirritaður í Kaupmannahöfn samningur milli 
Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning milli sjúkrasamlaga og um 
sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. Samkvæmt ákvæðum 14. gr. samnings- 
ins gengur hann í gildi 1. janúar 1957 og er birtur hér sem fylgiskjal. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt 

Utanríkisráðuneytið, 21. janúar 1957. 

Guðmundur Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

Fylgiskjal. 

Samningur milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um flutning milli 

sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, sem hafa gerzt aðilar 
að samningnum frá 15. september 1955 milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 
og Svíþjóðar um félagslegt öryggi, hafa samkvæmt 7. og 8. grein þess samnings 
ákveðið að gera eftirfarandi samning: 

I. KAFLI 

Sjúkrasamlög, er samningurinn tekur til. 

Samningur þessi tekur, 1. gr. 
að því er Ísland varðar, til allra sjúkrasamlaga, 

að því er Danmörku varðar, til viðurkenndra sjúkrasamlaga, sem eru í sam- 

bandi sjúkrasamlaga í Danmörku (,De samvirkende Centralforeninger af syge- 
kasser i Danmark“) og framhaldssjúkrasamlaga undir ríkiseftirliti, sem eru í sam- 
bandi framhaldssjúkrasamlaga í Danmörku („De samvirkende statskontrollerede 
fortsættelsessygekasser i Danmark“) og Sjúkrasamlags starfsmanna ríkisjárnbraut- 
anna (,Statsbanepersonalets Sygekasse““), 

að því er Noreg varðar, til tryggingasamlaganna (,„trygdekassene“) og hinna 
viðurkenndu sjúkrasamlaga (de godkjente sykekassene“) og, 

að því er Svíþjóð varðar, til allra almennra sjúkrasamlaga (,allmánna sjuk- 
kassor“). 

II. KAFLI 

Flutningur tryggðra manna. 

2. gr. 
Þeir, sem tryggðir eru sem meðlimir eða fjölskyldumeðlimir í sjúkrasamlög- 

um, sem greinir Í 1. gr., hafa rétt til flutnings, samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 
Þeir, sem flytjast, verða tryggðir sem meðlimir eða fjölskyldumeðlimir í sam- 

ræmi við reglur þess lands, sem flutzt er til.
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3. gr. 7 
Til þess að flutningur geti farið fram, þarf eftirfarandi skilyrðum að vera full- 21. jan. 

nægt: 
1. Hinn sjúkratryggði verður að hafa sleppt búsetu í landinu, sem hann flyzt frá, 

og búsett sig í landinu, sem hann flyzt til. Þetta ákvæði skal þó ekki hamla 
flutningi námsmanna, sem ætla að dveljast í hinu landinu vegna náms Í meira 
en 3 mánuði samfleytt. 

2. Hinn tryggði verður að hafa fullnægt skyldum sínum við samlagið eða sam- 
lögin, sem hann á að flytjast frá. 

3. Hinn tryggði verður að hafa gefið sig fram við sjúkrasamlag á þeim stað, sem 
hann flyzt til, innan tveggja mánaða frá því er hann búsetti sig í landinu, sem 
flutt er til og afhent samlaginu flutningsvottorð, útgefið af samlaginu, sem 
hann á að flytjast frá. 
Tryggður maður getur ekki krafizt flutnings, þegar hann hefur flutzt búferl- 

um i þeim tilgangi að leita sjúkrahjálpar í hinu landinu. 
Hafi sá, sem flutning tilkynnir, ekki flutningsvottorð meðferðis, skal veita 

honum hæfilegan frest til að afla slíks vottorðs 
Gerð flutningsvottorðsins ákveður, að því er Ísland snertir, Tryggingaráð, að 

því er Danmörku snertir, „Sygekassenævnet“, að því er Noreg snertir, „Rikstrygde- 

verket“, og að því er Svíþjóð snertir, „Riksförsákringsanstaiten“, með samráðum 

sín á milli. 

4. gr. 
1. Flutningur til sjúkrasamlags í því landi, sem flutzt er til, telst eiga sér stað á 

þeirri stund, er hinn sjúkratryggði búsetur sig í landinu. Sé búsetan í beinu 
sambandi við komuna til landsins, telst hún hefjast á komudegi. 

2. Hafi hinn tryggði ekki gefið sig fram við samlag á staðnum, sem hann hefur 
flutzt til, innan þriggja vikna frá því er hann tók sér bólfestu þar, á hann ekki 
rétt á sjúkrahjálp fyrir tímann áður en hann gefur sig fram. 

3. Tryggður maður, sem er veikur þegar hann flyzt og á rétt á sjúkrahjálp, hefur 
á yfirstandandi veikindatímabili rétt til að njóta áfram slíkrar hjálpar eftir 
reglum þess sjúkrasamlags, er hann flyzt til. 

4. Flutningur fer að öðru leyti fram, eftir því sem við verður komið, samkvæmt 
reglum þeim um flutning milli sjúkrasamlaga, sem gilda í því landi, sem hinn 
tryggði flyzt til. 

III KAFLI 

Sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir. 

5. gr. 
Verði maður, sem sjúkratryggður er í samlagi, sem um ræðir í 1. gr., skyndi- 

lega veikur og þarfnist læknishjálpar eða sjúkrahúsvistar, er hann dvelst um stund- 
arsakir eða er á ferð í einhverju hinna landanna, er sjúkrasamlagi á þeim stað, þar 
sem sjúkrahjálpin er látin í té, skylt að veita sjúkrahjálp 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 samlags, sem greinir í fyrstu málsgrein. 

6. gr. 
Almenn skilyrði fyrir að fá sjúkrahjálp, auk þeirra, sem nefnd eru í 5. gr., eru 

þessi. 

1. Hinn tryggði skal svo fljótt, sem verða má, og í síðasta lagi 14 dögum eftir að
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hann leitaði læknis eða lagðist í sjúkrahús, tilkynna veikindin til sjúkrasam- 
lags, sem nefnt er í 5. gr. Síðari tilkynningu má þó taka gilda, ef sýnt er fram 
á, að hinum tryggða hafi ekki verið unnt að tilkynna fyrr. 

2. Hinn tryggði skal staðfesta, í hvaða sjúkrasamlagi hann sé tryggður, með sam- 
lagsbók, öðru tryggingarskírteini, eða, sé þess ekki kostur, með skriflegri 

drengskaparyfirlýsingu. Að því er varðar börn, sem sjúkratryggð eru í landi, 
sem samningurinn tekur til, skal þessa þó aðeins krafizt, að svo miklu leyti, 

sem hlutaðeigandi sjúkrasamlag telur þurfa 
3. 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. 

7. gr. 
Sjúkrahjálp eftir þessum kafla skal veitt eftir þeim reglum, sem gilda í hlutað- 

eigandi sjúkrasamlagi, nema öðruvísi sé ákveðið í samningi þessum. Sjúkra- 
hjálpin tekur ekki til sjúkradagpeninga eða tilsvarandi bótategunda. 

Sjúkrahjálp 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 ekki virð- 
ist eðlilegt, 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 til- 
lits til fyrri sjúkrahjálpar. 

Enginn biðtími gildir varðandi sjúkrahjálp eftir þessum kafla. 

8. gr. 
1. 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 sjómanni, sem tryggð er sjúkrahjálp samkvæmt 

sildandi sjómannalögum, þegar hjálparinnar verður þörf. 

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

skylt, ef samlagið óskar þess, að framselja því skaðabótakröfu sína, allt að þeirri 
upphæð, sem samlagið greiðir vegna sjúkdómsins. 

10. gr. 

Sjúkrasamlas, sem veitt hefur sjúkrahjálp, samkvæmt þessum kafla, á ekki rétt 
á endurgreiðslu hennar frá því samlagi, þar sem hlutaðeigandi er tryggður, né til 
að krefja hinn tryggða um iðgjald. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

11. gr. 
Sjúkrasamlagi, sem samningur þessi tekur til, er rétt að leita upplýsinga um 

tryggðan mann frá öðru samlagi, sem samningurinn nær til. Slíkra upplýsinga má 
ekki synja, nema lög banni. 

Hafi hinn tryggði fengið sjúkrahúsvist eftir ákvæðum III. kafla, skal sjúkra- 
samlagið, þegar bótum er lokið, senda sjúkrasamlagi því, sem hlutaðeigandi er 
tryggður í, tilkynningu um veitta sjúkrahjálp.
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12. gr. 7 
Ágreiningur um framkvæmd ákvæðanna í samningi þessum úrskurða þau 21. jan. 

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

Tilkynning um úrskurði aðal-stjórnarvaldanna, skal send hliðstæðu stjórnar- 

valdi í hinu landinu. 

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

þessa, setja á Íslandi Tryggingastofnun ríkisins, í Danmörku „Sygekassenævnet“, 
í Noregi „Rikstrygdeverket“ og í Svíþjóð „Riksförsákringsanstalten“, með samráð- 
um sín á milli og við sambönd sjúkrasamlaganna. 

14. gr. 
Samningurinn gengur i gildi hinn 1. janúar 1957. 

15. gr. 
Óski einhver samningslandanna að segja upp samningnum, skal skrifleg til- 

kynning um það send dönsku ríkisstjórninni, sem þegar skal skýra hinum samnings- 
löndunum frá henni og því, hvaða dag tilkynningin barst. 

Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem hefur framkvæmt hana, og gildir 
frá þeim 1. janúar, sem verður fullum sex mánuðum eftir að danska ríkisstjórnin 

fékk tilkynninguna í hendur. 
Þó að samningnum sé sagt upp, haldast þau réttindi, sem menn hafa öðlazt 

samkvæmt honum. 

16. gr. 
Þegar samningur þessi öðlast gildi, fellur niður samningurinn frá 20. júlí 1953, 

með viðaukasamningi frá 30. desember 1954, milli Íslands, Danmerkur, Noregs og 

Svíþjóðar, um flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um 

stundarsakir. 
Samningurinn skal geymdur í skjalasafni danska utanríkisráðuneytisins og 

skal það ráðuneyti senda ríkisstjórnum hinna samningslandanna, hverri um sig, 

staðfest endurrit hans. 
Þessu til staðfestu hafa umboðsmenn hvers ríkis fyrir sig undirritað samning 

þennan. 

Gert í Kaupmannahöfn í einu eintaki á íslenzku, dönsku, norsku og sænsku 

hinn 19. desember 1956. 

Sigurður Nordal. 

(L. S.) 

A2 

Endurprentað blað. 
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8 LÖG 
16. febr. 

um breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Lög þessi gilda um allt fólk, sem starfar í þjónustu annarra, hvort heldur ein- 
staklinga eða hins opinbera. Ná lög þessi jafnt til þeirra, er taka laun sín í hluta 
af verðmæti, sem hinna, er taka laun sín í peningum. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 

Sérhver sá, sem lög þessi ná til, hefur rétt og skyldu til orlofs ár hvert, einn 
og hálfan dag fyrir hvern unninn almanaksmánuð á síðasta orlofsári, en orlofsár 
merkir í lögum þessum tímabilið 15. maí til 14. maí. Telst í þessu sambandi hálfur 
mánuður eða meira sem heill mánuður, en skemmri tími ekki talinn með. Það telst 
vinnutími samkvæmt þessari grein, þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda eða 
slysa, meðan hann fær kaup greitt, eða hann er í orlofi. 

3. gr. 
Í stað „4%“ í 1. mgr. 4. gr. laganna komi: 6%. 
Í stað orðanna „í fastri stöðu“ í 4., 5. og 6. mgr. komi: í föstu starfi. 

4. gr. 
15. gr. laganna orðist svo: 

Kröfur á hendur vinnuveitendum samkvæmt lögum þessum fyrnast eftir sömu 
reglum og kaupkröfur samkvæmt lögum nr. 14 20. okt. 1905, um fyrningu skulda og 
annarra kröfuréttinda. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1957. 

Forsetri ISLANDS 

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

Do
 på 

. Vitagjald 

. Leyfisbréfagjald 
. Utflutningsleyfagjöld 

. Söluskattur 

. Leyfisgjöld 

bykki minu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1957 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 
Stríðsgróðaskattur 
Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga 

Vörumagnstollur 
Verðtollur 
Innflutningsgjald af benzíni 
Gjald af innlendum tollvörum 

Tekjur samkv. lögum um útflutningssjóð o. fl. ...... 
Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

Aukatekjur 

Stimpilsjald 

Samtals ... 

  

      

kr. kr. 

111 000 000 

6 000 000 

—.—(117 000 000 
37 000 000 

203 000 000 
16 000 000 
11 000 000 

—.—|267 000 000 
108 000 000 

300 000 
11 500 000 
———| 11 800 000 

10 500 000 
15 000 000 

1 700 000 
600 000 
700 000 

28 500 000 
110 000 000 

6 500 000 

648 800 000 

  

Rexkjavík. Ríkisprentsmiðian Gutenberg. 

1957 

28, febr.
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3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 
  

A. 
Rekstrarhagnaður landssímans 

áfengisverzlunar 
tóbakseinkasölu 
ríkisprentsmiðju .....0..000000.0 000 000 

Rekstrarhalli póstsjóðs 
— ríkisbúa 

IR OOK 

Sr . 

KK 

KRR 

OK eee eee eee een 

Sundurlidun. 

1. Póstsjóður. 
NRK eee eee eee es eee te 

1. Póststjórnarkostnaður 
2. Pósthúsið í Reykjavík 
3. Önnur pósthús 
4. Póstflutningar 
5 
6 

sr 

sr 

sr 

sr. 

. Önnur gjöld 

. Fyrning af fasteignum 
KRR KRR 

KORK 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. Á. 

2. Landssíminn. 

OKI MONO NK 

a. Til starfrækslu landssímans m. m.: 

. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 

. Ritsímastöðin í Reykjavík 
2680000 
7100000 
695000 

1495000 

1 
2 
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik ....... 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík ....... 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar- 

firði 
6. Birgðahúsið 
7. Ritsímastöðin 
8. Ritsímastöðin 
9 

17300000 
850000 

1755000 
845000 

OK KK N 

á Akureyri 
á Seyðisfirði 

kr. kr. 
  

6 500 000 
85 000 000 
61 000 000 

500 000 

370 000 
21 000   

153 000 000 

391 000 
  

152 609 000 
  

870 000 
8 396 000 
4 500 000 
4 400 000 
1100 000 

4 000 

18 900 000 

19 270 000 
  

370 000 
  

Ritsímastöðin 

Ritsímastöðin 

. Ritsímastöðin 

Ritsímastöðin 

á Ísafirði 

í Hrútafirði sr... 

i Vestmannaevjum ... 

á Siglufirði 

1112000 
566000 

1135000 
1026000 

Til annarra símastöðva og eftirlits- 
stöðva 10400000 

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ........ 
Viðbót og viðhald stöðva 
Viðhald landssímanna 
Framhaldsgjald 
Ýmis gjöld .........0...2.000 0000 nn 
Fyrning á húsum og áhöldum 
Vextir af lánum SR

 
me
 
m
o
 5 

sr 

46 959 000 
1 330 000 
3 500 000 

10 230 000 
300 000 
700 000 
670 000   1428 000   

72 320 000



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      

ll 
3. gr. 

kr. kr. 

i. Almannatryggingar ..........0000.0 0000... 580 000 
i- Atvinnuleysistryggingasjóður .........000.0000... 123 000 

65 820 000 

Fært á 3. gr. A. 1 6 500 000 

Eignabreytingar landssímans. 

Út. 
Afborganir af lánum og til húsakaupa ............. 1000 000 

. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 2 100 000 
. Til talstöðva í báta og skip ........0000.0 0000... 200 000 

Til loftskeytastöðva í skip ......0.0000000 000... 150 000 
Til nýrra landssímalína .........0..0000 000... 0... 650 000 

. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 
UM „22.00.0000 2 000 000 

. Til undirbúnings stuttbylgjusambandi við Hornafjörð 600 000 
. Til undirbúnings stuttbylgjusambandi við Borgarnes 700 000 

Til stækkunar sjálfvirku stöðvarinnar í Reykjavík . 2 800 000 
Til sjálfvirkrar stöðvar í Keflavík ................. 250 000 

Fært á 20. gr. Út I. 2. og Ill. 10 450 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 
Tekjur (brúttó-hagnaður) ..........000000 000... 96 963 042 

. Gjöld: 
1. a. Grunnlaun ........0....00. 00... 0... 2271372 

b. Verðlagsuppbót ........000000 0000... 1771670 
-——— | 4043 042 

2. Kostnaður við áfengisútsölur ................2... 820 000 

3. Annar rekstrarkostnaður ..........0.000.0.000.. 1800 000 

4. Tillag til gæzluvistarsjóðs .............0.0....... 1500 000 | 
5. Útsvar ........2.000000 000 0n nn 3 800 000 {1 963 042 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjårhagsårinu 
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 85 000 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

Tekjur (brúttó-hagnaður) .......0000000 0... 0... 67 209 040 

. Gjöld: 
1. a. Grunnlaun ..........00000 00... 0... 763506 

b. Verðlagsuppbót .....000000000000... 595534 
——— | 1359 040 

2. Annar rekstrarkostnaður ..........0000.00000... 2 100 000 

3. Útsvar ........00.00.s0 see "2750 000. 6 209 040 

Fært á 3. gr. ÁA. 3 61 000 000
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12 

  

  

  

  
  

  
  

  

3. gr. 

| 
kr | kr, 

5. Ríkisútvarpið. | 
Tekjur: | 
a. Afnotagjöld ..............2.00000 000... 8 200 000 
b. Aðrar tekjur ............2.020.0.00 sn... 4 500 000 | 

-—-———! 12 700 000 

Gjöld: | 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............00000.00 0000... 2153395 | 
2. Verðlagsuppbót ........002000.000... 1679648 | 
3. Aukavinna .........0000000. 00... 600000 | 
i —— | 4433043 | 

b. Utvarpsefni ...............020000. 0... nn 2 300 000 | 
c. Skrifstofukostnaður ...........0000000 0000... 150 000 | 

d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 600 000 | 
e. Til útvarpsstöðva ...........000000 0... 0... 1200 000 | 
f. Iðgjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar | 

ríkisins .............000000 0... 300 000 | 
g. Vegna höfundalaganna .............00000.0.00.. 450 000 
h. Óviss útgjöld ...........0.0.0.000. 000 200 000 
i. Bifreiðakostnaður ..............00.0000..0 0... 100 090 
i- Fyrning á húsum og vélum ........0000.0..0.00. 140 000 

—————.| 10 473 043 

2 226 957 
Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju : 
a. Tekjur .............000000 00 ens 950 000 
b. Gjöld: 

1. Laun 
a. Grunnlaun ............... 264250 
b. Verðlagsuppbót .......... 206115 

470365 
2. Efni ...........0..0 000 200000 
3. Annar kostnaður ..........0.0000.0... 235000 

-— 905 365 | 
— — fj 44 635 

Rekstur vidtækjaverzlunar: | 
a. Tekjur ..............2200.00 0 neee 1560 000 | 
b. Gjöld: | 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............... 245400 
b. Verðlagsuppbót .......... 191412 

436812 
2. Annar kostnaður ..............00...... 270188 

707 000 

853 000 
Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins ............ 853 000 

2.271 592 
Til framkvæmdasjóðs ...........000000.. 0... 1000 000 

Aukið rekstrarfé ríkisútvarpsins 1271 592 sr...    
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ........000000000 00... 5 300 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna: 
1. Grunnlaun ............... 205048 
2. Verðlagsuppbót .......... 159937 

— 364985 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 

1. Grunnlaun ............... 1355000 
2. Verðlagsuppbót .......... 1056900 

— 2411900 | 

— | 2 776 885 
2. Efnivörur ............20000.eoscesnennn 860 000 
3. Vélarekstur og viðhald ...........02000000.000.. 170.000 
4. Annar kostnaður ........20.00..e.e vs. 883 115 

5. Fyrning ...........020.00000 000 nes 110 000 
—! 4800000 

Fært á 3. gr. A. 4 500 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0..000000.0.... 120000 
2. Verðlagsuppbót ......00.0000000 0... 93600 

213600 

b. Annar kostnaður ...........2.000000........0... 536400 
750 000 

= Tekjur af vörusölu ...........000000 0000... 750 000 

8. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ....... 4 885 000 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun ...........00000000 0000... 440100 
b. Verðlagsuppbót ........0.000000000.. 343278 

- 783 378 
2. Vextir .............20000 sess 500 000 
3. Fyrning ..............2020000 00 en sn sen 1000 000 

4. Annar kostnaður ..........0020000.0 0. en 2 504 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 97 622 

4 885 000 

9. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

I. Tekjur ...........2020000 00. 9 534 800 
II. Gjöld: 

1. Laun og skrifstofukostnaður ................... 101 800 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 6 240 000 
3. Verkalaun ..........00.0.e.ees sens 1640 500 

4. Annar kostnaður ............000.0... 0... 1 552 500 sr...       9 534 800 

1957 
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3. gr. 

kr. kr. 

10. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu ............000000... ven 455 708 
II. Gjöld: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ...........000.00 000... 138600 
b. Verðlagsuppbót .........0.000000000.. 108108 

—.—— 246 708 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 87 000 
3. Annar kostnaður ..........2000000000 000... 122 000 

— -— 455 708 

11. Ríkisbú. 
a. Á Bessastöðum. 

1. Tekjur .............0.00.0.. sess 477 000 
2. Gjöld ............000 0000 533 000 

Þar af 60 þús. kr. til endurbóta á raflögnum. 

Rekstrarhalli |— — 56 000 
b. Å Hvanneyri. 

1. Tekjur ............0.2200 0000 900000 
2. Gjöld ...........00 ns 897000 

—— 3 000 
ce. Á Hólum 

1. Tekjur .................20 0000... 440000 
2. Gjöld ..............00. 2000 435000 

—— 5 000 
d. Á Reykjum (bu garðyrkjuskólans). 

1. Tekjur ............200000 000 330000 

2. Gjöld ...............02 00 320000 
= 10 000 

e. Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur .............00000 00. .0 744000 
2. Gjöld ............00. 0000 740000 

4 000 
f. Í Kópavogi. 

1. Tekjur ..........20.220000 0... 113000 
2. Gjöld ..............000 00 103000 

10 000 
g. Á Kleppi 

1. Tekjur ...........00000.00 000. 558000 | 
2. Gjöld .............02 000 555000 | 

3000 | 
— | 35 000 

Rekstrarhalli, færdur å 3. gr. A. | 21000 

| 
B. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000    
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Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

1957 
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Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 

Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj. .. 

Aðrir vextir ............0.000 00 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

40 000 
180 000 

1500 000 
263 000 

      1983 000 

  

. 5. gr. 

Ovissar tekjur eru áætlaðar 5 750 000 krónur. 

A3
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Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1957 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

  

  

  

      

  

  

      
  

  

  

  

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr, | kr. 

1. Innlend lån .........0000sreeeeseeeneneeeneseeneneeene 2 432 296 
2. Lån í dönskum krónum .........200000 0000 0 0. | 79 220 
3. Lán í dollurum ..............00 000. seen | 25 557 

Samtals ... 2537 073 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ..........0.0000000.0.00... 181 560 
2. Risna ..........0.0eeeeeeessssss ss 70 000 

— 251 560 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavík ..................... | 191 000 

III. Bifreiðakostnaður ..............02000000 00... | 190 000 
IV. Forsetasetrid á Bessastöðum .........0.0000000. 0. 300 000 
V. Bessastaðakirkja ...............0.0000. 00... 0... 7 500 

Samtals . 940 060 

9. gr. 

Til albingiskostnadar og yfirskodunar rikisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ...............0000000 00... 6 600 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ...................... 50 000 
3. Fyrning á alþingishúsi „..............0.0..00 00.00.0000. 2797 

Samtals ... 6 652 797      
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10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. 

b. 
c. 

d. 

Laun: 

1. Grunnlaun ............... 354600 
2. Verðlagsuppbót .......... 216588 

Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 
2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

Ríkisráð Sr se see eee se 

2. Til råduneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ............... 202800 
2. Verðlagsuppbót .......... 158184 

Dómsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 503675 
2. Verðlagsuppbót .......... 392865 

Félagsmålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun ............... 352750 
2. Verðlagsuppbót .......... 275145 

I. Fjårmålaråduneytid, laun: 
1. Grunnlaun ............... 381900 
2. Verðlagsuppbót .......... 297882 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun: 

1. Grunnlaun ............... 750662 
2. Verðlagsuppbót .......... 585516 

Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 243000 
2. Verðlagsuppbót ..... =. 189540 

432540 
b. Fálkaorðan .............. 30000 

Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 112800 
2. Verðlagsuppbót .......... 87984 

Utanríkisráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ........... 20... 398697 
2. Verðlagsuppbót .......... 296944 

  

631188 
100000 

4260 
9000 

360984 

896540 

627895 

679782 

1336178 

462540 

200784 

695641 

kr. kr. 
  

  

744 448 
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h. Varnarmáladeild utanrikisråduneytis- 
ins, laun: 
1. Grunnlaun ............... 317500 
2. Verðlagsuppbót .......... 247650 

i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 146100 
2. Verðlagsuppbót .......... 113958 

j. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun ............... 97200 
2. Verðlagsuppbót .......... 75816 

k. Símakostnaður og burðargjöld ...... 
1. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 

. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 651706 
2. Verðlagsuppbót .......... 508332 

  

Ýmis kostnaður: 
a. Pappir, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) ..........00.000..000... 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .. 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað ........... 
d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 

herrabústað .„.........0.0..000 000. 

. Hagstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun með uppbót ... 527650 
2. Verðlagsuppbót .......... 411567 

Aukaaðstoð ......0.0.00000 000 
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna 
Prentun eyðublaða .................. 
Húsaleiga, hiti og ljós .............. 
Annar kostnaður ...........0.0000... P

a
p
e
 

. Þjóðskráin: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 126000 

2. Verðlagsuppbót .......... 98280 

  

565150 

260058 

173016 
720000 

2000000 

1160038 
175000 

130000 
290000 

100000 

2379 

939217 
60000 

135000 
23000 
70000 

160000 

224280 

  

8 978 568 

1335 038 

522 379 

1387 217   
| 

  
11 580 433



  

IN. Utanríkismál: 

1. 

  

    

19 1957 
10. gr. 

9 

kr. kr. 2. febr 

b. Aukaaðstoð ............00200.00..... 210000 
c. Húsaleiga, hiti og ljós ............... 30000 
d. Annar kostnaður ..............0.0.... 224000 

688280 
— Tekjur .........0.0000000 00. 140828 

547 452 
———| 1934669 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 377760 
b. Laun starfsfólks utan launalaga ..... 60979 
c. Annar kostnaður .................... 58000 

496 739 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 379109 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 46086 
c. Annar kostnaður .................... 112357 

—— 537 552 

Sendirådid i London: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 465225 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 151333 
c. Annar kostnaður .................... 162400 

— 778 958 
Sendiráðið í Washington: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 545265 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 191980 
c. Annar kostnaður .........00.0.00..00... 112868 

850 113 

Sendiráðið í París: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 898675 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 158131 
c. Annar kostnaður ...............0.... 259095 

1315 901 
Sendiráðið í Osló: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 385421 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 14842 
c. Annar kostnaður .................... 75278 | 

475 541 | 

Sendiráðið í Bonn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 559514 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 26146 
c. Annar kostnaður .........0.0..0.00... 87150 

672 810
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8. Sendiráðið í Moskva: | 
a. Laun samkv. launalögum ........... 766713 | 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 211085 | 
c. Annar kostnaður .................... 365365 

— | 1 343 163 
9. Aðalræðismannsskrifstofan i New York: | 

a. Laun samkv. launalögum ........... 68904 | 
b. Annar kostnaður .................... 51875 | 

— 120 779 
10. Ræðismannsskrifstofa í Hamborg ............... 92 800 
11. Skrifstofa fulltrúa Íslands hjá NATO: 

a. Laun samkv. launalögum ........... 375608 
b. Annar kostnaður .................... 163328 

— 538 936 
12. Ferðakostnaður ........0.....00000 00... 174 000 
13. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins ...................... 638 000 
14. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................... 870 000 
15. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ......... 139 000 
16. Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands | 

erlendis til landkynningar ...................... 40 600 
17. Til kjörræðismanna ........1.....0..0.0......... 20 000 | 
18. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annarra 

en utanríkisráðuneytisins og annar utanfarar- | 
kostnaður ...........0.02000 000. 348 000 | 

————/ 9452 892 

Samtals … | ... | 22967994 
| 
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11. gr. 9 

Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og ?8- febr. 
tollainnheimtu o. fl. er veitt: 

  

  

kr. kr. 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Hæstiréttur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...........00..00000 0000 393900 
2. Verðlagsuppbót ..........00.00....... 307242 

—.— 701 142 
b. Risna dómsforseta .........0.0..000.0 00 10 000 
c. Útgáfa hæstaréttardóma ............00..0. 0. 210 000 
d. Annar kostnaður .........0..0.0.00..00 000 190 000 
e. Til viðgerða á dómhúsinu ........................ 200 000 

--——| 1311 142 
2. Borgardómaraembættið í Reykjavik: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0000.0000 000. 456940 
2. Verðlagsuppbót ............0...00000... 356413 

—— — 813 353 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 230 000 
c. Annar kostnaður ...........00...2.... 0. 120 000 

  1163 353 
3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 

  

  

    
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............0.0000. 0000. 370200 
2. Verðlagsuppbót ..........0000000002... 284544 

— 654 744 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 66 000 
c. Annar kostnaður .............000..00 00... 60 000 

780 744 
4. Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .............0.000 0000 580800 
2. Verðlagsuppbót ...........0.000000000... 453024 

-——— | 1033 824 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 200 000 
c. Til kaupa á bifreið .............0.000...20 0... 80 000 
d. Annar kostnaður ............00000000. nn. 350 000 

5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 1 663 824 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...........00.000. 00... 409416 
2. Verðlagsuppbót .............00.0..0.... 319344 

—— 728 760 
b. Aukavinna ...............20.0.0 00 100 000 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður ............... 250 000 
d. Annar kostnaður ...............0.00 000. 120 000 

——| 1198760 
6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ..............00. 0000. 140475 
2. Verðlagsuppbót ..............0.000..... 109570 

— ——— 250 045
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22 

  

  

  

  

Siglufirði, Keflavík, Húsavík og Seyðisfirði: 
1. Laun lögregluþjóna: 

a. Grunnlaun ................. 
b. Verðlagsuppbót 

247200 
192816 

440016 

  

    

11. gr. 

kr. kr. 

b. Hiti, ljós og ræsting ...........20000000 00... 60 000 
c. Annar kostnaður .............0.0000..... 0. 0... 130 000 

— 440 045 

. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0.0.00000 000... 957600 
2. Verðlagsuppbót .........000000 000... 746928 

b. Skrifstofukostnadur: 1704 528 
1. Grunnlaun ..............00.00 00.00.0000. 2436601 
2. Verðlagsuppbót .........00.000000.0000.. 1867039 
3. Annar kostnaður ............00.0000..... 1500000 

5803640 
- Frá Tryggingastofnun ríkisins ...... =- 1000000 4 803 640 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ................. 250 000 
d. Viðhald embættisbústaða ............00000..0.0... 300 000 

———/ 7058 168 
. Laun hreppstjóra: 

a. Grunnlaun ..........0000000 00 enn 635 000 
b. Verðlagsuppbót ........2.000.00 0000 r enn 495 300 

—————| 1130 300 

. Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun ................. 992625 
b. Verðlagsuppbót ............ 774247 

1766872 
2. Ålag á næturvinnu og aukavinna ...... 238500 
3. Einkennisfatnaður og tryggingar ....... 206500 
4. Bifreiðakostnaður .........0.0.000.0..... 460000 
5. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 25000 
6. Kostnaður vegna kvenlögreglu ......... 17000 
7. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. ...... 85000 

FA , . ——— | 2798872 
b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun ................: 1000800 
b. Verðlagsuppbót ............ 780624 

-——— 1781424 
2. Álag á næturvinnu .................... 200000 
3. Einkenmnisfatnaður .................... 165000 
4. Bifreiðakostnaður og tryggingar ....... 370000 
5. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 295000 
6. Annar kostnaður ..............0..0000. 65000 | 5 876494 

c. Ríkislögreglan á Akureyri. Hafnarfirði,



10. 
11. 

13. 

14. 
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kr. kr. 

2. Einkennisfatnaður og tryggingar ....... 47120 
3. Ålag á næturvinnu ................….. 54256 

— — 541 392 

d. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglufirði ......... 60 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ....... 25 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 
Vopnafirði .............0.00.0..00 000. nun 50 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ......... 15 000 
Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík .......... 15 000 
Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað ................. 10 000 
Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 
Til låggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 20 000 
Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertíðum ... 20 000 
Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 1 850 000 
Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ............... áð 000 
Ýmis annar lögreglukostnaður ................... 290000 | 0 688 

Til kostnaðar við landhelgisgæzlu ................... 14 900 000 
Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 

Hegningarhúsið í Reykjavík: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 189450 
b. Verðlagsuppbót ............ 147771 

337221 

2. Næturvinnuålag ........0...000000.0. 0... 43000 
3. Annar kostnaður „.........00.0000.000.. 370000 

750221 
(Þar af fyrning kr. 1144.) 
=- Framlag Reykjavíkurbæjar ......... 375111 

——— 375 110 
. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ................. 278700 
b. Verðlagsuppbót ............ 217386 

496086 

2. Annar kostnaður .........0..0.000..... 800000 

1296086 
(Þar af fyrning kr. 806.) 

= Tekjur ........0.002000 00... 237000 
— | 1059 086 

. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju ........... 700 000 
Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 
kostnaður ........0000.20000 000. en nr 73 000 
Kostnaður við önnur fangahús ................... 50 000 

2 257 196 
Til byggingar fangahúsa .........0.0202.000 0000. 00... 500 000 
Kostnaður við sakamál og lögreglumál ............... 750 000 
=- Endurgreiddur málskostnaður .................... 250 000 

500 000 

Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 60 000 
Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 70 000     

A4 
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11. gr. 

kr. kr. 

16. Laun sjó- og verzlunardómsmanna .................. 120 000 
17. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 150 000 
18. Kostnaður við félagsdóm: 

a. Laun félagsdómsmanna ..........000000 000... 60 000 
b. Annar kostnaður ...........00200... 0 ns. nn 16 000 

— 76 000 
19. a. Laun sáttamanna í vinnudeilum .................. 21217 

b. Annar kostnaður ............2000000 0... 50 000 
——— 71 217 

20. Kostnaður við útgáfu lagasafns ..................... 230 000 
21. Til prentunar efnisyfirlits yfir hæstaréttardóma ...... 130 000 

Samtals A. ... 42 587 437 

B. Opinbert eftirlit. 

1. Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0000.0. 0... 0... 288792 
2. Verðlagsuppbót .........00000. 0000... 215514 

504 306 
b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 92 000 
c. Ferðakostnaður ................0000.0 000... 45 000 
d. Annar kostnaður ............0.0000.0 0... 105 000 

746 306 
= Tekjur ..............220020 0000. n sn 230 000 

516 306 

2. Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0.000000 000... 173700 
2. Verðlagsuppbót ............000000. 0000. 135486 

—— 309 186 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ...........020000 0000 50 000 
c. Annar kostnaður ...........000.0000 00 nn 180 000 

539 186 
— Tekjur ..........0.0000.0000 s.s 539 186 

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............000 0000... 520000 
2. Verðlagsuppbót ..........00000000...0. 405600 

925 600 
b. Annar kostnaður .............000000 0000 650 000 

1575 600 
— Tekjur ....,. FA 1575 600    



11. gr. 
  

. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0000000. 00.00.0000... 149400 
2. Verðlagsuppbót .......0000000.0000.. =. 116532 

. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. Laun: 

Ferðakostnaður við eftirlit .................0..0... 
Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs ... 
Annar kostnaður .........0000000.0. ess 

s
a
s
 

. Matvælaeftirlitið: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ........00.0.... 68660 
2. Verðlagsuppbót .........00000000000... 53555 

b. Annar kostnaður ............002.0.0 0. 

. Kostnaður við mat á afurðum: 

a. Fiskmat: 

1. Laun: 

bh. Verðlagsuppbót ............ 361530 
— 832230 

2. Skrifstofukostnaður ................... 148000 
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðserð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ............0000000... 8000 

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga . 10000 

- Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 30000 
. Ferðakostnaður .................0..... 367520 

5 
6 

b. Síldarmat: 

1. Laun: 

58740 
2. Annar kostnaður ...........00000000.... 185000 

243740 
— Tekjur ............00000000 0000... 100000   

kr. 28. febr. 
  

265 932 
200 000 

465 932 
235 000 

389 166 
45 000 
70 000 

125 000 
15 000 

644 166 
644 166 
  

122 215 
200 000 

1395 750   143 740 

230 932 

322 215



12. 

13. 
14. 

26 
11. gr. 
  

c. Laun kjötmatsmanna: 
1. Grunnlaun .......000000 00.00.0000. 17550 
2. Verðlagsuppbót .......000000000.00...... 13689 

d. Laun ullarmatsmanna: 

1. Grunnlaun .........0.00000. 00... 26910 
2. Verðlagsuppbót ......0.00000000..... 20989 

  

e. Laun lýsismatsmanns: 
1. Grunnlaun .......10020000 00... 0... 9000 

f. Ferðakostnaður matsmanna .........0000000...... 

Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 
Eftirlit með opinberum sjóðum ..........0...0..00.0... 

. Kostnaður við öryggisráð ..........0000000 000... 

. Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0000.... 00... 46350 
2. Verðlagsuppbót ......000000000.00. 0... 36153 

b. Annar kostnaður .........000.000...s ss 

Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......02000000 0000. 26100 

Húsaleigueftirlit .............02.000000 0000 0 00 
Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 

Samtals B. ... 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 
a. Grunnlaun .........00000.... 2311500 

b. Verðlagsuppbót ............ 1802970 
4114470 

2. Lausavinna .......00000..ss. sn 143000 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ................ 180000 
4. Símakostnaður og burðargjöld ........ 150000 
5. Annar kostnaður ......... FR 950000 

kr. kr. 
  

  

31 239 

47 899 

16 020 
120 000 

82 503 
90 000 

3 295 062 

  
5 537 470 í 

1 754 648 
12 000 
12 000 
40 000 

172 503 

51 458 
148 000 
35 000
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b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun .............. 1448431 
2. Verðlagsuppbót ......... 1129776 

2578207 

b. Húsaleiga, ljós og hiti ............. 400000 

c. Símakostnaður ........000000.0000.. 25000 

d. Annar kostnaður ........20.0000000.. 1000000 
— | 4003 207 

2. Á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun .............. 259600 
2. Verðlagsuppbót ......... 202488 

462088 

b. Álag á næturvinnu ................- 50000 
c. Einkennisfatnaður .........0.00.000.. 55000 

d. Hiti og ljós ......0.00000 00... 20000 

e. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 84000 

f. Annar kostnaður .........0000000.... 102500 
——— 773 588 

3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflug- 

vallar: 
a. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun .............. 331200 

2. Verðlagsuppbót ......... 258336 
589536 

b. Annar kostnaður ..........0000000... 400000 
— 989 536 

11 303 801 

II. Skattar: 
a. Ríkisskattanefnd: 

1. Laun nefndarmanna og annarra starfs- 

manna: 
a. Grunnlaun .......000.00..... 206700 
bh. Verðlagsuppbót ............ 105066 

311766 

2. Annar kostnaður .......0.00000.0.0.0.. 70000 
— 381 766 

b. Skattstofan í Reykjavík: 
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun ...........0.0.... 1023100 
b. Verðlagsuppbót ............ 798018 

1821118 

2. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 330000 

3. Tímavinna .......00000000 000... 900000 

4. Annar kostnaður ........00000.00.0..... 310000 

3361118 

— Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 

kostnaðinum ......00000000.0.0....0.... 550009 
———— | 2811118 
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c. Skattstofur utan Reykjavíkur .............000.00... 1200 000 
d. Undirskattanefndir ..............2.0000.. 00... 1 000 000 
e. Yfirskattanefndir ..............0.0000 0... 0... 400 000 
f. Millimatskostnaður ..........000000. 0... 500 000 

———.| 6292 884 

Samtals C. ... 17 596 685 

D. Sameiginlegur kostnadur vid embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ..........0.0.0000.0.... 900 000 

Samtals D. ... 900 000      



29 

12. gr. 

Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt: 

I. 

II. 

111. 

IV. 

1957 

  

Landlæknisembættið: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun .......00.2.00000.0..... 89100 
2. Verðlagsuppbót .....0.00000000... 69498 

b. Annar kostnaður .........0.220000 00... 0... 

Héraðslæknar: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .......0000000..00000.... 2343218 

b. Verðlagsuppbót .......0000000.... 1827710 

2. Símakostnaður og burðargjöld .............. 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð ... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 4860954 
b. Verðlagsuppbót ....... 3721703 

8582657 
= Hlunnindi ............ 335000 

8247657 
2. Matvörur .......00.0000. 0... 1040000 
3. Ljósmæðraskólinn ............... 150000 
4. Annar kostnaður ................. 4597500 

14035157 

— Tekjur ..........00000000.0...0..0.. 7330000 
Rekstrarhalli ...——— 

B. Fæðingardeild Landsspítalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 1789439 
b. Verðlagsuppbót ....... 1367382 

3156821 
— Hlunnindi ............ 80000 

— 3076821 
2. Fæðiskostnaður ...........0..0.... 700000 
8. Annar kostnaður ................. 1670000 

5446821 
= Tekjur ..........00000 0000... 2900000 

2546821 

—- Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla ......000000000 000 0n en 1697881 

Rekstrarhalli .. 
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158 598 

40 000 

198 598 

4 170 928 

20 000 

4 190 928 

70 000 

6 705 157 

848 940  
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. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ...... SR 452650 

b. Verðlagsuppbót ....... 353067 

805717 
— Hlunnindi ............ 211700 

— 594017 
2. Fæðiskostnaður .................. 155000 
3. Annar kostnaður ................. 273000 

— 1022 017 

Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 1869708 
b. Verðlagsuppbót ....... 1457361 

3327069 
—- Hlunnindi ............ 485000 

— 2842069 
2. Matvörur .........0. 000... 1150000 

3. Annar kostnaður ..........0...... 1680000 

5672069 
— Tekjur .........00000 000... 2370000 

Rekstrarhalli ... 3 302 069 

Heilsuhælið á Kristnesi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 670600 
b. Verðlagsuppbót ....... 523068 

1193668 
= Hlunnindi ............ 149668 

——— 1044000 
2. Matvörur ........0000. 0... 470000 
3. Annar kostnaður ................- 440000 

1954000 
Tekjur .........0.2000000 000... 1040000 

Rekstrarhalli ... 914 000 

Geðveikrahælið á Kleppi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 3393813 
b. Verðlagsuppbót ....... 2626569 

6020382 
— Hlunnindi ............ 370000 

5650382 
2. Matvörur ........000000. 0... 1875000 
3. Annar kostnaður ................. 2234000 

9759382 
— Tekjur .........0000000.......... 6640000 

Rekstrarhalli ... 3 119 382 !



31 

  

  

      

12. gr. 

kr. kr. 

. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 153660 
b. Verðlagsuppbót ....... 119860 

273520 
=- Hlunnindi ............ 30000 

243520 
2. Matvörur .........0.00 00... 40000 
3. Annar kostnaður ................. 88000 

Rekstrarhalli ...——— 371 520 

. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 1020965 
b. Verðlagsuppbót ..... =. 1796353 

1817318 
= Hlunnindi ............ 150000 

1667318 
2. Matvörur .........0000 000... 355000 
3. Annar kostnaður ................. 396500 

2418818 
— Tekjur .........2000000..0.. 0... 1423500 

Rekstrarhalli ...——.— 995 318 

. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 296600 
b. Verðlagsuppbót ....... 231400 

528000 
— Hlunnindi ............ 65000 

—— 463000 
2. Matvörur .......000000 0... 120000 
3. Annar kostnaður ................. 60000 

643000 
— Tekjur ........000200000 0... 520000 

Rekstrarhalli ...—— 123 000 

. Blóðbankinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 170205 

b. Verðlagsuppbót ....... 132760 
—— 302965 

2. Annar kostnaður ................. 125000 

427965 

— Tekjur .........0.0000000 000... 212965 
——— 215 000 

17 616 403 

AS
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XVIII. 
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12. gr. 
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Til berklavarna: 
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) ......... 5 422 000 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga 66/1939 .......... 10 000 
c. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.0000000000... 150000 
2. Verðlagsuppbót .........0.00000... 117000 
3. Aukaþóknun ............00..00... 18000 

— 285 000 
d. Sýklarannsóknir .........0.0000000 00. 0... 50 000 
e. Annar kostnaður ................000.....0.... 85 000 

————/ 5 852 000 

Styrkur til sjuklinga samkv. lågum nr. 78/1936, um 
rikisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 13 750 000 
Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 2 800 000 
Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykja- 
vík og Hafnarfirði, 7 kr. á legudag, allt að ...... 525 000 
Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík .........0.000000 000 700 000 
b. Aðrir kaupstaðir ................0.000000 0... 500 000 

1200 000 
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- 
húsb inga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 

BÚSA RARE ENNENEEDE Sn 3 000 000 
. Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 575 000 
. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík ............. 1500 000 
. Til Hveragerðishrepps til leirbaða (stofnkostn- 

AÐUP) seeren vennerne eres. 50 000 
. Til héraðshjúkrunarkvenna ..,.........0.00.... 75 000 

. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Grunnlaun ...........2.00000 00... 0... 47 400 
b. Verðlagsuppbót ........0000000 0000... 36 972 
c. Annar kostnaður ...........00.200000 00... 31 000 

115 372 
Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrkur .... 60 000 
Til ónæmisaðgerða: 
a. Samkvæmt lögum nr. 36/1950 ............... 40 000 
b. Til bólusetningar gegn mænusótt ............ 600 000 

640 000 
Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

nr. 34 12. apríl 1954 ............0.020000 00.00.0000. 50 000 
Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66/1933, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 25 000 
Til lækningaferða sérfræðinga .................. 25 000



XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 
XXXI. 
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12. gr. 

kr. kr. 

Laun kynsjúkdómalæknis: 
a. Grunnlaun .........00000000 0... nn 30 132 
b. Verðlagsuppbót .......0022000000 000... 23 503 
c. Annar kostnaður .............000000 00.00.0000. 5 000 

58 635 
Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 
1942 .......0.000200 nn 30 000 
Til sérnáms lækna erlendis eftir úthlutun land- 
læknis ..........0000000 000. 50 000 
Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............. 5 000 
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum ..........00000 00 sess 20 000 
Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 
rottum ..........2000000 seen 80 000 
Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................ 4 000 
Til umbudasmidi vegna fatlaðra ................ 12 000 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 
ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
% hlutum framlags frá Tryggingastofnun ríkisins 100 000 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 700 000 
Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatl- 
AÐrA .....0.0.00 0000 20 000 

Samtals .. 53 397 936     
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A. Vegamál. 

Stjórn og undirbúningur vegagerða: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ......00000 000... 931620 

b. Verðlagsuppbót .....00000000 00... 726663   

Ferdakostnadur verkfrædinga og til adstodar og 

mælinga ........0020000 00... enn enn. 

— Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 

um verkfræðinga .........0.02000. 0... 

3. Annar skrifstofukostnaður .......000.000000.. 

Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Hafnavegur .....0.000000....... 85000 

2. Grindavíkurvegur .............- 40000 

3. Reykjavegur .......000000000... 45000 

4. Innri-Kjalarnesvegur ........... 20000 

5. Eyrarfjallsvegur ................ 20000 

6. Reynivallavegur ...........0..... 100000 

7. Skorradalsvegur ................ 110000 

8. Mófellsstaðavegur .........0.... 20000 
9. Lundarreykjadalsvegur ......... 70000 

10. Skálpastaðavegur ............2.. 55000 

11. Flókadalsvegur ...........000..- 50000 

12. Reykdælavegur ............0.0.... 95000 
13. Hálsasveitarvegur .............. 60000 
14. Svínadalsvegur .......0.20000... 60000 
15. Melasveitarvegur ............... 20000 
16. Hvalfjörður .......00.00.00..... 250000 
17. Hvítársíðuvegur ................ 110000 
18. Þverárhlíðarvegur .............. 65000 
19. Glitstaðavegur ............0..... 40000 
20. Varmalandsvegur .............. 20000 
21. Ferjubakkavegur ............... 50000 
22. Álftárósvegur 2.........222422…… 140000 
23. Grímsstaðavegur .........0...... 30000 
24. Hraunhreppsvegur ............. 140000 
25. Skógavegtir ......00000.000.0.... 10000 
26. Hnappadalsvegur (Hlíðarvegur) .. 20000 
27. Kolviðarnesvegur .............. 10000 
28. Hítarnesvegur .........0...0.... 10000 
29. Skógarnesvegur .............2... 25000 
30. Stakkhamarsvegur .............. 10000 
31. Ölkelduvegur .................. 10000 
32. Lýsuhólsvegur ................. 10000 
33. Ólafsvíkurvegur ................ 50000 
34. Útnesvegur ..........00..000... 150000 

kr. kr. 
  

1 658 283 

700 000   

2 358 283 

500 000 

1858 283 
550 000 

    

2 408 283



35 
13. gr. 

kr. kr. 

35. Rifsvegur .........000000. 0... 31000 
36. Eyrarsveitarvegur .............. 260000 
37. Fróðárhreppsvegur ............. 40000 
38. Framsveitarvegur .............. 55000 
39. Helgafellssveitarvegur .......... 50000 
40. Borgarlandsvegur .............. 10000 
41. Skógarstrandarvegur ............ 119000 
42. Heydalsvegur .....0.0000.... 150000 
43. Skógarstrandarvegur innan Dala- 

SYSIU 20.00.0000... 110000 
44, Vesturlandsvegur .............. 185000 
45. Miðdalavegur (fyrir ofan Fell) . 30000 

46. Haukadalsvegur ................ 60000 
47. Hörðudalsvegur ..........0..... 25000 
48. Laxárdalsvegur ................ 60000 
49. Lauga- og Sælingsdalsvegur .... 20000 
50. Klofnings- og Skarðsstrandar- 

VEÐUR „0... 185000 
51. Efribyggðarvegur á Fellsströnd .… 30000 
59. Staðarhólsvegur ................ 30000 
53. Hjarðarholísvegur .............. 20000 
54. Vesturlandsvegur .............. 85000 
55. Gautsdalsvegur .......0..00.0.... 25000 
56. Reykhólavegur .........0.002... 60000 
57. Gufudalsvegur ...........0.00... 100000 
58. Bæjarnes- og Svínanesvegur ..... 100000 
59. Fjarðarhlíðarvegur ............. 100000 
60. Litlanesvegur .............. 45000 
61. Barðastrandarvegur ............ 100000 

62. Rauðasandsvegur ............... 150000 
63. Bíildudalsvegur norðan Hálfdáns 100000 
64. Hvammseyrarvegur ............ 30000 
65. Tálknafjarðarvegur ............ 60000 
66. Suðurfjarðavegur .............. 50000 
67. Dalahreppsvegur ............... 50000 
68. Suðureyrarvegur ............... 75000 
69. Flateyrarvegur ................ 30000 
70. Hjarðardðalsvegur .............. 30000 
71. Önundarfjarðarvegur ........... 50000 
72. Ingjaldssandsvegur ............. 70000 

73. Lokinhamravegur .............. 350090 
74. Álftamýrarvegur ...............- 50000 
75. Mosdalsvegur (frå Dynjanda i 

Mosdal) .....00000 150000 
76. Þingeyrarvegur 2000000, 60000 
71. Nestfjarðavegur ................ 400000 
78. Fjarðavegur ................... 130000 
79. Jökulfjarðavegur ............... 50000 
80. Snæfjallastrandarvegur ......... 130000 

81. Ögurvegur ..................... 355000 
82. Vatnsfjardarvegur .............. 130000 
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3. Selstrandarvegur ............... 100000 
. Strandavegur ........00.00000... 300000 
. Reykjarfjarðarvegur ............ 140000 
. Gjögurvegur .......0.00.00000... 100000 
. Heggsstaðanesvegur ............ 40000 

Vesturárdalsvegur .............. 90000 
. Miðfjarðarvegur ................ 15000 
. Austursíðuvegur ................ 60000 
. Hlíðardalsvegur ................ 40000 
. Vatnsnesvegur ................. 70000 
. Þorgrímsstaðadalsvegur ........ 15000 
Vesturhópsvegur ............... 35000 

. Fitjavegur .............00.0.... 35000 
Borgarvegur .........0.0...00... 30000 

. Vatnsdalsvegur að austan ...... 210000 

. Bugsvegur ......0.0000000..... 50000 
Svínadalsvegur ................ 60000 

. Skagastrandar- og Skagavegur ... 90000 
. Svartárdalsvegur .............. 90000 
. Skagavegur ........02000000.... 70000 
. Reykjastrandarvegur ........... 40000 
. Sæmundarhlíðarvegur .......... 40000 
. Skagafjarðarvegur .............. 70000 
. Hólavegur ........0..000.00.00..... 60000 
. Hofsósvegur ................... 60000 
. Siglufjarðarvegur .............. 210000 
. Flókadalsvegur eystri .......... 35000 
. Efribyggðarvegur .............. 60000 
. Austurdalsvegur ............... 40000 
. Vesturdalsvegur ................ 30000 
. Siglufjarðarvegur wtri .......... 500000 
. Múlavegur ........00200.0000... 200000 

5. Ólafsfjarðarvegur vestri ........ 85000 
. Ólafsfjarðarvegur eystri ........ 40000 
. Hrísavegur ..........0........ 30000 
. Hörgárdalsvegur wtri ........... 100000 
. Hörgárdalsvegur innri ......... 25000 
. Vatnsendavegur ................ 85000 
. Laugalandsvegur ............... 35000 
. Djúpadalsvegur ................ 30000 
. Svalbarðsstrandarvegur ........ 50000 
. Kljástrandarvegur .............. 25000 
. Fnjóskadalsvegur eystri (Grýtu- 

bakkahr.) .........0200000000.. 135000 
. Fnjóskadalsvegir (Hálshr.) .... 150000 
. Kinnarvegur (við Núp) ........ 50000 
. Út-Kinnarvegur ................ 30000 
. Bárðardalsvegur eystri ......... 60000 
. Bárðardalsvegur vestri ......... 40000 
. Laxárdalsvegur ................ 30000 

- Austurhlíðarvegur .............. 25000 

kr. kr. 
  

   



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. 

  

37 

13. gr. 

kr. kr. 

Myvatnssveitarvegur (nyrðri) ... 30000 
Tjörnesvegur (i Tjörnesbyggð) ..…. 50000 
Pingeyjarsyslubraut milli byggða 180000 
Kelduhverfis-, Kópaskers- og 
Raufarhafnarvegur ............. 200000 

Hólsfjallavegur ................ 70000 
Hafursstaðavegur .............. 10000 
Öxarfjarðarheiðarvegur ........ 15000 
Sveinungavíkurvegur frá Raufar- 
höfn 0... 75000 
Þistilfjarðarvegur .............. 90000 
Þjóðvegir á Langanesi .......... 80000 
Bakkafjarðarvegur ............. 30000 
Steintúnsvegur #................ 10000 
Sandvíkurheiði ................. 150000 
Vopnafjarðarvegir: 
a. Strandhafnarvegur ..  20000 
b. Strandavegur ....... 30000 
c. Vesturdalsvegur ..... 10000 
d. Fjallasíðuvegur ..... 20000 
e. Sunnudalsvegur ..... 110000 

——— 190000 
Jökuldalsvegur efri ............ 40000 
Jökuldalsvegur eystri .......... 70000 
Jökulsárhlíðarvegur ............ 30000 
Hróarstunguvegur nyrðri ....... 35000 
Hróarstunguvegur eystri ........ 25000 
Kirkjubæjarvegur .............. 15000 
Fjallavegur efri ................ 25000 
Fljótsdalsvegur ................ 90000 
Hjaltastaðavegur ............... 55000 
Borgarfjardarvegur ............. 125000 
Hólalandsvegur ................ 20000 
Seyðisfjarðarvegur nyrðri ...... 80000 
Seydisfjardarvegur eystri ....... 10000 
Fjarðarheiði ................... 150000 
Skógavegur .................... 65000 
Norðurbyggðarvegur í Skriðdal .. 35000 
Mjóafjarðarvegur .............. 80000 
Eskifjarðarvegur ............... 30000 
Vaðlavíkurvegur ............... 15090 
Vidfjardarvegur í Helgustadahr. .. 60000 
Vattarnesvegur ................. 15000 
Fáskrúðsfjarðarvegur .......... 110000 
Stöðvarfjarðarvegur ............ 260000 
Breiðdalsvíkurvegur ............ 60000 
Norðurdalsvegur í Breiðdal ..... 30000 
Breiðdalsvegur ................. 60000 
Berufjarðarvegur .............. 95000 
Geithellnavegur ................ 95000 
Dalavegur í Fáskrúðsfirði ...... 15000 
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176. 

177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 

196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 

38 
13. gr. 
  

Austurlandsvegur .............. 270000 
Þar af til Fagradalsbrautar 85 

þús. kr. 
Lónsheiðarvegur ...........0... 200000 
Hvalnesvegur ...........00000... 10000 
Bæjarvegur .......0..0000...0.. 40000 
Almannaskarðsvegur ........... 60000 
Nesjavegur 2...c..00.. 0... 30000 
Mýravegur .......0200000... 70000 
Suðursveitarvegur .............. 70000 
Öræfavegur ......00.0000..0... 75000 
Síðu- og Fljótshverfisvegur .... 60000 
Holtsvegur .......0.000000.0.... 30000 
Landbrotsvegur syðri .......... 65000 
Meðallandsvegur ............... 70000 
Búlandsvegur ........0.2.0000... 45000 
Mýrdalssandsvegur ............. 35000 
Álftaversvegur ..........00..... 40000 
Mýrdalsvegur ............0..... 95000 
Heiðardalsvegur ................ 10000 
Reynishverfisvegur ............. 10000 
Stórhöfðavegur i Vestmanna- 
EYJUM 000 70000 
Ásvegur ........00.00 0 20000 
Hamravegur ........0..0.0.00.. 25000 
Vetleifsholtsvegur .............. 100000 
Heiðarvegur ...........000.... 170000 
Þykkvabæjarvegur ............. 50000 
Landvegur ........000. 0... 30000 
Árbæjarvegur .................. 50000 
Gunnarsholtsvegur ............. 35000 
Rangárvallavegur efri .......... 35000 
Móeiðarhvolsvegur ............. 10000 
Bakkabæjavegur ............... 65000 
Út-Landeyjavegur .............. 20000 
Landeyjavegur syðri ............ 50000 
Oddavegur, með álmu að Oddhól 20000 
Hólmavegur .......00.0. 0 20000 
Fljótshlíðarvegur .............. 20000 
Sandhólmavegur ......0.00..0.... 40000 
Skálavegur ........020000..00.... 10000 
Eyjafjallavegur ................ 50000 
Gnúpverjahreppsvegur .......... 20000 
Grafningsvegur ................ 80000 
Hrunamannahreppsvegur ....... 25000 
Laugardalsvegur ............... 130000 
Skálholtsvegur ..........00.0... 20000 

Partavegur ......0.0000.0...... 25000 
Þorlákshafnarvegur ............ 85000 
Hamarsvegur .........000.0.... 30000 
Auðsholtsvegur .......00...... - 25000 

kr. kr. 
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kr. kr. 

224. Gullfossvegur ..........000000... 40000 
225. Reykjavegur ...........0..000.... 10009 
226. Langholtsvegur ................ 30000 
227. Sólheimavegur ................. 30000 

— - 115 980 000 
b. Viðhald ..............20.20000 0 enn 33 000 000 
c. Til endurbyggingar þjóðvega ................ 800 000 

III. Brúargerðir: 49 780 000 

1. Fossá í Hvalfirði ..............00........... 315 000 
2. Rauðsgil í Borgarfjarðarsýslu .............. 260 000 
3. Geirsá í Borgarfjarðarsýslu ................ 100 000 
4. Norðurá hjá Glitstöðum .................... 400 000 
5. Litla-Þverá hjá Hermundarstöðum .......... 100 000 
6. Valshamarsá í Snæfellsnessýslu ............ 100 000 
7. Bakkaá í Hörðudal ...........000000.0002.. 200 000 
8. Flekkudalsá á Fellsströnd .................. 100 000 
9. Fjarðarhornsá í Kollafirði .................. 310 000 

10. Dynjandisá (niður við Sjó) .......000.00... 100 000 
11. Botnsá í Mjóafirði ..................0..2... 100 000 
12. Núpsá í V.-Húnavatnssýslu ................. 110 000 
13. Þverá í V.-Húnavatnssýslu ................. 150 000 
14. Laxá á Skaga ..........2..0... 000 200 000 
15. Norðurá í Skagafirði ....................... 600 000 

16. Hrolleifsá á Siglufjarðarleið ................ 265 000 
17. Hafraá í Eyjafirði ............000..0.0........ 115 000 
18. Fnjóská í S.-Þingeyjarsýslu ................ 200 000 
19. Grjótá í Bárðardal ..........0.0000000....... 310 000 
20. Lónsá í N.-Þingeyjarsýslu .................. 145 000 
21. Brunná í N.-Þingeyjarsýslu ................ 100 000 
22. Fjarðará í Borgarfirði ..................... 300 000 
23. Hofsá í Vopnafirði ........................ 180 000 
24. Sunnudðalsá ...........000000 0. 0n vn 100 000 
25. Stafdalsá á Fjarðarheiði ................... 190 000 
26. Berufjarðará í S.-Múlasýslu ................ 425 000 
27. Stuðlaá í S-Múlasýslu ..................... 100 000 
28. Virkisá í A.-Skaftafellssýslu ................ 250 000 
29. Hólmsá í A.-Skaftafellssýslu ............... 340 000 
30. Þverá á Síðu .........020000000 0000 0 0 . 150 000 
31. Fjarðará á Síðu ...........0000000 000... 135 000 
32. Háfsósar í Þykkvabæ .........0000000000... 100 000 
33. Brýr á skurði í Landeyjum ................. 90 000 
34. Laxá hjá Auðsholti ...........0..0020000000.. 200 000 
35. Smábrýr .........00000.0. enn 3 000 000 

— | 9840 000 
IV. Til endurbyggingar gamalla stórbrúa ........... 1500 000 
V. Fjallvegir ............2000000 0000 nn 800 000 

VI. Til áhalda: 
1. Til verkfærakaupa ....0..00.000000 0... 100 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ................ 1000 000 
3. Til bókasafns verkamanna ..............2.... 10 000 

1110 000 
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VII. Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ......... 
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .. 

VIII. Til ræktunarvega: 
1. Í Vestmannaeyjum ........000000 0000... 
2. Í Flatey á Breiðafirði „.........0....000000... 
3. Í Flatey á Skjálfanda ........000000000000... 
4. Í Grímsey ......000000s een 
5. Í Hrísey .......000000.0 nes 

IX. Til nýbýlavega ......00000000000.00 00... 
X. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 

verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .............. 

XI. Til ferjuhalds ...........2000000000. osv 
XIL Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum .......20.0000.00.0. s.s 

XIII. Til verkstjóranámskeiðs .........0.000000 00... 
XIV, Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaverk- 

stjóraekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ...... 
XV. Idgjald til slysatryggingar ..............00.00... 
KVI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA „0... 

XVII. Atvinnuleysistryggingagjöld .................... 
XVIII. Fyrning áhaldahúss ............00020000.0 000... 

1. 
TI. 

B. Samgöngur. i 

Skipautgerd ríkisins .............2.00000.0.....0.. 
Til flóabáta og vöruflutninga ...................... 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahass- og 
rekstrarreikningur 1956 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1957 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. 

kr. kr.   

215 000 
2 250 000 
  

30 000 
10 000 
10 000 
10 000 
8000 

2 525 000 

68 000 
200 000 

100 000 
15 000 

70 000 
10 000 

30 000 
250 000 

1300 000 
140 000 

2124 
  

70 148 407 
  

    
15 500 000 

2 791 600



III. 

IV. 

IL 

TII. 

VI 
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kr. kr. 

Ferdaskrifstofa rikisins: 
1. Skrifstofukostnadur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 258000 
2. Verðlagsuppbót .......... 201240 

———— 459240 
b. Aukavinna .......2000000.... 0... 50000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 36000 
d. Annar kostnaður .......000000.0000... 90000 

5 635 240 
2. Landkynning ..........020000 0000. 000. 280 000 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 40 000 
4. Hóteleftirlit .............0.0.0... vc... 20 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 20 000 
6. Minjagripir .......00002200 00. nn enn 10 000 
7. Áhöld .........00000 esne 5 000 

1010 240 
Tekjur ............020000 0000 nn ens 710 000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ........... 300 240 

Til umbóta við Geysi .......20000000 0000 80 000 

Samtals B. ... 18 371 600 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........00000. 000... 0... 623100 

b. Verðlagsuppbót .......200000000000.. 486018 
c. Aukavinna .......00000000.. 0... 87469 

1196587 
— Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir ........2..0000000000.0.. 375000 

— 821 587 
2. Annar skrifstofukostnadur ..................... 200 000 

3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 25 000 
1046 587 

Laun vitavarða: 
a. Grunnlaun .........0.000.00.0 00... 285 000 
b. Verðlagsuppbót .......00020000 0000. 222 300 
c. Aukagæzla og aðstoð .......0.000000 0000. 70 000 

577 300 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið ..........02200.000 0. enn 1 200 000 
b. Vitarmir .........000 0000... FI 1300 000 

. ——! 2500000 
Viðhald og endurbætur vitanna .............0000... 350 000 

Sjómerki og viðhald sæluhúsa .........000000..00.. 120 000 

Til áhalda .........0.00000 00. r sv 1000 000 
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KKK 

Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

pe
l Akranes ........00esenssr eerereerereee 

. Akureyri „....000000 0000 

. Arnarstapi .......0000000.. e.s 

. Bakkafjörður ........000002000 00... 

. Blönduós seeren seere 

2 
3 
4. Arngerdareyri ........0020000 0. 
5 
6 
7 . Bolungavík .........000000 0000 e ene 
8. Borgarfjörður eystra .......00.000000 000... 
9. Borgarnes ........202000000 ess en 

10. Breiðdalsvík .........202020200.. ene 
11. Dalvík ..........2.20.0.ooeesssss essens eneseee 
12. Djúpivogur .........2.200000. 000. 
13. Eyrarbakki ..........20200000. 0... 
14. Fáskrúðsfjörður .........0.0.22000 0000... 
15. Gerðavör ......0...20000.... es 
16. Gjögur ........200000 se... 
17. Grafarnes ........0000000.0. 0... 
18. Grenivík .........0.200000.0 0... 
19. Grímsey ......00.00000 ess 
20. Hafnarfjörður ...........2.202000... 0... 
21. Hafnir í Höfnum ...........000000 0000... 
22. Haugsnes .......0..20000.00. e.s er 
23. Hellissandur ...........00000000 0000. n re. 
24. Hjallanes ........2..20000000 00 en sn 
25. Hjarðardalur ............2.200000 0000... 
26. Hólmavík .........2.202000000enen en 
27. Hrísey .......20200000.ene ser 
28. Húsavík ..........00000000.0 s.s 
29. Hvammstangi ...........020000 0000... 
30. Höfn í Hornafirði ...........2.0000.000 00... 
31. Ísafjörður ...........0.00000 00. 
32. Járngerðarstaðir ...........0.0.0.0200 0000... 
33. Kaldrananes ........ sei sissssis siðs 

34. Kópasker ........202000000eeesssen 
35. Kópavogur .......00000000 0... 
36. Króksfjarðarnes ........02000000... sn enn 
37. Litli-Árskógssandur ..............0...00. 00... 
38. Loðmundarfjörður ............2.02000000 00... 
39. Neskaupstaður ............0020 0000 s. ss. 
40. Ólafsfjörður ..........0.0000 0000. nn 
41. Ólafsvík .........000000 00 
42. Patreksfjörður ...........2200000 00... 
43. Raufarhöfn .........000000 ev essesr nn 
44. Sandgerði .........00000000 0. es 
45. Sauðárkrókur ........2000000 000... nn nn 
46. Seyðisfjörður ..........2.00020000 0... nn. 
47. Siglufjörður ..........2..0000000 000. nn 
48. Skagaströnd ...........2000000 0000. n 
49. Skarðsstöð .........20000...esene 

kr. kr. 
  

  

400 000 
350 000 
120 000 
40 000 
50 000 

100 000 
100 000 
50 000 
50 000 

100 000 
200 000 
50 000 

120 000 
40 000 

150 000 
100 000 
100 000 
70 000 

280 000 
330 000 
150 000 
170 000 
150 000 
35 000 
80 000 

160 000 
200 000 
250 000 
80 000 
75 000 

300 000 
200 000 
20 000 

270 000 
100 000 
70 000 
50 000 
25 000 

250 000 
150 000 
150 000 
280 000 
130 000 
300 000 
250 000 
80 000 

330 000 
100 000 
280 000   

60 000
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50. Stokkseyri .........000000....s en 75 000 
öl. Stykkishólmur .........00000000 000... 0... 150 000 
52. Stöðvarfjörður .........000000000... 00... 100 000 
53. Suðureyri ........0.002200....0. senn 350 000 
54. Svalbarðseyri .........00000000 000... 20 000 
55. Tálknafjörður ..........0.0.0020000 000... 0. 50 000 
56. Vestmannaeyjar ...........00.00.n.. een. 400 000 
57. Vogar .........00000000 sess 60 000 
58. Vopnafjörður ...........0.200.0 0... 0. 80 000 
59. Þorlákshöfn .............22000.0... enn. 400 000 
60. Þórshöfn ............0000000 0. sv s.s 300 000 
61. Landshöfn í Keflavík og Njarðvík ............. 300 000 
62. Landshöfn á Rifi ..........00000000000 0000... 600 000 
63. Til dráttarbrautar fyrir togara á Akureyri ..... 200 000 
64. Til lendingarbóta á eftirtöldum stöðum, 

gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að: 
a. Hvallátrum .........000000 000. 5000 
b. Skáleyjum .....0..0000000 00... 5000 
c. Svefneyjum .......000000 00... 5000 
d. Sviðnum .....2000000000 00... 5000 
e. Húsavík eystra ........0200000000.... 5000 
f. Skógasandi við Jökulsá .............. 5000 

—.—— 30 000 

10 600 000 
IX. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum ............. 1955 000 

Samtals C. ... RA 18 208 887 

D. Flugmál. 

I. Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun............... 366300 
2. Verðlagsuppbót .......... 246084 

612384 
b. Aukavinna ...........0000000. 000... 150000 
ce. Annar kostnaður .................... 528000 

———— | 1 290 384 
= Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar ... 370 000 

920 384 
II. Reykjavíkurflugvöllur: 

1. Flugvallarstjórn: 
Laun: 
1. Grunnlaun ............00..00.000.. 79200 
2. Verðlagsuppbót ......0.0000000.... 61776 

140 976 
2. Slökkviliðsdeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 253800 
2. Verðlagsuppbót .......... 197964 

451764    
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b. Aukavinna ......000000.0.. 0... 75000 
c. Álag á næturvinnu .......0...00..... 69000 
d. Annar kostnaður „......00.00.000...... 70000 

. Sjóflughöfn o. fl: 665 764 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......0.0000... 63900 
2. Verðlagsuppbót .......... 49842 

— 113742 
b. Aukavinna ......000000000.0... " 35000 
c. Álag á næturvinnu ..........00...00... 23000 
d. Annar kostnaður ........000000000... 45000 

. — 216 742 
. Vélaverkstæði: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .........0..... 68400 
2. Verðlagsuppbót .......... 53352 

—— . 121752 
b. Laun vélvirkja og timakaupsmanna .. - 500000 
c. Efni og varahlutir .................. 410000 
d. Benzin og olíur ......00.000000000... 300000 
e. Annar kostnaður „......00000..00..... 75000 

1406752 
=- Seld vinna og akstur ................ 1340000 

. Trésmíðaverkstæði: 66 752 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 63900 
2. Verðlagsuppbót .......... 49842 

— 113742 
b. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 260000 
c. Efni og verkfæri .........0000....... 132000 
d. Annar kostnaður .......0000.00.00... 65000 

. 570742 
= Seld vinna ........000000 0000... 570742 

. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra: 

1. Grunnlaun ............... 37800 
2. Verðlagsuppbót .......... 29484 

67284 

b. Laun verkamanna .........000.0000... 750000 
c. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1370000 
d. Malbikun flugbrauta ................ 410000 

. Rafmagnsdeild: 2 597 284 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 35400 
2. Verðlagsuppbót .......... 27612 

— 63012 
b. Annar kostnaður „......0.0000000..... 90000 153 012 

. Annar kostnaður ........00000.0.... nn... 385 000 4 295 530
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Keflavíkurflugvöllur: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 114600 
2. Verðlagsuppbót .......... 89388 

—— 203988 
b. Annar kostnaður ...........000000... 130000 

2. Flugumsjón: 333 988 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 366000 
2. Verðlagsuppbót .......... 285480 

— 651480 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 166200 
c. Annar kostnaður ...........00..0.... 170000 

—.— 987 680 
3. Flugvélaafgreiðsla: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 579505 
2. Verðlagsuppbót .......... 452013 

1031518 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 284800 
c. Laun afgreiðslumanna ............. … 900000 
d. Annar kostnaður .........0.00..00... 415000 

2631318 
=- Endurgreiðsla samkv. samningi ...... 840000 

——— | 1 791 318 
4. Flugvirkjadeild: 

a. Laun flugvélavirkja ................ 500000 
b. Efni og annar kostnaður .......... SN 158000 

658000 
=- Áætlaðar tekjur af viðgerðum á erlend- 
um flugvélum ......0..0.0000 000... 658000 

5. Tryggingargjöld ..............0000000 0000... 40 000 
6. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............. 250 000 
7. Annar kostnaður ..........0000000 0000... 110 000 

3512 986 
Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.00.0000.00.00.00.0.. 79200 
2. Verðlagsuppbót ........00000000.0. 61776 

140 976 
b. Annar kostnaður ...........0.0000000 000... 790 000 

— 930 976 
Flugöryggisþjónustan: 
A. Framkvæmdastjórn: 

Laun: 
1. Grunnlaun .........000000.00.00..0 43800 
2. Verðlagsuppbót ........000000.0.. 34164 

— 77 964
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B. Flugumferðarstjórn: 
1. Upplýsingaþjónustan: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 23700 
2. Verðlagsuppbót ....... 18486 

— 42186 
b. Annar kostnaður ................. 5000 

A 47 186 

. Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 381281 
2. Verðlagsuppbót ....... 297399 

678680 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 288000 
c. Annar kostnaður ................. 230000 

——— 1 196 680 
.. Flugumferðarstjórn, Keflavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 540035 
2. Verðlagsuppbót ....... 421229 

961264 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 326400 
c. Annar kostnaður ................. 260000 

1547664 
=- Endurgreiðsla samkv. samningi ... 1300000 

— 247 664 

. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 98450 
2. Verðlagsuppbót ....... 76791 

— 175241 
b. Aukavinna ..........02000000.00.... 30000 
c. Annar kostnaður ................. 35000 

— 240 241 
. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 68400 
2. Verðlagsuppbót ....... 53352 

— 121752 
b. Aukavinna ........000000 00.00.0000. 20000 
c. Annar kostnaður ................. 40000 

181 752 
. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............. 26025 
2. Verðlagsuppbót ....... 20300 

46325 
b. Aukavinna .........0200000.0..0.... 10000 
c. Annar kostnaður ................. 20000 

76 325



VI. 
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IX. 

XI. 
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C. Flugfjarskiptistöðvar: 
1. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ......... 128100 
2. Verðlagsuppbót .... 99918 

— 228018 
b. Efni og varahlutir ............ 125000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 50000 

B. Radioverkstæði, Akureyri: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......... 35400 
2. Verðlagsuppbót .... 27612 

b. Efni og varahlutir „........... 50000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna .. 30000 

2. Rekstur stöðvanna ........0..0000000 00... 

Loranstöðin á Reynisfjalli .................0.0000... 
— Alþjóðatillag ...........0200000.0. 0... 0... 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............. 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO ............020 000... 0... 
2. Ferðakostnaður ...........2.000000 0. 00... 
3. ICAO-deild: 

a. Laun: 

4. Vegna ráðstefnu flugmálastjóra Evrópu í Reykja- 
Vík 1957 ......000000000 000 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ............. 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .................. 105300 
2. Verðlagsuppbót ............. 82134 

b. Til flugskráningar ..................... 105000 
c. Annar kostnaður .........0000000..0..... 60000 

kr. kr.   

403 018 

143 012 
160 000 
  

1197 196 

  
1292519 

70 000 
115 000 

81 556 

75 000 

352 434 
15 000   

2 773 842 

95 323 

30 000 

341 556 

125 000 
140 000 

337 434 
AT 

1937 

9 

28. febr.
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XII. Alþjóðaflugþjónustan: 
1. Flugumferðarstjórn ...........002000 000... 1646 000 
2. Fjarskiptaþjónustan ..........0000000000 000... 8 182 237 
3. Veðurþjónustan .........0.0200000 000... 0... 4 575 200 

14 403 437 
— Alþjóðatillag ...........002000000 0000... 13 667 625 

—.— 735 812 
XIII. Framlag til ICAO vegna veðurathuganaskipa á 

Norður-Atlantshafi ...........2000000 000... 395 000 

14 563 843 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli ...........00000002 000... 1500 000 
2. Af Keflavíkurflugvelli ............0.0022000 0000... 8 000 000 
3. Af öðrum flugvöllum .........00000 0000... nn. 100 000 

9 600 000 

Samtals D. ... FR 4 963 843      
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Til kirkju- og kennslumåla er veitt: 
  

A. Kirkjumål. 

Biskupsembættid: 
1. Laun biskups og starfsmanna å skrifstofu hans: 

a. Grunnlaun .........002.0000 0. 0... 111600 

. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
„ Risna ..........0000000. 00... 

. Ferðakostnaður biskups .........00.00000000.00.0 0. 

. Húsaleiga biskups .........0200000 00. 00... S
o
 

O
N
 

> |=}
 

|=}
 9 = nm
 xx
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= nm
 

e
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o nm
 CR
 

|}
 9 ck
 

|=)
 

Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........0000000.......... 4302824 
ab. Verðlagsuppbót ......2000000000000.. 3356202 

Embættiskostnaður presta .......0.0.00000.0.0.0.. 
Síma- og frímerkjakostnaður presta ............ 
Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 
setrum .........022000 nr 

5. Húsaleigustyrkur presta .......00000000 0000... 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) ........0000000 0000... 

7. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögum .... 

8. Til greiðslu á hempum presta samkv. 24. gr. laga 
nr. 38/1954 .......000000000. sess 

Ha
 

co
 

DO
 

Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Grunnlaun .........00000000.00nn ns 
2. Verðlagsuppbót ........000000000 eee... 
3. Ferðakostnaður ..........000000000. 000... 

Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 
stjóra .........0000000n sn sess sess 
Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ......... 

. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 
safnaða seernes eee seere. 

. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 
. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 
43/1954 sees vennen senere, 
Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 

. Til kristilegrar æskulýðsstarfsemi ................. 

. Til framkvæmda í Skálholti .........0.00000000... 
. Kostnaður vegna Skálholtshátíðar 1956, eftirstöðvar 
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198 648 
12 000 
10 000 
30 000 
15 000 
30 000 

295 648 

7 659 026 
800 000 
75 000 

600 000 
50 000 

150 000 

100 000 

50 000 
9 484 026 

40 200 
31 356 

5 000 
— 76 556 

25 000 
8 000 

300 000 
3 500 
7500 

500 000 
25 000 
20 000 

2 000 000 
350 000
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XIV. Til kaupa á pípuorgeli í Hóladómkirkju ........... 105 000 
XV. Til viðgerðar Hvanneyrarkirkju ................... 50 000 
XVI. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 .. 16 000 

Samtals A. ... 13 266 230 

B. Kennslumál. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun ................... 1732582 
b. Verðlagsuppbót .............. 1304608 

3 037 190 
2. Til risnu háskólarektors ................ 10 000 
3. Húsaleigustyrkur háskólarektors ......... 24 000 
4. Hiti, ljós og ræsting .................... 325 000 
5. Til tannlækningastofu ................... 22 000 
6. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ......... 7 000 
7. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 7 000 
8. Til stundakennslu og landmælinga ...... 320 000 
9. Til áhaldakaupa læknadeildar ........... 20 000 

10. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 
indamanna .........0.002000. 0000... 60 000 

11. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 20 000 
12. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum . 40 000 
13. Til verklegrar kennslu í meinafræði og 

sýklafræði .............00.000.000 0... 17 000 
14.. Til vísindastarfsemi ..................... 62 000 
15. Til námskeiðs í stjórnarframkvæmdarétti 10 000 
16. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 40 000 
17. Prófkostnaður .............00.000 0000... 135 000 
18. Íþróttakennsla .............0.000002000... 45 000 
19. Til stúdentaskipta .........0.000000..000. 15 000 
20. Til sendikennara frá Bandaríkjunum og 

Spåni 2... 30 000 
21. Ýmis útgjöld ............0.000000 0. 0... 235 000 

4481 190 
b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ..........0.0.0.0.... 394150 
b. Verðlagsuppbót .............. 319695 

— 713 845 
2. Annar kostnaður .............20000.00... 875 000 

1588 845 
— Tekjur ...........00000000 0... 0... 1000 000 

— 588 845 

II. Til styrktar islenzkum námsmönnum: 
a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 875 000 
b. Framlag til námslána ...............0..0... 400 000 
c. Framlag til Lánasjóðs stúdenta ............. 650 000
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d. Til leiðbeiningaskrifstofu um nám erlendis, 
samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
neytisins „.....0.00000.00. es vn ss 13 500 

Við úthlutun námsstyrkja ber að taka tillit til 1938 500 
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. 

Fræðslumálastjóraembættið : 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............0.0..00... 340787 
b. Verðlagsuppbót ........0.00.0.00... 265814 

— 606 601 
2. Annar kostnaður .............200000. 0000... 240 000 

846 601 
Menntaskólinn í Reykjavík: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .......00000.0.00..0.0.. 837550 
2. Verðlagsuppbót ...........00.... 653289 

—— | 1490 839 
b. Stundakennsla ..........00000000..... HR 692 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ....................... 230 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 135 000 
e. Náms- og húsaleigustyrkir „................ 35 000 
f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 5 000 
g. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 5 000 
h. Til prófdómara ...........002.000 0000... 48 000 
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 

j. Námsferðir ............00.0000... 0. 3000 
k. Annar kostnaður ...........0...0000........ 65 000 
1. Fyrning ..............00..000 0 4 107 

. 2 722 946 
. Menntaskólinn á Akureyri: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ..............0........ 545025 
2. Verðlagsuppbót ................. 425119 

a 970 144 
b. Stundakennsla ...........2020000 0000 000. 420 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ....................... 230 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 120 000 
e. Námsstyrkir .........0.00.0.0200 0... 15 000 
f. Til bóka og áhalda ................0....... 5 000 
g. Til bókasafns nemenda .................... 5 000 
h. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
i. Námsferðir .........0.000200 0000... 3 000 
i- Annar kostnaður ...........2.000.0.. 0... 58 000 
k. Til útgáfu á sögu Möðruvallaskóla .......... 50 000 
I. Fyrning ...........000000 0000 2794 

1888 938
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Menntaskólinn á Laugarvatni: 
a. Föst laun: i 

1. Grunnlaun ..........0.000.0000... 232800 
2. Verðlagsuppbót ...........0...... 181584 

—— 414 384 

b. Stundakennsla ..........02000000 00. 00... 195 000 
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 95 000 

d. Prófkostnaður .........000000000. 00... 12 000 
e. Námsstyrkir ............00000.. 0... 6 000 
f. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
g. Námsferðir ............000000... 0... 3000 
h. Til bókakaupa .........00.00000 00 5 000 
i. Annar kostnaður ...........02000000.0 0. 35 000 

775 384 

Kennaraskólinn: 
1. a. Föst laun: 

1. Grunnlaun........... 376950 
2. Verðlagsuppbót ...... 294021 

670971 
b. Stundakennsla .................. 194400 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 55000 
d. Bækur og áhöld ................ 10000 
e. Námsstyrkir .................... 15000 
f. Viðhald húsa og áhalda ......... 25000 
g. Húsnæði utan skólans .......... 100000 
h. Annar kostnaður ................ 60000 
i. Fyrning ............0.0000 0000... 1332 

— | 1131703 

2. Handidadeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 113400 
2. Verðlagsuppbót ...... 88452 

201852 
b. Stundakennsla .................. 43200 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 35900 
d. Annar kostnaður ................ 25000 

7 355 052 
1486 755 

Stýrimannaskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ...................... 210000 
2. Verðlagsuppbót ................. 163800 

—— 373 800 
b. Stundakennsla ............0000.00 0... 0... 215 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ..................0.... 135 000 
d. Til áhaldakaupa ........00.0200000 00.00.0000... 15 000 
e. Til námskeiða utan Reykjavíkur og vegna yfir- 

manna á varðskipum ríkisins ............... 60 000 
f. Annar kostnaður ...........000000.0 0... 35 000 

833 800  
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IX. Vélstjóraskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ................0..... 198000 
2. Verðlagsuppbót ................. 154440 

—— 352 440 
b. Stundakennsla ..........00000 000... 0. 2920 000 

c. Til verklegrar kennslu ..................... 25 000 
d. Til kaupa á nýjum kennsluvélum, fyrri greiðsla 175 000 
e. Hiti, ljós og ræsting ....................... 140 000 
f. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... - 10 000 
g. Til greiðslu á dieselvél ..................... 27 000 
h. Annar kostnaður ..............0.00000... 0... 75 000 

. 1024440 
X. Sjómannaskólahúsið: 

a. Húsvarzla og reikningshald: 
1. Grunnlaun ..........00...00.0... 30900 
2. Verðlagsuppbót ................. 24102 

55 002 
b. Annar kostnaður ..........0.2.000 000. 0... 505 000 
c. Fyrning ...............0.0000 00... 8 392 

568 394 
= Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu „............000000 0... 0. 380000 
Húsaleiga ..............000000 00... 68000 

——— 448 000 

KI. Búnaðarkennsla: 120 394 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ........... 144000 
2. Verðlagsuppbót ...... 112320 

—— 256320 
b. Stundakennsla .................. 50000 
c. Til verklegs náms ............... 35000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 100000 
e. Til verkfærakaupa .............. 25000 
f. Til tilrauna ..................... 50000 
g. Til viðhalds .................... 75000 
h. Til kennsluáhalda .............. 15000 
i. Til viðhalds og endurbóta á leik- 

fimishúsi ...................0... 120000 
j. Annar kostnaður ................ 30000 
k. Til að minnast 75 ára afmælis 

skólans ..........0000000000 00... 50000 
1. Fyrning .............0.0.000.... 870 

— 807 190 
2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 

  

a. Föst laun: 

2. Verðlagsuppbót ...... 141804 
323604 
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b. Stundakennsla .................. 55000 
c. Til verklegs náms ............... 60000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............. 110000 
e. Til verkfærakaupa .............. 25000 
f. Til verkfærasafns ............... 2000 
g. Til tilrauna .................... 70000 
h. Viðhald ...........00000000.00... 200000 
i. Til kennsluáhalda .............. 100009 
j. Til framhaldsdeildar ............ 130000 
k. Annar kostnaður ................ 20000 
1. Fyrning .........0.00000000 00... 883 

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 1006 487 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ........... 123000 
2. Verðlagsuppbót ...... 95940 

218940 
b. Hiti, ljós og ræsting ............ 45000 
c. Til kennsluáhalda og verkfæra- 

kaupa .....0000000 0000... 50000 
d. Viðhald skólahúsa .............. 60000 
e. Til garðyrkjutilrauna ........... 30000 
f. Til jarðborana .................. 40000 
g. Annar kostnaður ................ 25000 
h. Fyrning ............2.0000000000. 678 

— 469 618 
————) 2283295 

XII. Iðnfræðsla: 
1. Laun fastra kennara: 

a. Grunnlaun .............. 454500 

b. Verðlagsuppbót ......... 354510 
809010 

c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 
kostnaði .........0.000000000 0. 1082810 

— 1891 820 
2. Til listiðnaðardeildar handíðaskólans samkv. 

lögum ........2000000 0000. 200 000 
3. Til framhaldsnáms erlendis ................ 50 000 

2141820 
XIII. Verzlunarskólar o. fl.: 

a. Til Verzlunarskóla Íslands ................. 400 000 
b. Til Samvinnuskólans ........200000000 00... 300 000 

c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda . 5 000 

705 000 
XIV. Almenn barnafrædsla: 

1. Laun kennara í föstum skólum: 

a. Grunnlaun ..............000.0.. 16735265 

b. Verðlagsuppbót ................ 14452040 

2. Laun farkennara: 31 187 305 
a. Grunnlaun .........000000.000... 1564333 

bh. Verðlagsuppbót ................ 1331104 
—— 2 895 437    



. Til aukakennara og stundakennslu 
. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 
samkvæmt tillögum Íþróttafulltrúa 

55 

. Styrkur til byggingar barnaskóla og 
íbúða fyrir skólastjóra: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Breiðagerð- 
isskóli .„............. 1250000 

2. Reykjavík, nýr skóli. 
Geymslufé frá fyrra ári 
435 þús. kr. 

3. Keflavík, íþróttahús . 85000 
4. Kópavogur, Kársnes- 

skóli ........0....... 150000 
5. Ísafjörður, íþróttahús . 70000 
6. Siglufjörður .......... 70000 
7. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli ................ 170000 
8. Húsavík ............. 650000 
9. Garðaskólahverfi .... 235000 

10. Njarðvíkurskólahverfi 300000 
11. Kjalarnes ............ 20000 
12. Varmaland .......... 60000 
13. Varmaland, sundlaug . 130000 

14. Hvammsskólahverfi .. 230000 
15. Reykhólar ........... 145000 
16. Patreksfjörður ...... 325000 
17. Rafnseyri ............ 70000 
18. Suðureyri ............ 140000 
19. Skagaströnd ......... 150000 
20. Eiðar (barnaskóli) .. 290000 
21. Egilsstaðir .......... 90000 
22. Höfn í Hornafirði .... 200000 
23. Austur-Eyjafjallaskóla- 

hverfi ............... 80000 
Geymslufé frá fyrra 

ári 20 þús. kr. 
24. Holta- og Ásaskóla- 

hverfi ............... 250000 
25. Biskupstungnaskóla- 

hverfi ............... 160000 
26. Skeiðaskólahverfi .... 20000 
27. Kópavogur, Digranes- 

Skóli seernes. 250000 
28. Akranes -........... 20000 
29. Seyðisfjörður ........ 200000 
30. Kjós .....0.000.... 60000 
31. Ólafsvík ............. 15000 
32. Mosvallahreppur ..... 20000 
33. Hnífsdalur ........... 3000 
34. Súðavík ............. 50000 

14. gr. 
  

kr. kr. 
  

  

100 000 

860 000 
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35. Borðeyri ............ 10000 
36. Lyýtingsstaðir ........ 70000 
37. Dalvík .......0.00... 105000 
38. Svarfaðardalur ...... 40000 
39. Aðaldalur ........... 40000 
40. Kelduhverfi .......... 150000 
41. Torfastaðir .......... 40000 

42. Breiðdalur .......... 120000 
43. V.-Eyjafjallahreppur 

(skóli og skólabifreið)  13000 

  

44, Ljósafossskóli ....... 82000 
45. Norðfjarðarhreppur .. 90000 
46. Skjöldólfsstaðaskóli . 75000 
47. Borgarnes ............ 50000 
48. Grindavík ........... 80000 
49. Hofsós ....00000... 35000 
50. Innri-ÁAkraneshreppur 5000 

— — 6963000 
b. Ný skólahús: 

1. Sandgerði ............ 180000 
2. Hvammstangi ........ 110000 
3. Reyðarfjörður ....... 165000 
4. Bárðardalur .„........ 105000 

-——-— 560000 
c. Hlutdeild í íbróttahúsi: 

Seyðisfjörður ........0...00.00... 100000 
d. Íbúðir skólastjóra: 

1. Kjalarnes ............ 20000 
2. Bjarnarfjörður, Klúka 15000 

3. Höfn í Hornafirði ... 50000 
4. Bolungavík .......... 45000 
5. Vík í Mýrdal ........ 75000 

205000 

Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 
stjora .....00202000n0.svess eden esee 
Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 
a. Grunnlaun ..........0..00...00... 368600 

  

Endurgreiðsla á % rekstrarkostnaðar barna- 
skólanna (áætlað) ......0..0000000 0000... 
Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 
að ritið sé sent öllum skólanefndarformönnum 
Ókeypis seere sn 
Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ ... 

tryggingar ...........000000 0... 
Til kennaranámskeiða ..........00.00.0000.. 

kr. kr. 
  

  
7 828 000 

60 000 

656 108 

4 600 000 

15 000 
10 000 

250 000 
12 000   48 473 850
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XV. Gagnfræðamenntun: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 217200 
2. Verðlagsuppbót ...... 169416 

— 386616 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 90000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 95000 
d. Til kennsluáhalda ............... 5000 
e. Til útgáfu 50 ára afmælisrits .... 40000 | 

f. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 7500 
g. Annar kostnaður ................ 60000 
h. Til endurbóta á skólahúsi ...... 75000 
i. Fyrning .........00..000 000. 693 

—— 759 809 
2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 

a. Grunnlaun ..............00.00... 7761925 
b. Verðlagsuppbót ................. 6054301 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði og stundakennslustyrkur 5605000 

— |19421 226 
3. Styrkur til byggingar gagnfræða- og 

héraðsskóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Réttarholts- 

Skóli .....00.00000.0.. 200000 
(Gevmslufé frá fyrra 

ári 500 þús. kr.) 
2. Stykkishólmur ....... 107000 

(Geymslufé frá fyrra 
ári 143 þús. kr.) 

3. Ísafjörður ........... 85000 
4. Reykjavík (austurbær) 120000 
5. Keflavík ............. 20000 
6. Siglufjörður ......... 65000 
7. Akureyri ............ 60000 
8. Vestmannaeyjar ..... 140000 
9. Reykholt ............ 350000 

10. Núpur ............... 400000 
11. Reykjanes ........... 70000 

12. Reykir .............. 370000 
13. Laugar .............. 120000 
14. Skógar (heimavist og 

sundlaug) ........... 375000 
15. Laugarvatn .......... 450000 
16. Eiðar ................ 100000 

— 3032000   

b. Ný skólahús: 
1. Akranes (1. áfangi) .. 300000 

2. Norðfjörður (1. áfangi) 160000     460000



XVIII. 

58 

  

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

c. Hlutdeild í íþróttahúsi: 
Hafnarfjörður ............00..... 200000 

——— | 3692000 

4. Til byggingar fjóss og hlöðu á Laugarvatni. 200 000 
5. Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara . 15 000 
6. Til Snorragarðs í Reykholti .............2... 10 000 
7. Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi .......... 5 000 
8. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra 22.02.0000... 45 000 
9. Til handíðaskólans .........0.00.. 0. 0... 45 000 

10. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjórnarinnar ........0000000 0000... 83 000 

11. Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla .. 10 000 
—| 24 286 035 

Upp í vangoldin ríkisframlög vegna barna- og 
sagnfræðaskólabygginga ..........0..00.000000.. 2 000 000 

Húsmæðrafræðsla: 
1. Til húsmæðraskóla: 

a. Grunnlaun .......0.0.0.00.00.0.. 1291397 
b. Verðlagsuppbót ......0000000.0... 1007290 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði ........00000 000. 875000 

— | 3173 687 
2. Til byggingar húsmæðraskóla .............. 840 000 
3. Til hitaveituframkvæmda á Löngumýri ..... 60 000 
4. Til húsmæðrakennaraskólans: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 75600 
2. Verðlagsuppbót ...... 58968 

— 134568 
b. Annar kostnaður ................ 10000 

— 144 568 
4 218 255 

Til íþróttamála: 
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 66600 
2. Verðlagsuppbót ...... 51948 

—— 118548 
b. Stundakennsla .........0000000.. 38000 
c. Til námskeiða fyrir íþróttakennara 20000 
d. Íþróttatæki ..........000.0000... 12000 
e. Ræsting .......00000000 000... 8000 
f. Lagfæring íþróttavalla .......... 105000 
g. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar .....00000000 0 45000 
h. Annar kostnaður ................ 45000 

— 391 548 
2. Til íþróttasjóðs .........00000000 000... 1600 000 
3. Til Íþróttasambands Íslands ................ 75 000    
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4. Til Íþróttasambands Íslands vegna þátttöku í 
Evrópumeistaramóti .........0.02000 0... 40 000 

5. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 
kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun .......2.00000000...... 11407 
b. Verðlagsuppbót ......00000000... 8897 

—— 20 304 
6. Laun Lárusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun .........0.0.00000.0.. 7800 
b. Verðlagsuppbót ......000000000.. 6084 

13 884 
7. Til Axels Andréssonar, íþróttakennara ...... 8 000 
8. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ....... 20 000 
9. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 45 000 

10. Til útgáfu handbóka um skólaiþróttir ...... 8 000 
————| 2221736 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......0..0.0.00..00... 150400 
hb. Verðlagsuppbót ...........0..... 117312 

a 267 712 

2. Fæðiskostnaður ..............2000000 0000... 125 000 
3. Kaup starfsstúlkna .............0000.0.00... 125 000 
4. Til áhaldakaupa .......0.000000 000... 12 000 
5. Annar kostnaður ..............0...000.0.... 115 000 
6. Fyrning ...........002200 0000. 1352 

—— 646 064 
Til matsveina- og veitingaþjónaskóla .......... 350 000 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 70 000 
Til blindrastarfsemi ................0..0..0000.. 30 000 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp 
fugla fyrir náttúrugripasafnið og skóla ........ 10 000 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ........2.000000 000 10 500 
b. Ferðastyrkur .............0000.000 000... 2000 

—— 12500 
Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlíf, sögu 
og bókmenntir ..............0.02.0. 000. 0. 30 000 
Til Menningar- og fræðslusambands albýðu .... 5 000 
Til Skáksambands Íslands ......00.00.0..0000... 20 000 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 10 000 

Til Alþýðusambands Íslands .................. 150 000 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ...... 25 000 
Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..................0... 43800 
b. Verðlagsuppbót ................. 34164     77 964
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2. Annar kostnaður ........0000000000.. 00... 31 000 
3. Útgáfukostnaður ..........0.00000.... 0... 27 400 

136 364 
Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 
entagarðanna .............0000000 0... 0... 0. 100 000 
Til styrktar erlendum námsmönnum i Íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 110 000 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 
starfa að sparifjáröflun í skólum .............. 8 300 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ..... 50 000 
Styrkur til starfsemi K.F.U.M. í Vatnaskógi .. 25 000 
Til þjóðdansafélagsins ........0.000000000..0... 7 500 
Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 
skóla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........00000000.00... 328300 
2. Verðlagsuppbót ................. 256074 

584374 
3. Annar kostnaður ................ 225000 

— 809 374 

b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 
1. Grunnlaun .......000000000.0000.. 20100 
2. Verðlagsuppbót ............... -- 15678 

35778 

3. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) ........00000000. 120000 
—— 155 778 

965 152 

Endurskoðun skólakostnaðar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......0.0000000000.00.. 131100 
2. Verðlagsuppbót ......00.000000.. 102258 

— 233 358 

b. Annar kostnaður ...........00000 00... 0... 95 000 
—.—— 328 358 

Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % 
af námsbókagjaldi ..............000000000. 000... 700 000 

Samtals B. ... 106 827 022     
 



II. 
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A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ........000.00000..000.. 340431 
b. Verðlagsuppbót .......02000000.. 265535 

—— 605 966 

2. Til båka-, timarita- og handritakaupa og bók- i 

bands .......00000000 see 350 000 

3. Til Þorsteins Konráðssonar ........000000.. 1200 

4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 5 000 

5. Til árbókar .......000000000 00. enn. 20 000 

6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár ......0000000 sn eens 20 000 

7. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 25 000 

8. Til kaupa á bókbandsverkfærum ........... 50 000 

9. Ýmisleg gjöld .........0000000. 0... nn... 40 000 
1117 166 

Þjóðskjalasafnið: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ......00000......000.. 208377 

b. Verðlagsuppbót ....0000.000000.... 162534 
— 370 911 

9. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala .........000000 0000... 25 000 

3, Ýmisleg gjöld ..........0.00000 000. 0... 12 000 

4. Til skráningar Íslendinga til stuðnings mann- 

fræði- og ættfræðirannsóknum, sbr. lög nr. 

30/1956 ........00000 0000 nn 55 730 
- 463 641 

Þjóðminjasafnið: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .......0000000.0 0000... 169200 

b. Verðlagsuppbót .......00000000.. 131976 
—— 301 176 

2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega ig 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka (st 

og ritfanga .........0.000. 0000. nn 135 000 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 15 000 

4. Til sjóminjasafns ........00000.0 0000... 3500 

5. Til viðhalds gamalla bygginga .............. 260 000 

6. Til verndunar fornleifanna að Stöng (fyrri 

greiðsla) ......0000000 000 60 000 

7. Til hljómplötusafns ........0.0000000 00. 0... 5 000 

8. Til uppsetningar Þjóðminjasafns ........... 30 000 

9. Til rekstrar hússins .........0.00.00. 0... 185 000 

10. Til örnefnasöfnunar ........0000000....0... 30 000 

11. Til þess að gera kvikmyndaþætti af merkum 

mönnum og atburðum ......0000000..00.0.. 20 000 

  

  
    

  

  

    1 044 676
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IV. Listasafn ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...................... 37800 
b. Verðlagsuppbót ................. 29484 

67 284 
2. Annar kostnaður „...........00..0..0.0..... 59 000 
3. Til kaupa á erlendum listaverkum .......... 15 000 

141 284 

V. Náttúrugripasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...................... 186500 
b. Verðlagsuppbót ................. 145470 

—— 331 970 
2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar 

dyra 2.....00..0 000 15 000 
3. Til kaupa á bókum ...........0.000.00.00.. 8 000 
4. Til kaupa å safnahirzlum, åhåldum og tækjum 35 000 
5. Til rannsókna og ferdakostnadar ........... 35 000 
6. Til fuglamerkinga ......................... 5 000 
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica ....... 25 000 
8. Ýmis útgjöld ...........0.0.000.0..00 0... 43 000 

497 970 
VI. Til náttúrugripasafns Akureyrar ............... 30 000 

VII. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 20 000 
VIII. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 60 000 

IX. Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar: 

a. Grunnlaun .................0.... 26100 
b. Verðlagsuppbót ................. 20358 

—.— 46 458 

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 75 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 55 000 
4. Ýmis gjöld ...........0...00.0 00... 35 000 
5. Til endurnýjunar á rafleiðslum og ljósaút- 

búnaði ..............0.0.00 0000. 200 000 
6. Fyrning .................0000 00 4 188 

415 646 

X. a. Framlög til bókasafna samkvæmt lögum nr. 
42/1955, um almenningsbókasöfn: 

Í. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 640000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga .....0.0.0.. 00. 400000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana .............. 70000 
— | 1110000 

b. Styrkir til båkasafna og lesstofa: 
1. Til bókasafns Dagsbrúnar (stofn- 

framlag) ...........000....0.. 100000 
2. Til iðnbókasafns í Reykjavík .... 2500 
3. Til bókasafns í Flatey .......... 1250
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4. Til sýslunefndar V.-Ísafjarðarsýslu 
vegna bókasafns Sighvats Gríms- 
SONAF 2... 1250 

5. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokkhólmi 1000 

6. Til lestrarfélags kvenna í Rvík .. 3000 
7. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Siglufirði ....................... 5000 
8. Til lesstofu sjómannafél. Rvíkur 3750 
9. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Raufarhöfn ........ FR FR 4000 
10. Til sjómannalesstofu K.F.U.M. í 

Vestmannaeyjum ............0... 4000 
11. Til sjómannalesstofu í Bolungavík 1200 
12. Til sjómannalesstofu í Höfn í 

Hornafirði ...................... 1200 
13. Til sjómannalesstofu á Akranesi. 4000 
14. Til sjómannastofu í Reykjavík .. 20000 

Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 

XI. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. 

Så
lb

æn
ke

 

Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útsáfu 
fornbréfasafns og annarra rita .............. 
Til Þjóðvinafélagsins ............000.0.000.. 
Til útgáfunefndar handrita ................. 
Til Fornleifafélagsins ...................... 
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 ..........0.0000 000... 

Til Fornritaútgáfunnar ................00.... 
Til Fornritaútgáfunnar til ljósprentunar þeirra 
fimm binda fornrita, sem uppseld eru (önnur 
greiðsla af þremur) ...........0.000000 00... 
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 ráð- 
stöfun Fiskifélags Íslands .................. 
Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 

. Til Rímnafélagsins til útgáfu rímnaskrár ... 

. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 
. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 

listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ........... 
Til Halldórs Halldórssonar dósents til þess að 
rannsaka íslenzk orðtök .................... 

kr. kr. 
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. Til útgáfu kennslubókar í íslenzku fyrir er- 
lenda stúdenta ......0.0000000 ss... 

. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 
starfa ......2.002000000 ner 
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 Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ....... 
. Til dr. Steingríms Þorsteinssonar til ritstarfa 

Til Steins Dofra ættfræðings ............... 
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 

honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 
Landsbókasafnsins. 

. Til Ara Arnalds til ritstarfa ............... 

. Til Jóns Dúasonar til útgáfu rita hans ..... 
. Til útgáfu íslenzkra nýyrða .......0.00.0... 
. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .......... 
. Til Williams Craigie í viðurkenningarskyni 

fyrir störf hans í þágu íslenzkra bókmennta 
Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 
rannsókna ........0000000. 0000. 
Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 
spekideildar háskólans .........2000.000000.. 

. Til Norræna félagsins .........0.0.0.0000... 
Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands .......... 
Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 
lagsstarfsemi ..........0.00000 0... 0... 

. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ... 
. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 .........0000000..0.0... 

. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ........... 

. Til héraðsskjalasafna samkv. 1. nr. 7/1947 ... 
Til héraðsskjalasafns Suður-Þingeyinga til 
kaupa á eintaki af filmum af skjölum í þjóð- 
skjalasafni, þó ekki yfir % kostnaðar ...... 

. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar 

. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna þýzk-is- 
lenzkrar og íslenzk-þýzkrar orðabókar ...... 

. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menning- 
armálanefndina ..............0s..n e.s... 

. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 
menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 

. Styrkur til að gefa út erindi flutt á víkinga- 
fundinum i Reykjavík 1956 ................. 

. Styrkur til að gefa út doktorsritgerð Gunn- 
laugs Þórðarsonar á frakknesku ............ 

kr. kr. 
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Til skálda, rithöfunda og listamanna .......... 

Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og Hall- 
dór Kiljan Laxness njóta 33220 kr. heiðurslauna 
hvor. 

Að öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af 
Alþingi, skipta fjárhæð þessari. 

Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ........ 
enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinaviskan rithöfund hér á landi. 
Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu, sam- 
kvæmt ákvörðun menntamálaráðs .............. 
Styrkur vegna norrænnar myndlistarsýningar í 
Gautaborg ............2.0...0. 0. 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ...... 
Til myndlistarskóla í Vestmannaeyjum ........ 
Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ........ 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana ......20000220000 00 
Til Benjamins Sigvaldasonar til ritstarfa ...... 
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 í sambandi við það til 
náttúrugripasafnsins ...............000.00000.. 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 
såokna ......000220000 00. 
Til Svanhildar Jónsdóttur til rannsókna á hraun- 
grodri ...0......00000 rss 
Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 
såkna .....000200000000 nn 
Til Thoru Friðriksson til ritstarfa ............ 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............. 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............. 
Til Jóns Leifs tónskálds ...........0.0.00..0.... 
Til Árna Björnssonar tónskálds ............... 
Til Ragnars Björnssonar söngstjóra, til náms i 
hljómsveitarstjórn ............00. 00... 
Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á ís- 
lenzkri kirkjutónlist á þjóðveldistímanum ...... 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs ...........000.00000... 
Til leiklistarstarfsemi: 
1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta 

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði 
Reykjavíkur ..........0000000 000. 

2. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akureyrar 

3. Til Jóns Norðfjörð ..........00000.. 0. 

kr. kr.   
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Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn- 
arfjarðar .............0.0200. 0... 
Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafjarðar 
Til leikfélags Neskaupstaðar, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Nes- 
kaupstaðar .........0.000000020 00... 
Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest- 
mannaeyja ......0020000.00 0. 

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 Ungmennafélagsins Skallagríms í Borgar- 
nesi, gegn að minnsta kosti jafnmiklu fram- 
lagi annars staðar að ...........0..000000.. 

. Til leikfélags Hveragerðis .................. 
Til leikfélags Kópavogs ........0000........ 
Til leikfélags Blönduóss ........0.0.00.. 

Til Bandalags íslenzkra leikfélaga .......... 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga vegna nor- 
rænnar leikheimsóknar .................... 

XKXVII. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu . 
KKXVIII. Til tónlistarstarfsemi: 

þa
 

þ
a
 

1. 

2. 

co
 

a
 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu ............00.00 0000 
Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ............... 
Til tónlistarskóla Siglufjarðar .............. 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til tónlistarskóla Akraness ................. 
Til tónlistarskóla Selfoss ................... 
Til tónlistarskóla á Hvolsvelli .............. 
Til tónlistarskóla Neskaupstaðar ............ 

  

    

380 000 
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12. Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
ars staðar að: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur ...… 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins í 

Reykjavík ........0..0000 0... 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans í 

Reykjavík .......00.0000 00 10000 
d. Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
e. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ....... 10000 
f. Til lúðrasveitar Siglufjarðar .... 10000 
g. Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 20000 
h. Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
i. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 
J- Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 10000 
k. Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000 

I. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 

—- 170 000 
13. Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ......... 10 000 
14. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- | 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
MENN .........0000 00 14 560 

15. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og | 
barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljémfrædi og söngstjórn 
í kirkjum og barnaskólum, með umsjá sång- 
málastjóra þjóðkirkjunnar .................. 15 000 

16. Til sambands íslenzkra karlakóra .......... 18 000 
17. Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 

kóra .........0000 00 seven eeeeeeeee 18 000 
18. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu ...............0..0... 45 000 
19. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 

rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- | 
safnið vårzlu segulbandanna ............... 10 000 

—— 550 560 

Til Tónskáldafélagsins vegna norrænnar tón- 
listarhátíðar 22.00.0000... 40 000 
Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 
un menntamálaráðs ...........0000000 2... 70 000 
Til Elsu Sigfúss söngkonu .........0000.0.0.... 8 000 
Til Guðmundu Elíasdóttur söngkonu ........... 8 000 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 8 000 
Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús .... 5 000 
Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 8 000 
Til Guðmundar Jónssonar söngvara ............ 8 000 
Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ............ 8 000 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar til tónlistarnáms . 8 000 
Til Ingvars Jónassonar til náms í fiðluleik .... 8 000 

Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ...........00.0.00 0... 8 000 
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Til Þórunnar Jóhannsdóttur til tónlistarnáms .. 
Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms .. 
Til Sigursveins D. Kristinssonar til tónlistarnáms 
Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla .. 
Til Benedikts Benedikz til bókavarðarnáms .... 
Til Friðriks Ólafssonar skákmeistara .......... 
Til Friðriks Friðrikssonar æskulýðsleiðtoga, heið- 
urslaun .„.....,......2000000 000 
Til Vilhjálms Ögmundssonar á Narfeyri til stærð- 
fræðiiðkana ..........2.200.0.. 00. 
Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmannaeyj- 

um, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 
fiskimiða við Vestmannaeyjar ................. 
Til Valgerðar Þórðardóttur frá Kolviðarhóli í við- 
urkenningarskyni fyrir frábæra risnu og greiða- 
semi við ferðamenn ..........0.00000. 0. 00. 
Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........0.00000 000. 29682 

Til eldiviðar og ljósa ...................... 
Ýmis gjöld ...........0...000 0... 
Fyrning ..............0000 0000. 
Til að fuilgera girðingu um lóð safnsins .... H

E
R
A
 N 

Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Ís- 
lendinga ..........20.00220 000 ne rn 
Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum .............. 
Til trjágarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði ...... 
Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenninsar- 
skyni fyrir margs konar aðstoð og fyrirgreiðslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn .............. 
Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 
Til Þorfinns Kristjánssonar, vegna útgáfu á árs- 
fjórðungsritinu Heima og erlendis ............. 

Til Jóns Guðmundssonar, fyrrv. veitingamanns á 
Þingvöllum ...........200200 0000 sn ens 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 

1928 ......0...0020 000 
Til umbóta á Þingvöllum ..............0....... 
Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 
kringlu ...........02000000 0000 
Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfell- 
inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey ...... 
Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar í 
Öxnadal ...........00.0000 0. nr 
Til minningarlundar Þorsteins Erlingssonar að 
Hlíðarendakoti ..........0..00200.000 000. 

kr. kr.   

  

52 834 
24 000 
55 000 
1170 

100 000 
  

    

8 000 
8 000 
8 000 

10 000 
8 000 

15 000 

15 000 

8 000 

10 000 

15 000 

233 004 

3 000 
5 000 
5 000 

8 000 

1500 

3 500 

10 000 

8 000 
200 000 

32 000 

5 000 

5 000 

10 000



LXXV. 
LXXVI. 

LXXVII. 
LXXVIII. 
LXXIX. 

69 

Til minnismerkis um Porstein Erlingsson 

  

Til minningarlundar Elinar Briem vid kvenna- 
skólann á Blönduósi .......0000000.0.0.. 

Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu .. 
Til minnismerkis Jóns Arasonar á Grýtu 
Til minnismerkis á klausturgrunninum í Þykkva- 
bæ í Álftaveri ........0200000 000. 

Samtals A. ... 

ra 
B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 643651 
2. Verðlagsuppbót .......... 502044 

b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 
iðnaðarrannsókna ........00000000... 

c. Annar kostnaður .........000000.0... 

— Tekjur af rannsóknum .............. 

Fiskideild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0...... 689658 
2. Verðlagsuppbót .......... 537933 

b. Annar kostnaður .........000000.00.. 

Landbúnaðardeild: 
a. Laun: 

2. Verðlagsuppbót .......... 333929 

b. Annar kostnaður ........0..00000000... 
Kortlagning jarðvegs ................ 

. Gróðurkortagerð afréttarlanda ....... ae
 

e. Fjårræktarbuid å Hesti: 
1. Laun .......000000000... 153000 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ......... 190000 
4. Heimtaugargjald ......... 60000 

= Tekjur ..........0.020.2.000 000... 

  

  

  

    

1957 

15. gr. 
9 

kr. kr. 28. febr. 

HIÐ 10 000 

FR 5 000 
5 000 

FR 25 000 

AÐ 5 000 

9 796 497 

1145695 

60000 

440000 

1645695 
415000 

1230 695 

1227591 

400000 
” 1 627 591 

762043 
335000 
100000 
45000 

——— | 1242 043 

433000 

320000 
113 000
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70 

  

  

  

  

    

  

15. gr. 

kr. kr. 

f. Tilraunabuid å Varmå: 
1. Laun ............00200... 90000 | 

2. Stofnkostnaður .......... 20000 
3. Annar kostnaður ......... 30000 

— 140000 
Tekjur ........00.000 0000. 10000 

4. Sameiginlegur kostnaður: 130 000 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 123600 
2. Verðlagsuppbót .......... 96408 

— 220008 
b. Hiti, ljós og ræsting ................. 200000 
c. Til viðhalds húss ................... 20000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 155000 
e. Annar kostnaður .................. =. 140000 

735008 
— Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 

0. fl. 2... 300000 
— 435 008 
—, 4778 337 

II. Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ..........2.0000000 00... 665667 
b. Verðlagsuppbót ......0.000000000.00. 502372 

— 1168 039 
2. Annar kostnaður ........0.2000000 000. 715 000 

1883 039 
=- Tekjur af rannsóknum ...........0.2.000...0.0.. 860 000 

1023 039 
III. Til rannsóknaráðs: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .........20000. 00... 0... 79992 
b. Verðlagsuppbót ......0.00000 0000. 62393 

- - 142 385 
2. Rannsóknakostnaður ............2.000000 0000... 75 000 
3. Til hafísrannsókna ...........202020000 0. 000... 10 000 
4. Til segulmælingastöðvar og segulmælinga í bergi 75 000 
5. Kostnaður vegna þátttöku Íslands í hinu alþjóð- 

lega jarðeðlisfræðiári ........................... 25 000 
ET 327 385 

IV. Til mælingar geislavirkra efna .............0...... | 100 000 
V. Veðurstofa Íslands: 

1. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 163500 

2. Verðlagsuppbót ....... 127530 
— 291030 

b. Aukavinna ........0.0000000. 0. 19000 
c. Annar kostnaður ................. 154970   465 000  



71 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

15. gr. 

kr. kr. 

. Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 336000 

2. Verðlagsuppbót ....... 262080 
————— 598080 

b. Aukavinna ........0000000000... 179000 

c. Þóknun veðurathugunarmanna .... 265000 
d. Annar kostnaður ................. 509920 

—— 1552 000 
. Loftskeytadeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 180560 

2. Verðlagsuppbót ....... 148637 
- - 339197 

b. Aukavinna ........00000.000 00... 110000 
c. Annar kostnaður ................. 55803 

NU 505 000 

. Veðurfarsdeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 102000 
2. Verðlagsuppbót ....... 79560 

— 181560 
b. Aukavinna ........0000000000 0. 70000 
c. Annar kostnaður ................. 184440 

A 436 000 

. Áhaldadeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 71100 
2. Verðlagsuppbót ....... 55458 

— 126558 
b. Aukavinna ........0000.0000 0... 18000 
c. Veðurathugunaráhöld ............ 81000 
d. Annar kostnaður ................. 27449 

— 253 000 
. Jarðeðlisfræðideild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 40200 

2. Verðlagsuppbót ....... 31356 
— 71556 

b. Aukavinna ........0.000000..0.... 14000 

c. Jarðskjálftamælingar utan Rvíkur. 9000 
d. Annar kostnaður ................. 38444 

133 000 
- Bóka- og skjalasafn: 

a. Aukavinna .......0.0.000 0. 34000 

b. Annar kostnaður ................. 44000 

78 000 
Jarðeðlisfræðiárið ........................2.. 62 000 

3 484 000 
= Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ..... 415 900 

3 068 100 
A 10
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250 000     

15. gr. 

kr. kr. 

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 542250 
2. Verðlagsuppbót ....... 422955 

—— 965205 
b. Aukavinna .......00000000000.00.. 708383 
c. Þóknun veðurathugunarmanna .... 211200 
d. Annar kostnaður ................. 770062 

— | 2 654 850 
B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavikur- 

flugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 231000 
2. Verðlagsuppbót ....... 180180 

411180 
b. Aukavinna .....0..000000000000... 154000 
c. Annar kostnaður ................. 118820 

i —.— 684 000 
C. Loftskeytadeild á Reykjavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 285840 
2. Verðlagsuppbót ....... 222955 

508795 
b. Aukavinna .......000000000000... 195300 
c. Annar kostnaður ................. 116355 

— 820 450 
D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ...... 415 900 

Fært á 13. gr. D. XII, 3. ........0..0000.00... 4 575 200 

Til landmælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............20200000..0.0.. 37800 

b. Verðlagsuppbót ..........0.00..0000... 29484 

— 67 284 
2. Annar kostnaður ................0000 0... 0... 400 000 

—.—.— 467 284 
. Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist það 

jóklamælingar ..........0020000 0000 0s en 30 000 
Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........0.0.00.0....00.. 60825 
b. Verðlagsuppbót ........0.00000000... 39487 

—.—— 100 312 
2. Vegna yfirtöku og heimflutnings Íslenzka hluta 

danska sjókortasafnsins ..........0.0200000. 000... 100 000 
3. Til sjókortagerðar ...........0.0.0000000 0000... 200 000 
4. Annar kostnaður „.,......,000000n eee... 

650 312



  

  

  

  

73 

15. gr. 

kr. kr. 

IX. Til húsameistara ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........200000. 0... ..... 346400 
b. Verðlagsuppbót .........00000000.... 270192 

0 616 592 
2. Til bifreiðakaupa vegna eftirlits með opinberum 

byggingum ...................000 0000. 85 000 
3. Annar kostnaður .........0..20020 0000 270 000 

971 592 
= Tekjur af vinnu ..........0.000000 0000. nn. 200 000 

— 771 592 
X. Framlag til mótvirðissjóðs: 

Vegna tæknilegrar aðstoðar ............000%00.00.0.. 200 000 
XI. Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 

um atómvísindum .............22.00020 s.n. nn 15 775 

Samtals B....     11 431 824 
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74 

16. gr. 

Til. atvinnumåla er veitt: 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ................ 
Til sama, til kynnisferða bænda ........00.0000000... 
Til sama, til eftirlits og leiðbeininga um eyðingu refa 
og minka .......02000000 00 sn nn 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 

Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ........ 
B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ...........000..... 11000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI. ...... 8500000 

C. Vegna III. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnadar ............2000... 500000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

ANNA 20... 125000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna .......000000000.00eens sn 
b. Til kaupa á jarðræktarvélum ........00.0000.00... 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 
skýrslu um störf sín ........2020000 0000... 
Til vélasjóðs, til greiðslu skulda vegna kaupa á skurð- 
gröfum ........2.200000.sv ns 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. juni 1947 .......0.00000000 00 nn 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ........0..02000 00... 320000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að ........0.00000.000.. 50000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 32000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 310000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .........00000000000.. 30000 

c. Hrossarækt: 
1. Fóður- og girðingastyrkur ............ 10000 
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum .... 9000 

  

    

kr. kr. 

2425 000 
15 000 

20 000 
100 000 

450 000 

19 500 000 

785 000 
20 735 000 

150 000 
2 000 000 

100 000 
——/! 2250000 

150 000 

350 000 

25 000 

370 000 

372 000
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16. gr. 

kr. kr. 

3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að ........2000000000.00.. 12000 

4. Til hrossaræktarsambanda ............. 15000 
—— 46 000 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga ...............0.02.. 80 000 
e. Til sæðingarstöðva, rekstrarstyrkur ............... 45 000 
f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa ....... 230 000 

1143 000 
11. Framlag til búfjártryggingar samkv. l. nr. 20/1943 .... 100 000 
12. Til tilraunaráðs búfjárræktar .........0.0000..0.0.00. 0. 175 000 
13. Til jarðræktartilrauna: 

a. Rekstrarkostnaður ..........0..020000.0. 0... 0... 900 000 
b. Stofnkostnaður ...........002200000 0000 0 0. 475 000 
c. Til útgáfustarfsemi ...........2..0.00000 0000... 40 000 
d. Til kaupa á landi til áveitutilrauna ............... 46 000 

—| 1461000 
14. Til þess að koma upp sýningarreitum í jarðrækt og 

námskeiðum í því sambandi ............0.000000000... 500 000 
15. Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins . 25 000 
16. Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyggðir og 

endurbyggingar í sveitum: 
a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnáms ...... 5 000 000 
b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjóðs ...... 2 500 000 
c. Vangreitt framlag (frestað til 1957 með 1. nr. 50/1948) 1000 000 

——!| 8500000 
17. Til íbúðarhúsa á nýbýlum ..........00000 00.00.0000... 1500 000 
18. Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 ............. 1600 000 
19. Framlag til túnræktar á þeim jörðum, þar sem ræktun 

er skammt á veg komin .........000.0000 0000... 4 000 000 
20. Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir ... 100 000 
21. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 470 000 
22. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 250 000 
23. Til fyrirhleðslu í Miðskálaá og frå .................. 35 000 
24. Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafells- 

Sýslu .......000000000 ess 200 000 
25. Til fyrirhleðslu í Steinavötnum, Austur-Skaftafellssýslu 85 000 
26. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars stað- 

ar að: 
a. Í Jökulsá í Lómi ................. AR 150 000 
b. Í Kúðafljóti AAA 200 000 
c. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur- Skaftafellssýslu FI 100 000 
d. Í Skálm í Álftaveri ..........20....000 00... 55 000 
e. Í Hofsá í Vopnafirði ............ AÐ 35 000 
f. Í Héraðsvötnum hjá Héraðsdal ................... 50 000 
g. Í Héraðsvötnum hjá Arnarbergi .................. 50 000 

640 000 

27. Til sjóvarnargarðs fyrir landi Gerðahrepps ........... 50 000 
28. Til sjóvarnargarðs á Álftanesi ....... ARA 230 000 
29. Til sjóvarnargarðs í Búðardal ...............0....... 30 000 
30. Til sjóvarnargarðs á Ísafirði ........................ 100 000 
31. Til sjóvarnargarðs i Grenivík ............00.0.00.... 44 000 
32. Til sjóvarnargarðs í Ólafsvík ........00.000000....... 50 000 

1957 
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42. 
43. 

44. 

45. 
46. 
47. 

48. 
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. Til sjóvarnargarðs í Borgarfirði eystra .............. 

. Til sjóvarnargarðs á Eiðinu í Vestmannaeyjum ...... 

. Til sjóvarnargarðs á Akranesi ..........0.0000000..0.. 

. Til sjóvarnargarðs í Borgarnesi ..................... 

. Til landþurrkunar á Stokkseyri .......00....000..... 

. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum, gegn framlagi 
% kostnaðar annars staðar að .........0000000000.0.0.. 

- Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum, gegn framlagi 
% kostnaðar annars staðar að .........0...0000.00.0 0... 

. Til landþurrkunar á Eyrarbakka ...............00... 
. Til sandgræðslu: 

a. Laun: 

Til sandgræðslustöðva ..............00.0..00.0.0.. 
Til nýrra sandgræðslugirðinga .................... 
Skrifstofukostnaður ..............00000 000... 
Til sandgræðslutilrauna .............000000.0..... 
Til fræræktar í Gunnarsholti ..................... 
Ýmis gjöld .............0.0000.000 0 

0
2
0
5
 

a 

Til hreinræktunar hóldanautgripa FA 

Til raflýsingar í Gunnarsholti ....................... 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

2. Verðlagsuppbót ..i.....5.. a 218965 
  

Skrifstofukostnaður .............00.00000 0000... 
Til skógræktarfélaga ........ I 
Til skóggræðslu ............0.000.000.0. 0 
Til plöntuuppeldis ............0000.00 000. 
Til skjólbelta ............2.0000000 0000 
Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 
Til byggingar skógarvarðarbústaða ............... 
Vextir og afborganir af skuldum ................. þe

i 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .................... 
Til garðyrkjufélags Íslands .......................... 
Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 .............. 

Veiðimálaskrifstofan: 

a. Laun: 

b. Útgáfukostnaður ............00.0000. 00... 
ce. Annar kostnaður ............20.0.000.. 00. 

  

  

16. gr. 

kr. kr. 

25 000 
200 000 
100 000 
50 000 
20 000 

40 000 

40 000 
20 000 

154 290 
1000 000 

500 000 
10 000 
35 000 
35 000 
55 000 

—| 1789290 
75 000 
40 000 

499 690 
130 000 
400 000 

1150 000 
500 000 
50 000 

100 000 
100 000 
51 650 

2 981 340 
100 000 
10 000 
10 000 

132 966 
15 000 

100 000 
    247 966
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16. gr. 

kr. kr. 

Til ad gera fiskveg i Laxå i Vindhælishreppi, samkv. 

lögum nr. 112/1941 .........000000 00 enn 84 000 

Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 

nr. 56/1949 ........20000000n ene sesnn 550 000 

Til dýralækna: 
a. Laun dýralækna: 

1. Grunnlaun ......0.200000 000... 316800 
2. Verðlagsuppbót ......0.0000000.00.0... 247104 

—— 563 904 

b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda 
dýralækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga 

frá 1947: 
1. Grunnstyrkur ......0.00.020000. 0... 36200 
2. Verðlagsuppbót ......00.00000.0..0..0.. 28236 

64 436 

c. Styrkur til einstakra manna til að stunda 
dýralækningar: 
1. Grunnstyrkur ......0000000000 0... 0... 20000 
2. Verðlagsuppbót ........0000.00 0... 15600 

— 35 600 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 10 000 
673 940 

Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 30 000 
Til kláðalækninga ...........000000 000. n0 nn 15 000 

Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd ........0.000000000 000... 300 000 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir ...........20200000 0000... 8 835 000 
c. Kostnaður við vörzlu ........02.0000000. 0... 0... 650 000 
d. Nýjar girðingar ............0000000 0000 nn nn 85 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 800 000 
f. Flutningskostnaður ............0000000 0... 00... 315 000 
g. Til rannsókna ..........2000000 0000 nn enn. 500 000 
h. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ...........00000000 s.n 320 000 

i. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 
förgunar ..........000020000 00 nn 35 000 

—————| 11 840 000 
Til Norræna búfræðifélagsins .............0.00.00.... 1000 
Til Landssambands íslenzkra hestamannafélaga ...... 10 000 
Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 
Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 
búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 300 000 

Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 
arsyningar .......00020.000sss ss 50 000 
Til Búnaðarfélags Íslands, andvirði lóðar (síðasta 
greiðsla) ........200002000.000 nn 350 000 

Samtals A. ... 67 045 536



1957 

9 
28. febr. 

þa
nn

i 
þe

i 
þa
 

Na
 

13. 

14. 

A
R
S
 

R
E
 

oo
 

H
O
M
 

78 

  

  

  

  

  

  

      

16. gr. 
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B. Sjåvarutvegsmål. 

Til Fiskifélags fslands, enda sampykki atvinnumåla- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 2 470 000 
Til alþjóðahafrannsókna .............0000 0000 00. 80 000 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 62 328 
Til haf- og fiskirannsókna ..........00.000. 000... 500 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs ...........00..0..0.. 6 855 
Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. 6 500 
Til að leita nýrra fiskimiða ...............0.0000..2... 1000 000 
Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir 1700 000 
Til síldarleitar og fiskirannsókna ................... 800 000 
Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 2 200 000 
Vextir af bráðabirgðalánum  síldveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ......................0 00 350 000 
Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 100 000 
Til framleiðslu á Þbeituskurðarvélum, eftir ráðstöfun 
Fiskifélags Íslands ...........00.00.00..000 0. 10 000 
Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 
40 frá 1955 ............00200 0000 2 000 000 
Til olíusamlaga samkv. lögum ................0..... 150 000 

Samtals B. 11 435 683 

C. Tðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ................... 150 000 
Til iðnaðarmálastofnunar Íslands .................... 750 000 
Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi á Íslandi 
á vegum E.P.A. og F.O.LA. .........000 0000. 150 000 
Til iðnlánasjóðs ..................2.00 0000 1450 000 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .................... 250 000 
Til iðnráða ...............000.00 0000 30 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............. 1000 000 
Til Baldvins Jónssonar vegna uppfinningar á dúnhreins- 
unarvél .......0....0020000 reverse 50 000 

Samtals C. ... 3 830 000 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...........0...00 0... 0... 61845 
b. Verðlagsuppbót .........000000000... 48239 

— — 110 084 
2. Skrifstofukostnadur ...........0.000.0.000 52 000 
3. Annar kostnaður ............0...00. 00... 53 000 

— 215 084  
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kr. kr. 

II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 
virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...............0000 00... 331675 
b. Verðlagsuppbót ..........0.0..00.00... 258706 

0 590 381 
2. Skrifstofukostnaður ...............0000. 0 140 000 
3. Mælingar og aðstoð ...........0.00.000000 00. 650 000 
4. Annar kostnaður ..............0000..0 000 195 000 

1575 381 
—- Tekjur: 

1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein- 
staklingum og fyrirtækjum .......... 660000 

. Úr raforkusjóði ...........0......... 800000 2. Ur raforkusjóði 2 | 1460 000 

— 115 381 
III. Rafmagnsveitur ríkisins: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun .................. 1388150 
b. Verðlagsuppbót ............. 1082757 

— 2470907 
2. Skrifstofukostnadur .................... 390000 
3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 4819093 

7680000 
. 5 EN . M Þar af greitt af veitum í rekstri ...... =. 1500000 6 180 000 

4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna: 
a. Rafmagnsveitur ríkisins ............ 11700000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ..... =. 8300000 20 000 000. 

=- Tekjur: 26 180 000 
1. Rekstrartekjur veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ......... 11700000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins „.. 7300000 

0 — 119 000 000 
2. Greitt af nýbyggingum ...................... 7 180 000 

26 180 000 
IV. Vatnamælingar ............0.0.000.0 0 160 000 
V. Til nýrra raforkuframkvæmda ...... FIRIR 10 000 000 

VI. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 400 000 
VII. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál ......... 140 000 

VIII. Rafmagnseftirlit ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ...............0..0........ 255005 
b. Verðlagsuppbót ..................... 198903 453 908 

2. Skrifstofukostnaður ............00....000. 170 000 
3. Ferðakostnaður ............00.000.000. 0. 240 000 
4. Annar kostnaður ...........0........ 0. 300 000 

1163 908 
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— Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ................... 900000 
2. Aöflutningsgjöld o. a. ............... 263908 

— 1163 908 

Raforkuráð: 
Þóknun og skrifstofukostnaður ..........0..0.00... 30 000 
Raforkusjóður ...........00000.0... enn 15 000 000 
Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........0.2.0000.000 00... 123860 
b. Verðlagsuppbót .......0.0000000000... 96610 

— 220 470 

2. Skrifstofukostnaður .........000000 0000... 117 000 

3. Rekstrarkostnaður bora .......000000.0. 0... 312 000 

4. Annar rannsóknarkostnaður .........00000.000.. 100 000 

5. Annar kostnaður ........02020000 0... nn... 75 000 

824 470 
— Tekjur: 
Bor- og rannsóknarkostnaður endurgreiddur af 
einstaklingum og sveitarfélögum ................ 675 000 

149 470 
6. Til bortækjakaupa .....000000000 0000... 100 000 
7. Til kaupa á jarðbor, síðari greiðsla af tveimur .. 1250 000 
8. Rekstrarkostnaður jarðbors .......0000000000... 1 650 000 
9. Til að gera tilraunir með framleiðslu á þungu vatni 250 000 

3 399 470 

Til brennisteinsrannsókna og annarra rannsókna á 

hagnýtingu jarðhita til iðnaðar ..............0.0.... 450 000 

Til jarðborana vegna kolarannsókna á Skarðsströnd, 

gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að ......... 150 000 

enda séu borunarrannsóknirnar gerðar undir eftir- 
liti og í samráði við rannsóknaráð ríkisins. 

Samtals D. ... 30 059 935     
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17. gr. 
Til félagsmåla er veitt: 

  

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum 
Til almannatrygginga: 
a. Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 .......... 
b. Framlag til sjúkratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 

24/1956, um almannatryggingar ................... 
ce. Framlag til atvinnuleysistrygginga samkv. lögum nr. 

29/1956, um atvinnuleysistryggingar 

0... 

Hluti ríkissjóðs af kostnaði við vinnumiðlun samkv. 
lögum nr. 52/1956 .........0.00.0000.0 0. 
Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra 
til óskilgetinna barna sr... 

- Gjöld samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 
80/1947 ......0... venner re vene 
Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins ............00.0.0.00...0. 0. 

Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur ............0.0..... 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. . 

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavikur, 30 bus. kr. 
til hvers ............000 0... 

c. Til elliheimilisins í Skjaldarvík, styrkur til vega- 
gerdar ...........0...000 00. 

Til orlofsheimilis verkalýðssamtakanna 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .............. 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrkur 
vegna læknislauna 

- Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila fyrir 
börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu framlagi 
annars staðar að ...............0.0..0.0.0000 000. 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ ................... 
Til starfskvennaskóla Sumargjafar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að 

. Til barnavinafélags Akureyrar, gegn a. m. k. tvöföldu 
framlagi annars staðar að 

. Til lagningar rafmagnsheimtaugar í barnaheimilið Sól- 
heima í Grímsnesi (lokagreiðsla) ................... 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga 
Til athugunarstöðvar samkv. 36. gr. 1. nr. 29/1947 ... 
Til barnaheimilisins Vorboðans, til byggingar leikskála 
Til verkakvennafélagsins Framtíðarinnar í Hafnarfirði 
til byggingar dagheimilis, gegn að minnsta kosti jafn- 
miklu framlagi annars staðar að 0... 

kr. kr. 
  

47 100 000 

11 900 000 

21 000 000 

40 000 

270 000 

20 000 

    

318 700 

80 000 000 

150 000 

20 000 

150 000 

40 000 

330 000 
1000 000 
300 000 

84 372 

125 000 

200 000 

35 000 

20 000 

50 000 
250 000 
100 000 
50 000 

30 000 
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Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauðakross Íslands ..............00.0.0.0.... 25 000 
b. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga ........... 3 000 
c. Til Blindravinafélagsins til útgáfu bóka á blindra- 

letri .........020000 eee ener eres nenese 20 000 
d. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ............0..0.0... 10 000 
e. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra ............ 17 000 
f. Til mæðrastyrksnefnda .............0.0.0.0....0... 70 000 

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu. 

g. Til orlofs og sumardvalar fyrir húsmæður frá barn- 
mörgum heimilum ...........0000 0000 0000... 40 000 

Til slysavarna: — i 185 000 
a. Til almennra slysavarna ......0000000000 00... 150 000 
b. Til umferðarslysavarna ...........0.0000000.00..0.00. 50 000 
c. Til Slysavarnarfélags Íslands, til endurnýjunar 

björgunartækja ............0.0000 000... 0... 100 000 
d. Til flugbjörgunarsveitarinnar ...............0...... 50 000 

350 000 
Til Rósu A. Georgsdóttur (fyrsta greiðsla af þremur) 50 000 

. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ...... 20 000 

Til bindindisstarfsemi: 
a. Laun áfengisvarnaráðunauts: 

1. Grunnlaun ........0000000 0000... 40200 
2. Verðlagsuppbót .......000000... 0000... 31356 

— 71 556 

b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 
neytið úthlutun fjárins) ...........0.0.0000......... 610 000 

c. Til Stórstúku Íslands ..........0..0.0000. 000... 240 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Grunnlaun ...........00000.... 29250 
2. Verðlagsuppbót ............... 22815 

52065 
3. Ferðakostnaður .........000000000000.. 4650 

- 56 715 
978 271 

5. Ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands ...................... 75 000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta ...... 25 000 
c. Til Bandalags íslenzkra skáta .................... 10 000 
d. Til Bandalags íslenzkra farfugla .................. 10 000 

— 120 000 
Til sambands íslenzkra sveitarfélaga ................ 25 000 

. Styrkur til starfsemi neytendasamtaka Reykjavíkur .. 35 000 
. Til framkvæmdanefndar alþjóðaskákmóts stúdenta ... 40 000 
. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ...............0.0000.00... 175 000 
Þar af til heimilisiðnaðarfélaga 5 þús. kr.
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30. Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningastarf- 
semi í heimilisiðnaði ................0..0.00000 0. .0.0.0.. 18 000 

31. Til  kvennaheimilisins  Hallveigarstaða,  byggingar- 
styrkur ..............0000000 00. 75 000 

32. Til dvalarheimilis aldraðra sjómanna, byggingarstyrkur 250 000 
33. Til Náttúrulækningafélags Íslands til byggingar heilsn- 

hælis (lokagreiðsla) ...........2.0000. 000... 100 000 
34. Til endurbóta á gufuböðum á Laugarvatni ........... 20 000 
35. Til Kvenréttindafélags Íslands ....................... 20 000 
36. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ............ 1800 000 
37. Tillag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna ..... 3 950 000 
38. Til greiðslu á kostnaði við húsnæðismálastjórn, sbr. lög 

nr. 55/1955 .....002200000000 err 433 000 
39. Framlag samkv. 13. gr. laga nr. 55 frá 1956, um hús- 

næðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu 
heilsuspillandi íbúða .............00.2..000.0 000... 4 000 000 

40. Til Dýraverndunarfélags Íslands ..................... | 10 000 
41. Til vatnsveitna samkvæmt lögum .................... | 600 000 
42. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ | 600 000 
43. Greiðsla með börnum erlendra manna samkv. 3. bráða- 

birgðaákvæði framfærslulaga nr. 80/1947, og 9. gr. laga 
nr. 38/1953 ......0000000000 00 eens 1940 000 

44. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu ....................- 58 000 
45. Til Ungverjalandssöfnunar Rauðakross Íslands ....... 250 000 
46. Til alþjóðaberklarannsókna .........0.000. 000. 00... 69 600 

47. Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ............0....0..... 174 000 
48. Tillag til International Labour Organization ......... 162 400 
49. Tillag til Sameinuðu þjóðanna (UN) ................ 334 762 
50. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 49 032 
51. Tillag til World Health Organization ................ 97 695 
52. Tillag til Organization of the European Economic 

Cooperation (OEEC) ..........000000 0. 59 961 
53. Tillag til Evrópuráðsins ...........0220.0.0000....00.. 138 750 
54. Tillag til alþjóðahveitiráðsins ....................... 928 
55. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar (WMO) 13920 
56. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ........... 232 000 
57. Tillag til tollanefndar Evrópu ..........2.0.0.00.0.00.. 1278 
58. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ........ 63 452 
59. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga ........ 11 600 

Samtals ... 100 764 721   
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Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 

Íauna er veitt: 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn .........0.0000 0000... 

  

Verðlagsuppbót ... 

II. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
kona .......0.00000 0000 

” Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. .. 

Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 
Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 
Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 

keri .....0.000020 0 
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis .........0..000 00 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Ásgeir Daníelsson, fyrrv. gjaldkeri ...... 
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 O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. ... 
Björn Einarsson ......0.000000 0... 
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Björn Jakobsson, fyrrv. skólastjóri 

Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir ... 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður ... 
Bogi Ólafsson, fyrrv. yfirkennari ...... 
Daniel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 

3900.00 
1911.00 
3391.00 

15000.00 
24843.00 
2535.00 

5652.00 
17265.00 
2500.00 

14040.00 
17530.00 
1911.00 
1911.00 
7583.00 
2535.00 
1911.00 
8500.00 
3120.00 

37800.00 
9044.00 
1950.00 

16956.00 
6825.00 

12656.00 
1911.00 
2535.00 

. 12000.00 
10400.00 
1950.00 
7780.00 
9800.00 

37800.00 
1268.00 

  

    

kr. kr. 

220 143 
169 424 

389 567 
303 862 

— —— 693 429
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Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslumaður ................. 5850.00 

Eggert Stefánsson, söngvari ............ 18009.00 
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 5000.00 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 2492.00 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 3956.00 

Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 12000.00 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 25138.00 
Eiríkur Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur 6825.00 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari ..........02200000. 00... 3956.00 
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskmatsm. . 1911.00 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 16956.00 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 4522.00 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 6338.00 
Friðrik J. Rafnar, vígslubiskup ........ 13566.00 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 7800.00 
Geir G. Zoéga, fyrrv. vegamálastjóri .... 11700.00 
Georgia Björnsson, fyrrv. forsetafrú .... 41140.00 
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 6217.00 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 8210.00 
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 2535.00 
Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknar- 

prestur „...........0000000 0... 7800.00 
Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 4500.00 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 1911.00 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 1585.00 
Guðlaugur Hansson, fyrrv. lýsismatsm. . 2535.00 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 3179.00 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 1911.00 
Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 2500.00 
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður . 17614.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 2167.09 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 1922.00 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskmatsm. . 2535.00 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 16019.00 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti . 14040.00 

Guðmundur Hlíðdal, fyrrv. póst- og síma- 
málastjóri ...........2.0000000 0... 16700.00 

Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 4446.00 

Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 4333.00 

Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 
ingarstofunnar .............00..0.00.0.. 14040.00 

Guðný Þórarinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 2000.00 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 5070.00 

Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 9044.00 
Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður 5417.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 1911.00 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 2000.00 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 9044.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 5070.00 

kr. kr.   
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Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 12655.00 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 13000.00 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 1268.00 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 14176.00 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 4446.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 2535.00 
Haraldur Leósson, fyrrv. kennari ...... 3250.00 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 5417.00 
Helgi Jónasson, fyrrv. héraðslæknir .... 3521.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 1950.09 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir ... 1911.00 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 4333.00 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 46522.00 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3803.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 
afgreiðslumaður ..................... ö417.00 

Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ...........0000000 0000... 40200.00 
Ingunn Bergmann ..............0..0.... 3179.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 1922.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 26205.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 30046.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur .. 3179.00 
Jóhann Briem, fyrrv. sóknarprestur .... 6783.00 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. . 2261.09 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 3900.00 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn 3250.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3600.00 
Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 1268.00 
Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 3956.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2535.00 
Jón Bach, fyrrv. dyravörður ........... 7800.00 

Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskmátsm. ... 1911.00 
Jón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur ... 7800.00 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ....... 3000.00 

Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ............200000 00.00.0000. 45000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 15826.00 
Jón N. Jóhannesson, fv. sóknarprestur . 6000.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2261.00 

Jón Jónsson, fyrrv. kennari ............ 2000.00 
Jón Sigurðsson, fyrrv. skrifstofustjóri .. 17700.00 
Jón Sveinsson, fyrrv. skattdómari ...... 6500.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ...... 6337.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....... 1911.00 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .... 2535.00 

Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri 3391.00 
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 6337.00 

kr. kr.   
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Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 
Jónas Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari ..........0.020000 000... 
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .... 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ....... 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri . 
Kristin Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ........ 
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 
Lárus Rist, fyrrv. kennari ............. 

Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 
M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 
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 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri. 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 

Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ....... 
Oddur Ívarsson, fv. póstafgreiðslumaður 
Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður 
Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari .. 
Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 
Ólafur Lárusson, prófessor ............ 
Ólafur Sigurðsson, fyrrv. ráðunautur ... 
Ólafur Th. Sveinsson, fyrrv. skipaskoð- 

unarstjóri ...........0000.0.0. 0... 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

  

27625.00 
2500.00 

18720.00 

7912.00 
6783.00 
2261.00 

19918.00 
1911.00 
9508.00 
2261.00 
9808.00 
1911.00 
1911.00 
5958.00 
3900.00 

14040.00 
1268.00 

20014.00 
3956.00 

13566.00 
2535.00 
3803.00 

13566.00 
2500.00 
6783.00 

18053.00 
13306.00 
16499.00 
1800.00 
1911.00 
2500.00 
1911.00 

. 11305.00 
13295.00 
2000.00 
2035.00 
2535.00 
4000.00 
2261.00 
4680.00 

12740.00 
6338.00 

11408.00 
1560.00 

15943.00 
5417.00 

9948.00 
2535.00 
2035.00 

kr. kr. 
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Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir . 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu- 

neytisbókari ........20.000.00........ 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona .......00000000 00... 

Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ..... 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ......0000000 00... 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari .. 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknarpr. 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. . 

Sigurður Heiðdal ..............00...... 
Sigurður Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 
Sigurður Nordal, prófessor ............ 
Sigurður M. Pétursson, fyrrv. sóknar- 

prestur, biðlaun .........0.0000000.... 

Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari .. 

Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 
kennari ........202020000 0... 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ..... 
Sigurður Sumarliðason, fyrrv. póstur 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 

Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 

Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri .. 
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskmatsstjóri .. 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 

Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslukona .................. 

Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 
skólakennari ...........00000000000... 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 
Viktoría Kristjánsdóttir ................ 
Vilhjálmur Briem, fyrrv. sóknarprestur . 

  

2500.00 
3120.00 
6337.00 

11715.00 

10833.00 
1348.00 

3391.00 
1911.00 
1911.00 
5417.00 
2167.00 

17529.00 
1911.00 
1911.00 
5087.00 
1911.00 

12656.09 

18000.09 
2500.09 
6000.00 

3792.00 
2500.00 
1268.00 
4500.00 

17935.00 
4290.00 
5652.00 
5652.00 
2535.00 
2708.00 
5417.00 
4522.00 

11700.00 
1130.00 
5652.00 
1560.00 
2533.00 

10452.00 

3900.00 

8478.00 
1268.00 
3956.00 
3120.00 

15167.00 

kr. 
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Vilhjálmur Finsen, fyrrv. sendiherra ... 32240.00 
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst- 

afgreiðslumaður ..................... 4522.90 
Wilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 

madur ........00000 0000 6000.00 
Þóra Bjarnadóttir ..................0... 1936.00 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og 

vitavörður .........000000000.00.0 0... 3956.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 1911.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 4446.00 
Þórður Jónsson ........00000000000.. 3000.00 
Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 6825.00 
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 42300.00 
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .... 2535.00 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2340.00 
Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri ...........0.020000 0000... 6783.00 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 2535.00 
Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 7042.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. . 14512.00 
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1922.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskmatsm. .. 2535.00 

1798763.00 
Verðlagsuppbót 1401631.00 

—.— 3 200 394 
. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ................ 3179.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 7605.00 
Agnethe Kamban .........000000000. 4680.00 
Anna Bjarnadóttir ................2.... 1911.00 
Anna Kl. Jónsson .......0000000000.0... 2847.00 
Anna Kristjánsdóttir .................. 3792.00 
Anna Ólafsdóttir ............0.0.0.0... 2250.00 
Anna Pálsdóttir ..............0.0.00.... 4680.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 9282.00 
Anna Stefánsdóttir .................... 3803.00 
Anna Þorgrímsdóttir .............0.... 4522.00 
Anna Þorkelsdóttir .................... 3938.00 
Arndís Sigurðardóttir .................. 1911.00 
Árný Stígsdóttir ...........0........ 1911.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 3250.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .................. 1911.00 
Áslaug Thorlacius ..................... 5850.00 
Ásta Einarson ........0.0000000..0 0... 3803.00 
Ásta Jaden ........000.00 0000. 5200.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

SONAT 22.02.0000... 17500.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdals ..... 4333.00 
Ásta Þorvaldsdóttir .................... 1911.00 
Ástríður Eggertsdóttir ................. 8667.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 1268.00 
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Ástríður Petersen ........0000000000... 3803.09 
Auður Gísladóttir .......20.0000000... 3242.00 
Auður Jónasdóttir ..........000000000. 11700.00 
Bentína Hallgrímsson .....0.00.00.000.... 10559.00 
Björg Guðmundsdóttir .........0........ 2535.00 
Björg Jónasdóttir ........0000000000.. 4446.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................ 6783.00 
Camilla Hallgrímsson .......00000. 0... 5087.00 
Davina Sigurðsson 20.00.0000... 10833.00 
Dorothea Guðmundsson ....0.0000.... 4446.00 
Edith Möller ......2.0000000 00... 3792.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ......0000000... 7605.00 
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 3993.00 
Elínborg Vigfúsdóttir .................. 2535.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar 22.00.0000... 0... 1911.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 
MUNÁSSONAF „......0.00000 nn 5652.00 

Elísabet Sigurðardóttir ................ 3991.00 
Ellen Einarsson ......0.00000 000... 0... 25623.00 
Ellen Sveinsson .......000000000.0..0.. 6436.00 
Emelía P. Briem .......0000 0000... 11700.00 
Ethel Arnórsson .......00000000 0... 5850.00 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 7913.00 
Fríða Hlíðdal ..........000000000.000... 21645.00 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 3179.00 
Guðbjörg Grímsdóttir .............0.... 2500.00 
Guðbjörg Hermannsdóttir ............. 3685.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 7605.00 

Guðbjörg Tómasdóttir ................. 3802.00 

Guðfinna Þórðardóttir ................ 1901.00 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 12656.00 
Guðný Björnsdóttir ............20000.... 3792.00 
Guðríður Eiríksdóttir .................. 3179.00 
Guðríður Helgadóttir .................. 4329.00 
Guðríður Ólafsdóttir .................. 3569.00 
Guðrún Arinbjarnar ................... 5850.00 
Guðrún Egilson ........000.000000.00.0.. 12656.00 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 6338.00 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 5652.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ............... 2261.00 
Guðrún Hermannsdóttir ............... 2535.00 
Guðrún Jónsdóttir .............0.00..... 7605.00 
Guðrún P. Jónsdóttir .................. 7605.00 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................ 4522.00 
Guðrún Oddsdóttir ...............0.... 7348.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar .......0000000 0... 20592.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar .......00000000 00... 5652.00 
Guðrún Ragúels .......0.0.0.0.000000.00.... 1911.00 

kr. kr. 
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Guðrún Sveinsdóttir ................... 12192.00 
Guðrún Þorvarðsson ..........0.00.... 9609.00 
Halldóra Ólafsdóttir ............ HAR 11700.00 
Halldóra Þórðardóttir .......... FR 3803.00 
Hansína Pálsdóttir ............. FR 1695.00 
Harriet Jónsson .........000000 000... 2847.00 
Hedvig Blöndal ..........0000000000... 1911.00 
Helga Finnsdóttir ..................... 13566.00 
Helga I. Stefánsdóttir .................. 1911.00 
Hildur Björnsdóttir .................... 5000.00 
Hlíf Böðvarsdóttir ..................... 4333.00 
Hlín Johnson .........000000 0000... 12908.00 
Hrefna Ingimarsdóttir ................. 1605.00 
Hrefna Jóhannesdóttir ................. 3803.00 
Hulda Þ. Björnæs ........000..000..... 6000.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 3956.00 
Ingibjörg Magnúsdóttir ................ 4446.00 
Ingveldur Einarsdóttir ................. 4446.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 1901.00 
Jakobína Sigr. Torfadóttir ............. 2708.00 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 3956.00 
Jóhanna Gunnarsdóttir ................ 5373.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 5652.00 
Jóhanna Magnúsdóttir ................. 4446.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 8996.00 
Jóhanna Thorlacius ................... 1911.00 
Jóna Jakobsdóttir ..................... 3250.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 5460.00 
Jóney Guðmundsdóttir ................ 3803.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 5144.00 
Karen Jónsson .......0.00%0000 0... 6000.00 
Katrín Sveinsdóttir .................... 3956.00 
Klara Helgadóttir ...................... 4522.00 
Kristín Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar ...........0..0.000000.... 2000.00 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja í901.00 
Kristín Pálsdóttir ..................... 3179.00 
Kristin Sigurðardóttir ................. 3391.00 
Kristin Thorberg ...............0...... 2340.00 
Kristin Thoroddsen .............0...... 2340.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 5652.00 
Kristólína Kragh ...................... 2535.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAF .....000.000.0 000 4796.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar ........0..0000 0000. 3956.00 
Lára Skúladóttir ...................... 3391.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 15093.00 
Lilja Eyþórsdóttir ..................... 9000.00 
Lilja Haraldsdóttir .................... 3120.00 
Lovísa Sveinbjörnsson ................. 19851.00 

kr. 
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Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 780.00 
Magnea Magnúsdóttir ........0.0..0..... 9609.00 

Málfríður Jónsdóttir ......00.00000000.. 5087.00 

Margrét Árnadóttir .......0.0.0000.00.. 5498.00 
Margrét Ásmundsdóttir ............2... 2535.00 

Margrét Blöndal .........000000....0.... 3956.00 

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 8290.00 

Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 1911.00 

Margrét Lárusdóttir ........2..0.00000... 5850.00 

Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 2535.00 

Margrét Þórðardóttir ...........0000... 3803.00 

Margrethe Kaldalóns ........0000000... 17941.00 

María Guðlaugsson .......0000000.000. 4680.00 

María J. Klemenz ....000000000000..... 1911.00 

María Thoroddsen ......0.000.000000.0.. 9750.00 

María Tómasdóttir .......00..0000000.. 2826.00 
Nanna Jónsdóttir .......0.000000.000.0.. 5417.00 

Níelsína Ólafsdóttir ........2200000000.. 3803.00 

Oktavía Sigurðardóttir ................. 5087.00 

Ólafía Einarsdóttir .........00000000... 6783.00 
Ólafia Finnbogadóttir ................. 1268.00 
Ólafía Valdimarsdóttir ..........0.0..... 3391.00 

Olga E. Jónsson ...cc00.0e0000. 0... 5652.00 

Ólína Snæbjörnsdóttir ...........0..... 4446.00 
Ólína Þorsteinsdóttir ........0000000... 6338.00 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 6338.00 

Ragnheiður Straumfjörð .........0..... 1911.00 
Ragnhildur Teitsdóttir ..........2.20... 1809.00 
Ragnhildur Thorlacius ................. 6783.00 
Ragnhildur Thoroddsen .......00.000... 1500.00 
Rannveig Tómasdóttir ...........000...- 3803.00 
Rigmor Ófeigsson ......00.0000.00..... 5070.00 
Rósa Jónsdóttir .......000000000000.00.. 1268.00 

Sigríður Arnljótsdóttir ..........02000.. 6000.00 

Sigríður Bjarnason .......00000000000.. 10174.00 
Sigríður Einarsson .........00000000... 19500.00 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 5070.00 
Sigríður Fjeldsted ................0.0.0.. 5087.00 
Sigríður Gísladóttir .............0.000.... 1911.00 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 1911.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 9565.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 3179.00 
Sigríður Kjartansdóttir ................ 7605.00 
Sigríður Pétursdóttir .................. 5652.00 
Sigríður Snæbjörnsdóttir ............... 3179.00 
Sigríður Snæbjörnssen .........000002.. 5087.00 
Sigríður Þorláksdóttir Arnórsson ...... 19500.00 
Sigrún Auðuns .......0.002000000.. 00... 4522.00 
Sigrún Bjarnason .......0000000.00.00.. 6783.00 
Sigrún Guðbrandsdóttir ................ 4522.00 
Sigrún Kjartansdóttir .................. 4446.00 

kr. 
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18. gr. 

kr. kr. 

Sigurlaug G. Gröndal .............0..... 2535.00 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 5652.00 
Sólveig Árnadóttir ........0..0000.0..... 1911.00 
Sólveig Eggerz ........00.00000.. 0... 16704.00 
Sólveig Pétursdóttir ................... 5652.00 
Stefanía Hjaltested .................... 3179.00 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 6217.00 
Steinunn P. Eyjólfsson ...........0.... 3369.00 
Steinunn Jóhannesdóttir ............... 3803.00 
Steinunn Oddsdóttir ................... 3179.00 
Steinunn E. Stephensen ................ 3803.00 
Súsanna Friðriksdóttir ................ 5652.00 
Sylvía N. Guðmundsdóttir ............. 5991.00 
Unnur Guðjónsdóttir ...... III 5000.00 
Unnur Skúladóttir ......... FR 6338.00 
Valborg Einarsson ............. AR 6338.00 
Valborg Haraldsdóttir ................. 5417.00 
Valgerður Halldórsdóttir .............. 9044.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 4522.00 
Vigdis G. Blöndal ...........00.0.0.0.... 3179.00 
Viktoría Bjarnadóttir .................. 956.00 
Vilborg Bjarnadóttir .................. 3617.00 
Vilborg Torfadóttir .................... 1911.00 
Þóra L. Björnsson ...........0.0.0.00... 6783.00 
Þóra Hjartar ............00000000.0.0.. 2261.00 
Þóra Jónasdóttir ..............00.0.0.... 3250.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 1911.00 
Þóra Skaftason .........00000000.0.... 1911.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir .............. 6338.00 
Þórdís Ívarsdóttir ..................... 1268.00 
Þórunn Hafstein .„..................... 2535.00 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 6338.00 
Þórunn Sigurðardóttir ................. 1911.00 
Þórunn Þórðardóttir .................. 1170.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 3956.00 
Þrúður I. Jónsdóttir .................. 3120.00 
Þuríður Benediktsdóttir ............... 6357.00 
Þuríður Bjarnadóttir .................. 3250.00 
Þuríður Káradóttir .................... 7348.00 
Þuríður Níelsdóttir .................... 5417.00 

1151967.00 
Verðlagsuppbót 898534.00 

—— 2 050 501 

- Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1994, sjúk- 
lingur ............0.0000 0000. 1911.00 

Verðlagsuppbót 1490.00 
— 3401 

————— | 5 254 296 
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Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. 1. 
66/1955 (áætlað) .......000000.nnn 

. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 65/1955 ......002000000 00 

Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. I. 114/1940 ...........00000 nn 
Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 
bóta á lífeyri ..........200.000.0. 0 ses 

Samtals ... 

kr. 
  

9 300 000 

140 000 

34 000 

3 200 000 
      18 621 725 

 



þa
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19. gr. 9 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 28. febr. 

kr. kr. 

Til dýrtíðarráðstafana ............0000 0... n nn 84 100 000 
Til aukinnar löggæzlu og tollgæzlu samkv. ráðstöfun 
dómsmálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis .......... 1350 000 
Til óvissra útgjalda ...............000000 0. 0... 0... 2 500 000 

Samtals ... 87 950 000     
  

A 13



1957 

9 

28. febr 

I Fyrningar 
II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 

Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna TIL. 

. Til sementsverksmiðju 

. Til flugvallagerðar 

. Til sjúkraflugvalla 

96 

TI. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

Samtals ... 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán ..........00000000.... 9262979 
b. Lán í dönskum bönkum ......... 696151 

c. Lán í Bandaríkjunum ............ 94656 

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 

. Til byggingar skips vegna Vestmannaeyja og ná- 
lægra hafna, og verði leitað samkomulags við Vest- 
mannaeyinga um stofnframlag og rekstur skipsins 

1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana 
2. Til byggingar fávitahælis 

Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða ... 
. Til byggingar radiomiðunarstöðvar á Garðskaga, 

önnur greiðsla af þremur 00.00.0000... 00... 

sr 

sr eee eee eee 

1. Til byggingar heimavistarhuss við Menntaskól- 
ann á Akureyri 

2. Til byggingar sjómannaskólans 
3. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum 

kr. kr.   

1 850 000 
100 000 
500 000 

  

2 450 000 
  

10 053 786 

1000 000 

4 600 000 
500 000 
    250 000 

440 000 
75 000   

11 053 786 

18 000 000 
9 450 000 
1600 000 

150 000 

500 000 

2 000 000 
1000 000 

5 100 000 
1700 000 

120 000 
6 150 000 
575 000
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20. gr. 

kr. kr. 

4. Til byggingar menntaskålahuss i Reykjavik .. 1600 000 
5. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 500 000 
6. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 750 000 
7. Til bygginga vegna Íþróttakennaraskólans á 

Laugarvatni ..........2.2000000 0000 300 000 
8. Til byggingar húsmæðrakennaraskóla ....... 300 000 

———| 4215000 
Til bygginga á prestssetrum .............0.0..... 2 000 000 
Til greiðslu heimtaugargjalda á prestssetrum .... 160 000 
Til útihúsa á prestssetrum ........00000000000.. 800 000 
Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara ... 600 000 

Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 1000 000 
Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 400 000 
Til byggingar beitarhúsa á Hólum .............. 40 000 
Til fjós- og hlöðubyggingar á Litla-Hrauni ..... 210 000 
Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 
um tillögum raforkuráðs .........00.00.0000.000.. 450 000 
Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 

og unglinga ...........00.0 00... ner 400 000 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Reykjum .. 100 000 
Til að lána Sölufélagi garðyrkjumanna til bygg- 
ingar söluskála ............200000 000. 100 000 
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 ...........202020000 0. ve ens 15 000 000 

Til byggingar stjórnarráðshúss ................. 2 000 000 
Framlag til landssmiðjunnar ................... 900 000 
Framlag til fiskiðjuvers ríkisins ................ 150 000 
Til útihúsabyggingar að Staðarfelli ............ 200 000 

Samtals ... 86 723 786     
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9 21. gr. 
28. febr. I. Rekstrar- 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar .............2.0000.... 00... 648 800 000 
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 152 609 000 

— B. (Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 
4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 1 983 000 
5. gr. Óvissar tekjur ...........00.0000000 0000. 5 750 000 

Samtals ... FR 809 152 000 

II. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 809 152 000 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr. I. | Fyrningar ...............0.220000.0sesssssn nrenenrnee 1850 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— II. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 

Samtals ...| 811602 000        
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Yfirlit. 

yfirlit. 
21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir .........00.0 0000 2 537 073 
8. gr Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 940 060 
9. gr Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga „..........2.00%.000 nn 6 652 797 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ............0000.0. 0000... 22 967 994 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn .............0..... 42 587 437 
— B. (Opinbert eftirlit „.............0.00. 0000. 3 295 062 
— C. |Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .... 17 596 685 
— D. {Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur ..| 900000 64 379 184 

12. gr Til læknaskipunar og heilbrigðismála ......... 53 397 936 
13. gr. A. |Vegamál ...............0200.0 00. e ns 70 148 407 
— B. (Samgöngur ...............00.... 0. nn 18 371 600 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 18 208 887 
— D. Flugmál ess … 4963843 111 692 737 

14. gr. A. |Kirkjumál .............22..000 0... 13 266 230 
— B. (Kennslumál ...............00200 00... (106 827 022 120 093 252 

15. gr. A. |'Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 9 796 497 
— Til r 5 i opi g „fl. 11431 824 B. (Til rannsókna í opinbera þágu o. fl 21 298 391 

16. gr. A. |Landbúnaðarmál ..............2.0.00..000 000... 67 045 536 
— B. |Sjávarútvegsmál .............0000 0000 11 435 683 
— C. |Tðnaðarmál .............2.0..0. 0... n nn 3 830 000 
— D. Raforkumál .............000002 0000. — 30 059 935 112 371 154 

17. gr. Til félagsmála ...............0.2000 0000... 100 764 721 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 18 621 725 
19. gr. Óviss útgjöld ...........0..000. 00. 87 950 000 

Rekstrarafgangur ....................0..00.... 85 555 046 

Samtals ... 809 152 000 

yfirlit. 

kr. 

Út: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 723 596 954 

Aðrar útborganir: 
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar 86 723 786 

Greiðslujöfnuður ... 1281 260 

Samtals ... 811 602 000         
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22. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 
1. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar 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 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 1956 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt, 
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 

. Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 

kvæmda Hveragerðishrepps. 
. 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 og 15 þús. kr. til kvennaskólans á Blönduósi til 

tóvinnukennslu. 
Að greiða halla á rekstri Þjóðleikhússins allt að 450 þús. kr. 
Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur sjóðsins 

árið 1956 nái 1550 000 kr. 
. Að greiða rekstrarhalla, ef óhjákvæmilegt reynist, vegna Vestmannaeyja- 

og Þorlákshafnarbáts, Stykkishólmsbáts og til h/f Skallagríms, allt að 50 
þús. kr. til hvers — samtals allt að 150 þús. kr. — svo og að lána Hrís- 
eyjarhreppi allt að 50 þús. kr. til að endurnýja ferjubát. 

. Að ábyrgjast fyrir kirkjubyggingasjóð allt að 500 þús. kr. lán til kirkju- 
bygsinsa. (Endurveitins). 

. Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

kostnaðarverðsmati hverrar framkvæmdar. 

. Að ábyrgjast fyrir Siglufjarðarkaupstað allt að 1 millj. kr. rekstrarlán 
vegna síldarverksmiðjunnar Rauðku. 
Að ábyrgjast allt að 4 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 
smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda 
greiðist lánið að fullu af stofnláni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 
Ríkisstjórnin setur að öðru leyti nánari skilyrði um ábyrgðir þessar. 
Að ábyrgjast lán, sem tekið kann að verða til smíða á nýjum flóabát 
fyrir Eyjafjörð og nálægar hafnir, gegn tryggingum, er ríkisstjórnin 
metur gildar, þó ekki yfir % af kostnaðarverði skipsins. 
Að ábyrgjast með þeim skilyrðum, er hún setur, og gegn þeim trygging- 
um, er hún metur gildar, lán til útvegsmanna, sem orðið hafa fyrir tjóni 
vegna þurrafúa í fiskiskipum, og mega lánin samtals nema allt að 
1.3 millj. kr. 
Að ábyrgjast, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar, lán 
fyrir Skúla Pálsson, Laxalóni, allt að 150 þús. kr. vegna óhjákvæmilegs
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tilkostnadar hans við undirbúning og framkvæmd fyrsta útflutnings af 
regnbogasilungi, sem hann á undanförnum árum hefur ræktað. 
Að ábyrgjast, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar, allt 
að 1 millj. kr. lán, er h/f Kol kann að taka til kolavinnslu á Skarðs- 
strönd. (Endurveiting). 

Að ábyrgjast allt að 250 þús. kr. lán, er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
tekur til að leggja hitaveitu í þorpið, þó ekki yfir 80% af heildarkostn- 
aði. (Endurveiting). 
Að gefa eftir aðflutningsgjald af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 
almenningsnota. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 
Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 
skepnufóðurs. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af fiskinetjum úr nylon, að því leyti 
sem þau eru hærri en af öðrum fiskinetjum, sbr. nr. 19a í 50. kafla 
tollskrár. 

Að ákveða, að ef rekstur flugmálanna verður hagkvæmari en gert er 
ráð fyrir á 13. gr. D., sé heimilt að nota þann mismun til flugvallagerðar 
á árinu 1958. 
Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 
sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum. 
Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landgræðslusjóðs á 
tilteknar vindlingategundir og greiða sjóðnum allt að 20 aurum af hverj- 
um vindlingapakka, er hún selur með merki sjóðsins. Verðhækkun á 
vindlingum af þeim sökum skal undanþegin smásöluálagningu. 
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. 
Að verja öllu 10% álagi á skemmtanaskatt, sbr. 2. gr. laga nr. 115 29. des. 
1951, til Sinfóníuhljómsveitar, enda verði samkomulag við aðra aðila 
um rekstur sveitarinnar og fjárframlög til hennar. 
Ad taka allt að 5 millj. kr. lán vegna aukningar á húsnæði ríkisspítalanna. 
Að kaupa sæskeldýrasafn Ingimars Óskarssonar. 
Að festa kaup á landi til að byggja á uppeldisskóla fyrir stúlkur. 
Að selja fasteignir ríkissjóðs á Þórshöfn. 
Að ábyrgjast fyrir Bæjarútgerð Akraness allt að 2 millj. kr. af kaup- 
verði togarans Akureyjar gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur 
gildar. 
Að ábyrgjast fyrir Austfirðing h.f. allt að 3.1 millj. kr. af kaupverði 
togarans Vattar gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast fyrir bæjarsjóð Neskaupstaðar eða félag, sem stofnað 
verður í kaupstaðnum, allt að 2 millj. kr. lán til kaupa togarans Gerpis, 
enda fari samanlögð ábyrgðarfjárhæð ríkissjóðs vegna kaupa téðs skips 
ekki fram úr 90% af kostnaðarverði þess og fullnægt sé að öðru leyti 
þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur varðandi tryggingar og lánskjör. 
Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Styrktarfélags lamaðra 
og fatlaðra á eldspýtustokka og greiða félaginu allt að 10 aurum af hverj- 
um stokki, er hún selur með merki félagsins. Verðhækkun á eldspýtum 
af þessum sökum skal vera undanþegin smásöluálagningu. 
Að lána raforkusjóði 4.5 millj. kr. af fé því, er um ræðir í lögum nr. 51 
1955, 1. gr., 5. og 9. tölulið. 
Að breyta í óafturkræf framlög eftirtöldum lánum, sem veitt hafa verið 
neðangreindum stofnunum: 
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a. Ræktunarsjóði 22 millj. kr. af greidsluafgangi ríkissjóðs 1955 og 
9 875 000 kr. stofnlán samkvæmt skuldabréfi, útgefnu 30. apríl 1951, 

og enn fremur 421 250 kr. viðbótarstofnlán samkvæmt skuldabréfi, 

dagsettu 30. des. 1953. 
b. Veðdeild Búnaðarbanka Íslands 2 millj. kr. af greiðsluafgangi ríkis- 

sjóðs 1955 og 4 millj. kr. af greiðsluafgangi ríkissjóðs 1954. 
c. Fiskveiðasjóði Íslands 10 millj. kr. af greiðsluafgangi ríkissjóðs 1955. 
d. Til íbúðalána samkv. lögum nr. 55/1955 13 millj. kr. af greiðslu- 

afgangi ríkissjóðs 1955. 
e. Byggingarsjóði 4329 000 kr. stofnlán samkvæmt skuldabréfi, útgefnu 

21. apríl 1948. 

Að afhenda með þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur, Bjargráðasjóði 

Íslands til eignar 10% millj. kr. skuldabréf, dags. 31. ágúst 1956, vegna 

óþurrkalána á Suður- og Suðvesturlandi árið 1955 og enn fremur skulda- 

bréf í vörzlu Búnaðarbanka Íslands, upphaflega 3 millj. kr., útgefin 1950 

og 1951 vegna harðinda og óþurrka 1949—50 á Austur- og Norðaustur- 

landi. 
Að gefa eftir svokölluð hallærislán, veitt úr ríkissjóði til bænda 1952, 

að upphæð 5 millj. 320 þús. kr. 
Að taka að sér, eftir því sem rannsókn leiðir í ljós að þurfa þyki, 

greiðslu á allt að 3% millj. kr. lánum, sem ríkissjóður er í ábyrgð fyrir 

vegna þurrafúa í fiskiskipum. 

23. gr. 

Á árinu 1957 skal greiða 30% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri 

fjárhæð en 30 þús. kr. hverjum einstökum lífeyris- og eftirlaunaþega. 

24. gr. 

Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1956 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 

tjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 

um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Íbúðarhúsnæði telst samkvæmt lögum þessum húsnæði, sem við gildistöku lag- 

anna er notað til íbúðar og er íbúðarhæft án verulegra endurbóta, samkvæmt vott- 
orði heilbrigðisnefndar, enn fremur húsnæði, sem ætlað er til íbúðar, samkvæmt 
teikningu hlutaðeigandi húss, staðfestri af byggingaryfirvöldum, og hefur við gildis- 
töku laga þessara ekki verið tekið til annarra afnota. 

2. gr. 
Íbúðarhúsnæði, sbr. 1. gr., má aðeins nota til íbúðar. Önnur afnot slíks húsnæðis 

varða húseiganda sektum samkvæmt 4. gr. laga þessara. Sömu viðurlögum varðar 
einnig að halda ónotuðu íbúðarhúsnæði, sem kostur er á að leigja. 

Húsnæðismálastjórn skal hafa eftirlit með því, að ákvæðum laga þessara verði 
framfylgt. 

3. gr. 
Félagsmálaráðherra er heimilt að undanþiggja kaupstaði ákvæðum laga þessara, 

ef fyrir liggur ósk hlutaðeigandi bæjarstjórnar um það og ekki er þar um að ræða 
skort á íbúðarhúsnæði. 

4. gr 
Brot gegn ákvæðum 2. gr. varða 10000 til 1000000 króna sektum, er renna skulu í 

varasjóð hins almenna veðlánakerfis, samkvæmt lögum nr. 55 frá 20. maí 1955. 

5. gr. 
Með brot á lögum þessum fer að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 18. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 30 7. mai 1928, um þinglýsing skjala og aflýsing. 

Forseti ÍSLANDS 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 7. gr. laganna orðist svo: 

Þinglýsing skjala fer fram á þann hátt, að dómari les upp á bæjarþingi í kaup- 

stöðum utan Reykjavíkur, en á manntalsþingi í hreppum skrá um þau skjöl, sem 

honum hafa borizt í þessu skyni, síðan síðasta bæjarþing í þeirri þinghá eða síðasta 

manntalsþing var háð. 
Aftan við sömu lagagr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Þó skal þinglýsing og aflýsing skjala fyrir hreppa, sem farnir eru í eyði, en ekki 

hafa verið sameinaðir öðru hreppsfélagi, fara fram í aukadómþingi, sem háð skal í 

sýsluskrifstofu, eftir því sem þörf krefur. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. febrúar 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

AUGLÝSING 

um samning milli Íslands og Bandaríkja Ameríku um greiðslu kostnaðar 

af ýmsum menningarskiptum. 

Hinn 23. febrúar 1957 var undirritaður í Reykjavík samningur milli Íslands 

og Bandaríkja Ameríku um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum. 

Samningurinn var gerður á íslenzku og ensku og fylgir hann hér með. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 27. febrúar 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson,
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

milli ríkisstjórna Íslands og Bandaríkja 
Ameríku um greiðslu kostnaðar af ýmsum 

menningarskiptum. 

Þar sem ríkisstjórnir Íslands og Banda- 
ríkja Ameríku 

hafa hug á að efla gagnkvæman skilning 
milli beggja þjóðanna með fræðslustarf- 
semi, er horfir til aukinnar þekkingar 
og starfsþjálfunar, 

og með því að utanríkisráðherra Banda- 
ríkja Ameríku hefur verið heimilað að 
gera samning um að veita fé til ýmissar 
fræðslustarfsemi í íslenzkum gjaldeyri, 
sem ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur til 
ráðstöfunar í því skyni, 

gera þær með sér svofelldan samning: 

1. gr. 
Komið skal á fót stofnun, er nefnist 

Menntastofnun Bandaríkjanna á Íslandi 
„The United States Educational Founda- 
tion in Iceland“ (hér eftir nefnd „stofnun- 
in“) og ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkja 
Ameríku viðurkenna sem stofnun, er sé 
stofnsett og starfrækt til að auðvelda 
framkvæmd fræðslustarfsemi, sem kostuð 
er af fé, er ríkisstjórn Bandaríkjanna gef- 
ur stofnuninni kost á úr sjóðum, sem 
ríkisstjórn Íslands hefur á hendi og ætl- 
aðir eru ríkisstjórn Bandaríkjanna til 
greiðslu á slíkum kostnaði. 

Með þeirri undantekningu, sem getur í 
3. gr. samnings þessa, skal stofnunin vera 
undanþegin ákvæðum Bandaríkjalaga um 
ráðstöfun á gjaldeyri og gjaldeyrisinn- 
stæðum, vegna framkvæmdar á samningi 
þessum. Á Íslandi skal líta á fé, sem fram 
verður lagt samkvæmt samningnum, sem 
eign erlendrar ríkisstjórnar. 

AGREEMENT 

between the Government of the United 
States of America and the Government 

of Iceland for Financing Certain Educa- 

tional Exchange Programs. 

The Government of the United States 
of America and the Government of Ice- 
land; 

Desiring to promote further mutual 
understanding between the peoples of the 
United States of America and Iceland by 
a wider exchange of knowledge and. pro- 
fessional talents through educational ac- 
tivities; 

Considering that the Secretary of State 
of the United States of America may enter 
into an agreement for financing certain 
educational exchange programs from the 
currency of Iceland held or available for 
expenditure by the United States for such 
purposes; 

Have agreed as follows: 

Article 1 
There shall be established a foundation 

to be known as the United States Educa- 
tional Foundation in Íceland (hereinafter 

designated „the Foundation“), which shall 
be recognized by the Government of the 
United States of America and the Govern- 
ment of Iceland as an organization 
created and established to facilitate the 
administration of an educational program 
to be financed by funds made available 
to the Foundation by the Government of 
the United States from funds obtained 
from the Government of Iceland and held 
or available for expenditure by the United 
States for such purpose. 

Except as provided in Article 3 hereof 
the Foundation shall be exempt from the 
domestic and local laws of the United 
States of America as they relate to the use 
and expenditure of currencies and credits 
for currencies for the purposes set forth 
in the present agreement. The funds shall 
be regarded in Iceland as property of a 
foreign government. 
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Fé, sem lagt verdur fram samkvæmt 
samningi bessum skal stofnunin eda hver 
sá aðili, sem ríkisstjórnir Íslands og 
Bandaríkjanna kunna að koma sér saman 
um, nota, með þeim skilyrðum og tak- 
mörkunum, sem greinir hér á eftir, sam- 
kvæmt því, sem fram er tekið í lið 32 (b) 
i „U.S. Surplus Property Act“ frá 1944, 
með breytingum, til þess að: 

1. greiða kostnað við nám, rannsóknir, 
kennslu og aðra fræðslustarfsemi, 

sem borgarar Bandaríkjanna rækja 
eða stunda í æðri skólum og mennta- 
stofnunum á Íslandi, eða íslenzkir 

ríkisborgarar rækja eða stunda i 
bandarískum æðri skólum og mennta- 
stofnunum utan „Bandaríkjanna, 
Hawiieyja, Alaska (þar með taldar 
Aleutianeyjar), Puerto Rico og Vir- 

gineyja, þar með talinn ferðakostn- 
að, kennslugjöld, dvalarkostnað og 
annan kostnað, sem fræðslustarf- 
semi fylgir; eða 

2. að greiða ferðakostnað fyrir Ís- 
lenzka ríkisborgara, sem óska að 
sækja æðri skóla og menntastofnanir 
á meginlandi Bandaríkjanna, Hawaii- 
eyjum, Alaska (þar með taldar 
Aleutianeyjar), Puerto Rico og Vir- 
gineyjum, þó þannig, að námsdvöl 
þeirra þar svipti ekki ríkisborgara 
Bandaríkjanna tækifæri til að sækja 
þessa sömu skóla og menntastofn- 
anir. 

2. gr. 
Til að vinna að þessum tilgangi, er 

stofnuninni heimilt, innan takmarka 
þessa samnings, að gera allar þær ráð- 
stafanir, sem eru nauðsynlegar til þess 
að tilgangi samningsins verði náð, þar 
með talið eftirfarandi: 

1. að undirbúa, skipuleggja, samþykkja 
og framkvæma áætlanir í samræmi 
við tilgang 32 (b) liðar í „U.S. Surplus 
Property Act“ frá 1944, með breyt- 
ingum, og tilgang þessa samnings. 

The funds made available under the 
present agreement, within the conditions 
and limitations hereinafter set forth, shall 

be used by the Foundation or such other 
instrumentality as may be agreed upon 
by the Government of the United States 

of America and the Government of Ice- 
land, for the purposes, as set forth in 
Section 32(b) of the United States Surplus 
Property Act of 1944, as amended, of 
(1) financing studies, research, instruc- 

tion, and other educational activities 
of or for citizens of the United States 
of America in schools and institu- 
tions of higher learning located in 
Iceland, or of the citizens of Iceland 
in United States schools and insti- 
tutions of higher learning located 
outside the continental United States, 
Hawaii, Alaska (including the Aleu- 
itan Islands), Puerto Rico, and the 
Virgin Islands, including payment 
for transportation, tuition, main- 
tenance, and other expenses incident 
to scholastic activities; or 

furnishing transporation for citizens 
of Iceland who desire to attend United 
States schools and institutions of 
higher learning in the continental 
United States, Hawaii, Alaska (in- 
cluding the Aleutian Islands), Puerto 

Rico, and the Virgin Islands and 
whose attendance will not deprive 
citizens of the United States of an 
opportunity to attend such schools 
and institutions. 

(2) 

Article 2 
In furtherance of the aforementioned 

purposes, the Foundation may, subject to 
the provisions of the present agreement, 
exercise all powers necessary to the 
carrying out of the purposes of the present 
agreement, including the following: 

(1) Plan, adopt and carry out programs 
in accordance with the purposes of 
Section 32 (b) of the United States 

Surplus Property Act of 1944, as 
amended, and the purposes of the 
present agrement.
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. að mæla með námsmönnum, háskóla- 
kennurum, vísinda- og fræðimönn- 
um, kennurum, búsettum á Íslandi, 

og Íslenzkum stofnunum, er teljast 
hæfar til þess að taka þátt í starfs- 
áætlun samkvæmt ákvæðum ofan- 
nefndra laga, við námsstyrkjanefnd, 
sem skipuð var skv. „U.S. Surplus 

Property Act“ frá 1944, með breyt- 
ingum. 

. Gera tillögur til áðurnefndrar náms- 
styrkjanefndar um, hverjar kröfur 
skulu gerðar til þátttakenda í áætlun- 
inni, eftir því sem hún telur nauð- 
synlegt til þess, að tilgangi þessa 
samnings verði náð. 

. Veita gjaldkera stofnunarinnar eða 
hverjum þeim, sem stofnunin til- 
nefnir, heimild til þess að taka við 
fé til varðveizlu í banka, í nafni 
gjaldkera stofnunarinnar eða hvers 
þess sem tilnefndur er til þessa 
starfa. Skipun gjaldkera eða tilnefn- 
ing skv. framansögðu skal vera háð 
samþykki utanríkisráðherra Banda- 
ríkja Ameríku. Gjaldkerinn skal 
leggja fé, sem hann tekur við, á 
reikning í þeirri peningastofnun eða 
peningastofnunum, sem  utanríkis- 
ráðherra Bandaríkja Ameríku ákveð- 
ur. 

. Heimila fjárveitingar, styrkveitingar 
og greiðslur í þeim tilgangi, sem 
samningur þessi ákveður. 

. Sjá um að reikningar gjaldkera stofn- 
unarinnar verði endurskoðaðir reglu- 
lega á ákveðnum tímum, eftir því sem 
endurskoðendur, er utanríkisráðherra 
Bandaríkja Ameríku velur, segja til 
um. 

. Ráða til sín starfsmenn og ákveða 
kaupgreiðslur til þeirra af fé því, sem 
verður til ráðstöfunar samkvæmt 
samningi þessum. 

3. gr. 
Allar fjårhagslegar skuldbindingar og 

greidslur, sem stofnunin heimilar, skulu 

1957 

(2) Recommend to the Board of Foreign 12 

Scholarships, provided for in the 27. febr, 
United States Surplus Property Act 
of 1944, as amended, students, pro- 

fessors, research scholars, teachers, 
resident in Iceland, and institutions 

of Iceland qualified to participate in 
the program in accordance with the 
aforesaid Act. 

(3) Recommend to the aforesaid Board of 

Foreign Scholarships such qualifica- 
tions for the selection of participants 
in the programs as it may deem 
necessary for achieving the purpose 
and objectives of the present agree- 
ment. 

(4) Authorize the Treasurer of the 
Foundation or such other person as 
the Foundation may designate to 
receive funds to be deposited in bank 
accounts in the name of the Treasurer 
of the Foundation or such other 
person as may be designated. The 
appointment of the Treasurer or such 
designee shall be approved by the 
Secretary of State of the United 
States of America. The Treasurer 
shall deposit funds received in a 
depository or depositories designated 
by the Secretary of State of the United 
States of America. 

(5) Authorize the disbursement of funds 

and the making of grants and ad- 
vances of funds for the authorized 
purposes of the present agreement. 

(6) Provide for periodic audits of the 
accounts of the Treasurer of the 
Foundation as directed by auditors 
selected by the Secretary of State of 
the United States of America, 

(7) Engage administrative and clerical 
staff and fix and authorize the pay- 
ment of the salaries and wages 
thereof out of funds made available 
under the present agreement. 

Article 3 
All commitments, obligations, and ex- 

penditures authorized by the Foundation
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gerðar samkvæmt árlegri fjárhagsáætlun, 
er skal háð samþykki utanríkisráðherra 
Bandaríkja Ameríku og þeim reglum, er 
hann kann að setja. 

4. gr. 
Stjórn stofnunarinnar og framkvæmdir 

allar á vegum hennar skulu vera í hönd- 
um sérstakrar stjórnar (hér á eftir nefnd 
„stjórnin“). Skipa hana sex menn, og 

skulu þrír þeirra vera ríkisborgarar 
Bandaríkja Ameríku og þrír Íslenzkir 
ríkisborgarar. Auk þess skal sendiherra 
Bandaríkja Ameríku á Íslandi, eða stað- 
gengill hans (hér á eftir nefndur sendi- 
herra), vera heiðursformaður stjórnar- 
innar, án atkvæðisréttar, nema atkvæði 

innan stjórnarinar reynist jöfn, en þá 
skal atkvæði hans ráða úrslitum. Sendi- 
herra tilnefnir formann stjórnar. Stjórn- 
arformaður, sem fastur meðlimur stjórn- 
arinnar, hefur atkvæðisrétt. Sendiherrann 
skipar hina bandarísku meðlimi stjórnar- 
innar og leysir þá frá störfum, en að 
minnsta kosti tveir þeirra skulu vera 
starfandi fulltrúar bandarísku utanríkis- 
þjónustunnar á Íslandi. Ríkisstjórn Ís- 
lands skipar hina Íslenzku stjórnarmeð- 
limi og leysir þá frá störfum. 

Meðlimir stjórnarinnar skulu gegna 
störfum frá þeim tíma, sem þeir eru skip- 
aðir, og til 31. desember sama árs. Skal 

þá heimilt að skipa þá til starfa að nýju. 
Ef meðlimur í stjórn hefur sagt starfi sínu 
lausu, flutzt brott af Íslandi, starfstími 
hans er útrunninn eða sæti hans losnar af 
einhverjum öðrum ástæðum, skal skipa 
mann i hans stað samkvæmt þeim reglum, 

sem þessi grein samningsins mælir fyrir 

um. 
Meðlimir stjórnarinnar skulu inna störf 

sín a höndum án launa. Stjórninni er 
heimilt að greiða nauðsynlegan kostnað, 
sem meðlimir hennar hafa af því að sækja 
fundi stjórnarinnar og vinna önnur 
skyldustörf, er stjórnin kann að fela þeim. 

shall be made in accordance with an 
annual budget, to be approved by the 
Secretary of State of the United States of 
America pursuant to such regulations as 
he may prescribe. 

Article 4 
The management and direction of the 

affairs of the Foundation shall be vested 
in a Board of Directors consisting of six 
members (hereinafter designated „the 
Board“), three of whom shall be citizens 

of the United States of America and three 
of whom shall be citizens of Iceland. In 
addition, the principal officer in charge 
of the Diplomatic Mission of the United 
States of America to Iceland (hereinafter 
designated „Chief of Mission“) shall be 
Honorary Chairman of the Board, without 
the right to vote, except that he shall 
cast the deciding vote in the event of a 
tie vote by the Board. He shall appoint 
the Chairman of the Board. The Chairman 
as a regular member of the Board shall 
have the right to vote. The Chief of 
Mission shall have the power to appoint 
and remove the citizens of the United 
States of America on the Board, at least 

two of whom shall be officers of the 
United States Foreign Service establish- 
ment in Iceland. The Government of Ice- 
land shall have the power to appoint and 
remove the citizens of Iceland on the 
Board. 

The members shall serve from the time 
of their appointment until the following 
December 31 and shall be eligible for 
reappointment. Vacancies by reason of 

resignation, transfer of residence outside 
Iceland, expiration of service, or other- 

wise, shall be filled in accordance with the 
appointment procedure set forth in this 
article. 

The members shall serve without com- 
pensation but the Board may authorize 
the payment of the necessary expenses of 
the members in attending the meetings of 
the Board and in performing other official 
duties assigned by the Board.
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5. gr. 
Stjórnin setur reglur og skipar þær 

nefndir, er hún telur nauðsyn til bera 
vegna starfa stofnunarinnar. 

6. gr. 
Árlega skal utanríkisráðherra Banda- 

ríkja Ameríku og ríkisstjórn Íslands send 
fullnægjandi skýrsla um starfsemi stofn- 
unarinnar. 

7. gr. 
Adalskrifstofa stofnunarinnar skal vera 

í höfuðborg Íslands. Stjórnin og nefndir 
þær, er hún kann að skipa, geta haldið 
fundi sína á þeim stöðum, sem stjórnin 

kann að ákveða hverju sinni. Einnig 
mega stjórnendur og starfsmenn stofnun- 
arinnar vinna störf sín á hverjum þeim 
stað, sem stjórnin ákveður. 

8. gr. 
Ríkisstjórn Íslands skal, þegar ríkis- 

stjórn Bandaríkja Ameríku beiðist þess 
vegna framkvæmdar á þessum samn- 
ingi, leggja fram fé í íslenzkum gjaldeyri 
til varðveizlu í íslenzkum banka í nafni 
ríkisféhirðis Bandaríkjanna, í samræmi 
við ákvæði „U.S. Surplus Property Act“ 
og samkvæmt orðsendingu nr. 20 frá 
sendiráði Bandaríkja Ameríku í Reykja- 
vík, dags. 15. ágúst 1950, og orðsendingu 
nr. 5 frá utanríkisráðuneyti Íslands, dags. 
26. janúar 1953, að upphæð allt að 
$ 100 000 (bandarískur gjaldeyrir), þó að 
því tilskildu, að sú upphæð, sem þannig 
er lögð í banka, nemi aldrei meiru en 
25 000 bandarískum dollurum á hverju 
almanaksári. Gengi það, sem reikna skal 

með, til þess að ákveða, hve há sú fjár- 
upphæð á að vera, sem íslenzka ríkis- 
stjórnin leggur fram í íslenzkum gjald- 
eyri, skal vera hið sama og tekið er fram 
i ofannefndum orðsendingum, sem í sér 

fela samning um eftirskildar eignir. 

Article 5 
The Board shall adopt such by-laws 

and appoint such committees as it shall 
deem necessary for the conduct of the 
affairs of the Foundation. 

Article 6 
Reports acceptable in form and content 

to the Secretary of State of the United 
States of America shall be made annually 
on the activities of the Foundation to the 
Secretary of Siate of the United States of 
America and the Government of Iceland. 

Article 7 
The principal office of the Foundation 

shall be in the capital city of Iceland but 
meetings of the Board and any of its 
committees may be held in such other 
places as the Board may from time to 
time determine, and the activities of 
any of the Foundation's officers or staff 
may be carried on at such places as may 
be approved by the Board. 

Article 8 
The Government of Iceland shall, as 

and when requested by the Government 
of the United States of America for 
purposes of the present agreement, make 
available for deposit into an account in 
Iceland in the name of the Treasurer of 
the United States of America amounts of 
currency of Iceland, in accordance with 

the terms of the Surplus Property Agree- 
ment embodied in exchange of notes no. 
20 of the American Legation, Reykjavik, 
dated August 15, 1950, and no. 5 of the 
Ministry for Foreign Affairs of the 
Government of Iceland, dated January 
26, 1953, up to a total amount equivalent 
to % 100000 (United States currency), 
provided, however, that in no event shall 
a total of the currency of Iceland in excess 
of the equivalent of $ 25 000 (United 
States currency) be deposited during any 
single calendar year. The rate of exhange 
between the currency of Iceland and the 
currency of the United States to be used 
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Nú hefur ríkisféhirðir Bandaríkjanna 
í vörzlu sinni fé í Íslenzkum gjaldeyri 
annað en það, sem greitt hefur verið 
samkvæmt samningnum um eftirskildar 
eignir og heimilt er að nota til fram- 
kvæmdar þessum samningi, og getur rík- 
isstjórn Bandaríkjanna þá ákveðið, hvort 
fé þetta skuli notað í þessum tilgangi, þó 
að því tilskildu, að upphæð þessa fjár 
takmarkist af þeim 100000 og 25000 
bandarískum dollurum, sem getið er hér 

að framan. Hvenær sem slíkt fé er tekið til 
afnota og nota þarf ákveðið gengi milli 
gjaldmiðils Bandaríkjanna og Íslands, 
skal lagt til grundvallar gengi það, sem 
gildir við yfirfærslur Bandaríkjanna á 
bandarískum dollurum til greiðslu á 
opinberum útgjöldum þeirra á Íslandi 
þann dag, sem utanríkisráðherra Banda- 
ríkjanna heimilar notkun slíks fjár í ís- 
lenzkum gjaldeyri, samkvæmt ráðstöfun- 
um stofnunarinnar. 
Framkvæmd þessa samnings skal vera 

háð fjárveitingum til utanríkisráðherra 
Bandaríkja Ameríku, þegar slíkra fjár- 
veitinga er krafizt samkvæmt banda- 
rískum lögum. 

Utanríkisráðherra Bandaríkjanna mun 
veita fé í íslenzkum gjaldeyri til ráðstöf- 
unar samkvæmt því, sem stofnunin heim- 

ilar, og í þeim upphæðum, sem talizt geta 
nauðsynlegar til framkvæmdar þessum 
samningi. Þó skulu þessar fjárupphæðir 
aldrei fara fram úr þeim takmörkum, 
sem felast í ákvæðum 3. greinar þessa 
samnings. 

9. gr. 
Ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkja 

Ameríku skulu gera það, sem í þeirra 
valdi stendur, til þess að auðvelda fram- 

kvæmd þeirra áætlana, sem samningur 
þessi heimilar, og til þess að leysa þau 
vandamál, sem framkvæmd samningsins 
kann að hafa í för með sér. 

to determine the amount of currency of 
Iceland to be thus made available shall 
be the rate specified in the above notes 
constituting the Surplus Property Agree- 

ment. 
In the event that the Treasurer of the 

United States holds currency of Iceland, 
other than that obtained through the 
Surplus Property Agreement, which is 
available for purposes of this Agreement, 
such currency may be used for such pur- 
poses at the option of the United States, 
provided, however, that the amounts of 

such currency so employed shall be 
included within the $ 100 000 and $ 25 000 

limitations specified above. Whenever in 
using such currency a rate of exchange 
between the currency of Iceland and the 
currency of the United States is needed, 
it shall be the rate available to the United 
States in Iceland for the conversion of 
dollar exchange for its official disburse- 
ments on the day on which currency of 
Iceland is made available by the Secretary 
of State for expenditures as authorized by 
the Foundation. 

The performance of this agreement 
shall be subject to the availability of 
appropriations to the Secretary of State 
of the United States of America, when 

such appropriations are required by the 
laws of the United States. 

The Secretary of State of the United 
States of America will make available 
for expenditure as authorized by the 
Foundation currency of Iceland in such 
amounts as may be required for the 
purposes of this agreement, but in no 
event in excess of the budgetary limita- 
tion established pursuant to Article 3 of 
the present agreement. 

Article 9 
The Government of the United States of 

America and the Government of Iceland 
shall make every effort to facilitate the 
exchange of persons programs authorized 
in this agreement and to resolve problems 
which may arise in the operations 
thereof.



10. gr. 
Þar, sem talað er um „utanríkisráðherra 

Bandaríkja Ameríku“ í samningi þess- 
um, er átt við utanríkisráðherra Banda- 
ríkja Ameríku eða sérhvern fulltrúa 
eða starfsmann ríkisstjórnar Bandaríkja 
Ameríku, sem hann kann að tilnefna 
til þess að fara með málefni þau, sem 
samningur þessi fjallar um. 

11. gr. 
Ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkja 

Ameríku geta breytt samningi þessum 
með erindaskiptum. 

12. gr. 
Samningur þessi gengur í gildi þann 

dag, sem hann er undirritaður. 

Þessu til staðfestingar hafa undirrit- 
aðir, sem til þess hafa umboð ríkisstjórna 
sinna, ritað nöfn sin á þennan samning. 

Gert í Reykjavik í tvíriti, á íslenzku og 
ensku hinn 23. dag febrúar mánaðar 

árið 1957. 

F. h. ríkisstjórnar Íslands 

Guðm. Í. Guðmundsson. 

F. h. ríkisstjórnar Bandaríkja Ameríku 

John J. Muccio. 
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Article 10 
Wherever, in the present agreement, 

the term „Secretary of State of the United 
States of America“ is used, it shall be 
understood to mean the Secretary of State 
of the United States of America or any 
officer or employee of the Government of 
the United States of America designated 
by him to act in his behalf. 

Article 11 
The present agreement may be amended 

by the exchange of diplomatic notes be- 
tween the Government of the United States 
of America and the Government of 
Iceland. 

Article 12 
The present agreement shall come into 

force upon the date of signature. 

In witness whereof the undersigned, 
being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed the 
present agreement. 

Done at Reykjavik in duplicate, in the 
English and Icelandic languages this 

23 day of February 1957. 

For the Government of the United States 
of America 

John J. Muccio. 

For the Government of Iceland 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
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13 LÖG 
4. marz 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa eyðijörðina Grjótlæk 

í Stokkseyrarhreppi. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa eyðijörðina Grjótlæk í Stokkseyrarhreppi 

og skipta landi hennar milli ríkisjarðanna Eystri- og Vestari-Grundar í sama hreppi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 4. marz 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

14 LOG 
20. marz 

um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

1., 2. og 3. málsliður 1. málsgr. 16. gr. laganna orðist þannig: 

Starfsmenn skulu árlega fá orlof í 18 virka daga og einskis í missa af föstum 

launum. Ef sérstaklega stendur á, má orlof þó vera allt að 21 virkum degi. Starfs- 

mönnum, er verið hafa í þjónustu ríkisins lengur en 15 ár, má veita orlof allt að 

27 virkum dögum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. marz 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 

um lækkun tekjuskatts af lágtekjum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við ákvörðun tekjuskatts árið 1957, af tekjum ársins 1956, skal veita þeim, er 

taldir eru í 2. grein þessara laga, sérstaka lækkun á tekjuskatti. Skattlækkunin 
ákveðst þannig, að tekjuskattur hjóna með 47 500.00 króna hreinar árstekjur og eitt 
barn á framfæri skal lækkaður um 33% af hundraði. Tekjuskattar allra annarra 
gjaldenda, sem lög þessi ná til, skal lækkaður um sömu hundraðstöln, ef tekju- 
skattur þeirra er jafnhár eða lægri en tekjuskattur áðurgreindra hjóna, ef þau 
nytu eigi skattlækkunarinnar. 

2. gr. 
Skattlækkunarinnar njóta aðeins þeir, er greiða tekjuskatt skv. skattstigum a 

og b í I. lið 6. gr. laga nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt, þ. e. innlendir og 
erlendir einstaklingar og hjón, og skal skattlækkun þessi einnig gilda við ákvörðun 
gjaldársskatta á þessa gjaldendur árið 1957. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. marz 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

AUGLÝSING 

um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Spánar. 

. Með erindaskiptum í Madrid hinn 18. febrúar 1957 var viðskiptasamningur 
Íslands og Spánar frá 17. desember 1949 ($tj.tið. A. 5/1950) framlengdur óbreyttur 
til ársloka 1957. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 19. marz 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

1957 
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17 LOG 
29. marz 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka eignarnámi jarðirnar Borg, 

Dynjanda og Rauðsstaði í Auðkúluhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðs- 

staði í Auðkúluhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýsln. 

2. gr. 
Bætur fyrir eignarnám jarðanna skulu metnar af gerðardómi 3 manna. Skulu 2 

gerðardómsmanna skipaðir af sýslumanni Ísafjarðarsýslu, en hinn þriðji skal vera 
landnámsstjóri ríkisins. Að öðru leyti skal fara eftir 1. nr. 61/1917, eftir því sem við á. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. marz 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

18 AUGLÝSING 
6. apríl 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í einkaerindum til útlanda 
og mun verða fjarverandi nokkrar vikur. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands sarrkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytiau, 6. april 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Birgir Thorlacius,
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LOG 19 
5. april 

um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 80 7. sept. 1942. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla við alþingiskosningar þær, er fram eiga að fara 

sunnudaginn 24. júní 1956, skal eigi hefjast fyrr en þriðjudaginn 29. maí 1956. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. april 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. SJ) 
  

Hermann Jónasson. 

LÖG 20 
13. apríl 

um sölu og útflutning sjávarafurða o. fl. 

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. 
Ráðherra sá, er fer með sjávarútvegsmál, skipar Þriggja manna nefnd, sem 

nefnist útflutningsnefnd sjávarafurða. Jafnframt skal skipa varamenn. 
Ráðherra skipar formann nefndarinnar. 
Með samþykki ráðherra getur úiflutningsnefnd sjávarafurða ráðið sér fulltrúa 

til þess að annast dagleg störf svo og aðstoðarfólk, eftir því sem nauðsyn krefur. 

2. gr. 
Útflutningsnefnd sjávarafurða skal hafa með höndum eftirgreind störf: 

1. Vera ráðherra til ráðuneytis um sölu og útflutning sjávarafurða. 
2. Veita útflutningsleyfi fyrir sjávarafurðum. 

Engar sjávarafurðir má bjóða til sölu, selja eða flytja til útlanda nema að 
fengnu leyfi nefndarinnar. Útflutningsleyfi getur nefndin bundið skilyrðum, er 
nauðsynleg þykja, þar á meðal um verðjöfnun innbyrðis milli sömu vöruteg- 
unda sömu gæða og að hver fiskeigandi skuli bera fjárhagsábyrgð á vöru sinni 
vegna galla. 

A 15 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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20 3. Hafa forgöngu um markadsleit og tilraunir til að selja sjávarafurðir á nýja 

markaði og auka sölu þeirra á eldri mörkuðum og annað það, er lýtur að út- 
13. apríl 

flutningi sjávarafurða. 

3. gr. 

Útflytjendur eru skyldir að gefa útflutningsnefnd sjávarafurða allar upplýs- 

ingar, sem hún óskar, um allt, sem varðar sölu og útflutning sjávarafurða, og 

hefur nefndin frjálsan aðgang að verzlunarbókum og skjölum þeirra hér að lútandi. 

Nefndarmenn og starfsmenn eru bundnir þagnarheiti um viðskiptamál útflytj- 

anda, er þeir verða áskynja um á þennan hátt. 

4. gr. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið, að aðrar vörur en sjávarafurðir 

til sölu, selja eða flytja til útlanda nema að fengnu leyfi hennar og með þeim skil- 

yrðum, er hún setur. 

megi ekki bjóða 

5. gr. 

Með reglugerð er heimilt að skipa nánar fyrir um allt, sem við kemur fram- 

kvæmd laga þessara, svo sem um löggildingu útflytjanda og um greiðslu kostnaðar 

við framkvæmdina. 

6. gr. 

Brot á lögum þessum, reglugerðum eða öðrum ákvæðum, sem sett kunna að 

verða samkvæmt þeim, varða sektum allt að 200000 krónum eða fangelsi, ef miklar 

sakir eru, og skal farið með mál út af slíkum brotum að hætti opinberra mála. 

7. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 11 12. febrúar 1940. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. april 1957. 

Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
Hermann Jónasson. 

  

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 21 
, 13. april 

um dyravernd. 

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 

Um meðferð dýra. 

1. gr. 
Skylt er að fara vel með dýr, svo að þau þjáist ekki að nauðsynjalausu. 

2. gr. 
Öllum þeim, sem eiga dýr eða ráða yfir þeim að öðru leyti eða hafa umsjá 

með dýrum fyrir eiganda þeirra eða annan rétthafa, er skylt að sjá svo um, að 
dýrin fái nægilegt vatn og fóður við þeirra hæfi og viðhlítandi um nu. Eiganda 
eða öðrum rétthafa er skylt að sjá dýrum fyrir hæfilegum vistarverum (geymslu- 
stað, vörzlustað), skjólgóðum og rúmgóðum, enda er skylt að ræsta slíka staði 
með viðunandi hætti. 

   

3. gr. 
Óheimilt er: 

1. Að beita bareflum á dýr, ef hætt er við, að slíkt spilli heilsu dýra eða valdi 
þeim miklum sársauka. 

2. Að tjóðra dýr eða hefta frelsi þeirra með öðrum hætti, svo að það valdi dýrum 
kvölum. 

3. Að ofbjóða þoli dýra við vinnu eða rekstur eða með öðrum hætti. 
4. Að svíða hár eða húð dýra í stað þess að klippa þau eða í því skyni að eyða 

lús eða öðrum óhreinindum. 

4. gr. 
Óheimilt er að temja dýr eða aga í því skyni að sýna þau almenningi eða til 

þess að taka af þeim kvikmyndir, ef tamning dýra í þessu skyni veldur þeim mikl- 
um sársauka. 

Óheimilt er að hafa dýr til sýnis hér á landi, nema leyfi lögreglustjóra þar á 
vettvangi, sem sýning á að fara fram, komi til. Menntamálaráðuneyti er rétt að 
setja sérstakar reglur um eftirlit með starfsemi þeirra manna, sem hafa dýr til 
sýnis, svo sem um búr. gevmslu dýra og heilbrigðisráðstafanir. Ákvæði þessarar 
málsgreinar taka ekki til búfjársýninga. 

Óheimilt er að setja á stofn dýragarða eða koma upp annars konar söfnum 
lifandi dýra, nema samþykki lögreglustjóra komi til. Menntamálaráðuneyti er heimilt 
að setja reglugerð um eftirlit með slíkum stofnunum og um aðbúnað að dýrum. 

5. gr. 
Nú eru dýr eignarmörkuð, og er þá skylt að gæta þess, að mörkunin sé dýrinu 

jafnkvalalítil og kostur er. Óheimilt er að eyrnamarka fé svo, að meira en helm- 
ingur eyrans sé numinn brott.
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21 6. gr. 

13. apríl Nú sýkist dýr eða lemstrast, og er þá eiganda (umráðamanni skylt að sjá dýr- 

inu fyrir hæfilegri umönnun, en deyða það, ef dýr er helsjúkt eða lemstur banvæn. 

co
 

ud
 

7. gr. 

Við flutning á dýrum skal þess sérstaklega gætt, að notad sé viðhlítandi farar- 

tæki í þessu skyni og dýr njóti hæfilegs aðbúnaðar, meðan á flutningi stendur. 

IL KAFLI 

Um deyðingu dýra og aðgerðir á dýrum. 

8. gr. 

Þegar dýr eru deydd, ber að gæta þess, að deyðing fari fram með jafnhröðum 

og sársaukalitlum hætti og frekast er völ á. 

Menntamálaráðherra setur nánari ákvæði um þetta í reglugerð. 

9. gr. 

Óheimilt er að stertstýfa hross, nema það sé gert af heilbrigðisástæðum og að 

ráði dýralæknis. Dýralæknum einum er heimilt að framkvæma þá aðserð, og skal 

deyfa dýrið við aðgerðina. Ákvæði þessi eiga einnig við um skurð á hala á kúm 

eða á eyrum og rófum á hundum. Þó er heimilt að stýfa rófu á hvolpum, viku- 

gömlum eða yngri. 

  

10. gr. 

Löggiltum dýralæknum einum er heimilt að framkvæma læknisaðgerðir á dýr- 

um í öðrum tilvikum en þeim, sem getur í 9. gr. ef ætla verður, að aðgerð muni 

baka dýri verulega þjáningu. Nú er miklum örðugleikum bundið að ná til dýra- 

læknis eða mjög kostnaðarsamt að kveðja dýralækni á vettvang, og skal þá reyna 

eftir föngum að leita læknisráða hjá dýralækni um framkvæmd aðgerðar. Hinu 

sama gegnir, ef vinda þarf svo bráðan bug að aðgerð, að ekki er gerlegt að kveðja 

dýralækni á vettvang. 

III. KAFLI 

Um notkun dýra í vísindalegum tilgangi. 

11. gr. 

Óheimilt er án leyfis yfirdýralæknis að nota dýr við vísindalegar rannsóknir 

eða tilraunir eða í sambandi við kennslu, ef samfara þessu eru sérstakar aðgerðir á 

dýrinu, blóðtaka eða dæling efna í dýrið eða yfirleitt, ef meðferð á dýri í þessu skyni 

vekur dýrinu sérstakan ótta eða þjáningu. Sama gegnir, ef dýr eru notuð við fram- 

leiðslu lyfja eða til svipaðra þarfa. 
Menntamálaráðuneyti er rétt að setja nánari reglur um efni þau, sem greinir 

í 1. málsgrein. 
Úrlausn yfirdýralæknis samkvæmt 1. málsgrein má skjóta til menntamála- 

ráðuneytis, er úrskurðar mál til þrautar. 

    

12. gr. 

Við tilraunir eða aðgerðir á dýrum samkv. 11. gr. ber að gæta þess að baka 

dýrum ekki meiri þjáningu en óhjákvæmilegt er og nota deyfingu, þar sem við 

verður komið. Nú verður að ætla, að dýr kveljist, vegna tilrauna eða aðgerðar, til 

langframa, og skal þá deyða það, er tilraun eða aðgerð er um sarð gengin.
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IV. KAFLI 

Um eftirlit með framkvæmd laganna o. fl. 

13. gr. 
Löggæzlumenn skulu hafa vakandi auga með því, að lögum þessum sé hlýtt. 
Nú kemst löggæzlumaður að því, að aðbúnaði að dýri er ábótavant, eða verður 

áskynja um annars konar brot á lögum þessum, og skal hann þá gera lögreglustjóra 
viðvart, ef ekki verður ráðin bót á þessu þegar í stað. Skal lögreglustjóri leggja 
fyrir aðilja að bæta úr fyrirvaralaust eða innan tiltekins tíma, eftir atvikum. 
Heimilt er lögreglustjóra að leggja við dagsektir allt að 200 krónum, er renni i 
ríkissjóð, ef aðili skeytir ekki fyrirmælum. Lögreglustjóri getur meðal annars mælt 
svo fyrir, að umráðamaður dýrs skuli flytja dýr á hæfilegan geymslustað, ræsta 
geymslurúm dýrs, annast um sæmilegan hita í geymslurúmi dýrs, afla nægilegs fóð- 
urs og drykkjar eða jafnvel fækka gripum, ef ekki er annars úrkosta. Lögreglu- 
stjóri skal hafa samráð við embættisdýralækni eða löggiltan dýralækni um þessi 
fyrirmæli, ef föng eru á því. 

Nú skipast aðili ekki eftir fyrirmælum lögreglustjóra, og hlutast lögreglustjóri 
þá til um framkvæmd á fyrirmælum á kosinað eiganda dýra eða annars rétthafa. 
Ekki er þó heimilt að farga skepnum eða taka þær frá aðilja eða neyta annarra 
þeirra úrræða, sem valdið geta aðilja miklum fjárútlátum eða miklu fjártjóni, nema 
héraðsdýralæknir — eða yfirdýralæknir, þar sem ekki er völ á héraðsdýralæknum — 
hafi lýst sig samþykkan slíkum aðgerðum. Veita skal aðilja færi á að tjá sig um 
slíkar aðgerðir, áður en til þeirra er gripið. Ef annar er umráðamaður dýrs en eig- 
andi, skal einnig veita eiganda tækifæri á að lýsa afstöðu sinni til máls. 

Endurgreiðslukröfur lögreglustjórnar á hendur aðilja samkv. þessari grein eru 
lögtakskræfar. 

14. gr. 
Nú er embættisdýralæknir eða löggiltur dýralæknir kvaddur til dýrs, sem er 

sjúkt eða lemstrað, og rannsókn hans leiðir í ljós, að dýrið sé ekki lífvænlegt, og er 
honum þá skylt að hlutast til um, að það sé deytt, enda sé dýrið haldið miklum kvöl- 
um. Deyðing fer fram á kostnað eiganda (umráðamanns) dýrs. Löggæzlumönnum 
er skylt að aðstoða við deyðingu dýrs samkvæmt lögmætri ákvörðun dýralæknis, 
eftir því sem hann mælir fyrir um. 

Dýralæknir á kröfu á ríkissjóð samkvæmt í. málsgr., en ríkissjóður á bakkröfu 
á hendur eiganda dýrs eða umráðamanni, og er sú krafa lögtakskræf. 

15. gr. 
Nú verður maður var við dýr, sem er sjúkt, lemstrað eða bjargarvana að öðru 

leyti, og er honum þá skylt að veita því umönnun eftir föngum og gera eiganda 
(umráðamanni), löggæzlumönnum eða dýralækni viðvart án ástæðulausrar tafar. 
Ef högum dýrs er þannig farið, að telja verður sjúkdóm dýrs eða lemstur tvímæla- 
laust banvæn, er þeim, sem sér dýrið, heimilt eða jafnvel skylt að deyða það, ef 
dýrið er mjög kvalið og ekki er unnt að ná til eiganda (umráðamanns), löggæzlu- 
manns eða dýralæknis með hröðum hætti. Þeim, sem deyðir dýr samkvæmt þessu 
ákvæði, er skylt að skýra löggæzlumanni frá því jafnskjótt og föng eru á. 
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V. KAFLI 

Stjórn dýraverndarmála. 

16. gr. 

Menntamálaráðuneyti hefur yfirstjórn allra mála, er varða dýravernd. Ráðu- 

neytið nýtur aðstoðar dýraverndarnefndar um stjórn þeirra málefna. Menntamála- 

ráðuneyti skipar nefndina til fjögurra ára i senn. Í nefndinni eiga sæti ó menn. 

Skal einn nefndarmanna skipaður eftir tillögu Búnaðarfélags Íslands, einn eftir 

tillögu Dýraverndunarfélags Íslands, einn eftir tillögu Hins íslenzka náttúrufræði- 

félags, einn eftir tillögu Dýralæknafélags Íslands. Menntamálaráðvaeyti skipar einn 

nefndarmann án tilnefningar, en nefndin kýs sér formann úr sínum hópi. 

Tillagna dýraverndarnefndar skal leitað við setningu reglugerða eða annarra 

stjórnvaldsreglna um dýravernd. Nefndinni er og skylt að gera tillögur til mennta- 

málaráðuneytis um allt það, sem horfir til framdráttar dýravernd í landinu. Dýra- 

verndarnefnd skal láta löggæzlumönnum, ákæruvaldi og dómstólum í té umsagnir 

um málefni, er varða dýravernd, eftir tilmælum þeirra. Nefndin skal enn fremur 

beita sér fyrir því að auka þekkingu manna og skilning á dýraverndarmálum. 

Dýraverndarnefnd starfar kauplaust, en framlagðan kostnað fær hún greiddan 

úr ríkissjóði eftir reikningi, er menntamálaráðherra samþykkir. ' 

VI. KAFLI 

Um refsingu og önnur viðurlög. 

17. gr. 

Brot á lögum þessum eða á reglum eða reglugerð, sem sett er með stoð í þeim, 

varðar sektum allt að 10 þús. kr. eða varðhaldi allt að 1 ári. Ef brot er stórfellt 

eða ítrekað, má beita fangelsisrefsingu allt að 2 árum. 

Brot dýralæknis á ákvæðum 14. gr. Í. málsgr. varðar seklum. 

Hlutdeild í brotum á lögum þessum og tilraun til brota er refsiverð, sbr. ll. 

kafla almennra hegningarlaga. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð. 

18. gr. 

Nú hefur maður gerzt sekur um stórfellt eða ítrekað brot á lögum þessum eða 

eldri refsiákvæðum, er varða dýravernd, og er þá unnt að svipta hann heimild til að 

eiga dýr, nota þau eða hafa í umráðum sínum, verzla með þau, slátra þeim eða 

sýsla um þau með öðrum hætti. Heimildarsvipting þessi getur lotið að dýrum 

almennt eða einstökum dýrategundum, og má ýmist svipta menn þessum heimildum 

um tiltekið tímabil eða ævilangt. Heimildarsviptingu má beita gagnvart ósakhæf- 

um manni. Ákæruvald getur haft uppi kröfu um heimildarsviptingu í refsimáli 

eða sérstöku máli á hendur sakborningi. 

Aðili, sem sviptur er heimild samkv. 1. málsgr. og skeytir ekki þessu ákvæði 

dóms, skal sæta sektum. Sá maður, sem veit af slíku dómsákvæði og fær allt að einu 

dómfellda dýr til umráða andstætt dómsákvæði, skal sæta sektum. 

19. gr. 

Foreldrum eða öðrum forráðamönnum barna yngri en 15 ára er skylt að stuðla 

að því, að þau hlýðnist fyrirmælum þessara laga. Nú fremur barn á ofangreindum 

aldri brot á lögum þessum og brotið er framið með vitund foreldra eða forráða- 

manna, og skal þeim þá refsað fyrir brotið, ef sannað er, að þeir hafi vanrækt að 

koma í veg fyrir brotið.
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VII. KAFLI 

Almenn ákvæði, gildistaka laga og brottfallin lög. 

20. gr. 
Menntamálaráðuneyti setur reglugerð um slátrun búpenings og um rekstur bú- 

fjár til slátrunar og annan flutning búfjár innanlands og um flutning á húsdýrum 
öðrum en hrossum til útflutnings. Einnig er ráðuneytinu heimilt að setja fyllri 
reglur í reglugerð um efni þau, sem um ræðir í lögum þessum, auk þeirra atriða, 
sem greinir Í 4., 8. og 11. gr. 

Stjórnvaldsreglur um dýravernd, sem settar hafa verið fyrir gildistöku laga þess- 
ara, halda gildi sínu, unz nýjar reglur eru settar. 

21. gr. 
Um rannsókn og meðferð mála út af brotum á lögum þessum fer að hætti laga 

nr, 27 5. marz 1961, um meðferð opinberra mála. 

Kostnaður við framkvæmd laganna telst til almenns löggæzlukostnaðar, nema 
annars sé getið. 

22. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þremur almanaksmánuðum eftir að þau hafa verið birt. Frá 

sama tíma eru numin úr gildi þessi lög og lagaákvæði: 

1. 179. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 
2. Lög um dýraverndun, nr. 34 3. nóv. 1915, 2. og 3. gr., ásamt breytingarlögum 

nr. 31 19. júní 1922. 
Lög þessi raska hvorki gildi VII. kafla laga nr. 18 22. marz 1948, um forða- 

gæzlu og fóðurbirgðafélög, né laga nr. 50 23. júní 1932, um útflutning hrossa. 

Gjört í Reykjavík, 13. apríl 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gíslason. 

AUGLÝSING 

um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Danmerkur. 

Hinn 2. apríl var undirritað í Reykjavík samkomulag um viðskipti milli Ísands 
og Danmerkur, er gildir fyrir tímabilið 15. marz 1957 til 14. marz 1958. 

Samkvæmt samkomulagi þessu munu dönsk stjórnarvöld veita innflutningsleyfi 
fyrir íslenzkum vörum á svipaðan hátt og áður hefur tíðkazt og íslenzk stjórnar- 
völd munu einnig heimila innflutning frá Danmörku eins og að undanförnu að svo 
miklu leyti, sem gjaldeyrisástand landsins leyfir. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 23. april 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 53 il. júní 1938, um mat á matjessíld 

og skozkverkaðri síld. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseii sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki 

voru: 

Í. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 

Atvinnumálaráðherra ákveður laun matssijóra og maftsmanna. Skulu laun 
þeirra greidd úr ríkissjóði. Síldarsaltandi skal greiða til síldarmats ríkisins tíma- 
kaup matsmanna fyrir þann tíma, sem þeir vinna við mat, eftirlit og annað í þágu 
síldarsaltanda. Til að standast kostnað við matið að öðru leyti, svo sem ferða- 
kostnað matsmanna o. fl., skal heimilt að taka af hverri útflutningsmetinni tunnu 
matsgjald, er nemi kr. 0.50. Gjald þetta skal innheimt af lögreglustjóra ásamt út- 

flutningsgjaldi. 
Síldarmatsmenn skulu starfa undir stjórn síldarmatsstjóra og bera ábyrgð á 

störfum sínum gagnvart honum. 
Um kaup síldarmatsmanna, ferðakostnað, dagpeninga, vinnutíma o. fl. skal 

nánar ákveðið í erindisbréfi þeirra. 

2. gr. 
Aftan við 5. gr. laganna komi nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Um kostnað við frjálst mat á síld fer samkvæmt 3. gr. 

3. gr. 
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 64 9. nóv. 1953, um breyting á lögum nr. 

53 11. júní 1938, um mat á matjessíld og skozkverkaðri sild. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 25 1955, um breyting á lögum nr. 23 1953, 

um leigubifreiðar í kaupstöðum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþir gis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallizt á !ög þessi og vér staðfest þau með samþykki 
voru; 

1. gr. 
1. málsl. 1. gr. laganna orðist svo: 
Samgöngumálaráðuneytinu er enn fremur heimilt, að fengnum tillögum hlutað- 

eigandi stéttarfélags og meðmælum bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, að takmarka 
fjölda leigubifreiða í kaupstöðum og þeim kauptúnum, þar sem íbúar eru 700 eða 
fleiri, hvort heldur er fólks- eða vörubifreiðar, annað hvort eða hvort tveggja. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

3. gr. 
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 

meginmáli laga nr. 25 1955 inn í lög nr. 23 1953 og gefa þau út svo breytt, með 
fyrirsögninni: Lög um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum. 

Gjört í Reykjavík, 28. apríl 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um vísitölu byggingarkostnaðar. 

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. 
Hagstofa Íslands skal reikna vísitölu byggingarkostnaðar, er sýni breytingar 

hans frá 1. október 1955. Vísitala þessi skal reiknuð út þrisvar sinnum á ári, miðað 
við verðlag í Reykjavík í febrúarmánuði, júnímánuði og októhermánuði, og gildir 
hver vísitala í 4 mánuði frá 1. marz, 1. júlí og 1. nóvember að telja. 

Nú er svo fyrir mælt í lögum, að vátryggjandi húsa skuli breyta vátryggingar- 
verði þeirra eftir vísitölu byggingarkostnaðar, og skal þá sú vísitala, sem er í gildi 
við byrjun viðkomandi vátryggingartímabils, ráða brunabótaverðinu allt tímabilið. 

A 16 

1957 

24 

23. apríl 

25 

24. apríl



1957 

25 

24. apríl 
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2. gr. 

Vísitölur byggingarkostnaðar eftir 1. október 1955 skulu tengdar við eldri visi- 

tölur, reiknaðar út samkvæmt lögum nr. 87/1943, með því að margfalda hinar fyrr 

nefndu með tölunni 9.69. Hagstofan getur að öðru leyti úrskurðað um vafaatriði, 

er kunna að koma í ljós í sambandi við tengingu nýju vísitölunnar við hina eldri, 

þar á meðal um það, hvernig vátryggingarverð húsa utan Reykjavíkur skuli ákveðið 

á grundvelli nýju vísitölunnar haustið 1957. 

3. gr. 

Við ákvörðun á söluverði íbúða til samræmis við vísitölu byggingarkostnaðar 

samkvæmt 8. tölulið 6. gr. og 1. málsgr. 20. gr. í lögum nr. 36/1952, um opinbera 

aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, skal fara þannig að: 

a. Hafi seljandi íbúðar eignazt hana fyrir 1. marz 1957, þá finnst hækkun sú, sem 

um ræðir í nefndum lagagreinum, með því að bera vísitöluna, sem Í gildi er á 

þeim tíma, er sala fer fram, saman við byggingarkostnað samkvæmt eldri vísi- 

tölunni á þeim tíma, er hlutaðeigandi fékk íbúðina. Hafi hann fengið hana á 

tímabilinu 1. október 1954 til 28. febrúar 1957, skal hér miða við vísitölu 904 

(1939 = 100). 

b. Hafi seljandi íbúðar eignazt hana eftir febrúarlok 1957, þá finnst hækkun sú, 

sem hér um ræðir, með því að bera vísitöluna, sem í gildi er á sölutíma, saman 

við vísitölu þess tímabils, er hlutaðeigandi fékk íbúðina. 

4. gr. 

Hagstofan skal, í samráði við húsameistara ríkisins, láta fara fram athugun 

á því á 10 ára fresti, hvort byggingarhættir hafi breytzt svo, að ástæða sé til að 

endurskoða grundvöll vísitölu byggingarkostnaðar. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal vísitala samkvæmt hinum nýja grundvelli 

fyrst reiknuð út miðað við verðlag í febrúar 1967, sbr. 1. málsgr. 1. gr. þessara laga. 

Jafnframt falla úr gildi eða breytast ákvæði eldri laga, sem eru i ósamræmi við lög 

þessi, sbr. 2—-4. málsgr. 9. gr. laga nr. 9 23. marz 1955, um Brunabótafélag Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 24. april 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. SJ 
  

Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 26 
. |. , . . |. 24. april 

um breyting á lögum nr. 14 4. april 1955, um breyting á lögum nr. 44 

19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

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. 
1. gr. laganna breytist svo, að í stað töluorðsins 40000 komi: 55000. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 27 
29. maí 

um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrá o. fl. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. Våru- 
Á tollskránni í 1. gr. eru gerðar þessar breytingar: Mott. Vere 

1. Á eftir nr. 58 í 28. kafla kemur nýtt númer, svo hljóðandi: eining Aurar  % 
öða Netjatjara og netjalitur ...........0.0.00.000.000. 1 kg 2 

2. Á eftir orðunum „koma í veg fyrir ketilstein“ í nr. 59 í 
28. kafla kemur: og ryð. 

3. Aftan við nr. 2 í 39A. kafla kemur svo hljóðandi athuga- 
semd: 
Aths. Råduneytinu er heimilt að lækka aðflutningsgjöld af plast- 

umbúðum af sérstakri gerð utan um íslenæzkar afurðir til út- 
flutnings. 

4. Á eftir nr. 6 í sama kafla kemur nýtt númer, svo hljóðandi: 
Ga — plastflot til netjagerðar ...........000.00 0000... — 2 2 

5. Í stað nr. 4 í 39B. kafla koma þrjú númer, svo hljóðandi: 
— plötur, þræðir, stengur åt. a.:. 
— — úr svampgúmmiíi til skógerðar ............... — 7 8 

da — — úr svampgúmmiíi til annars .................. — 7 20 
4b — — úr öðru ............0000 0... sess — 7 8



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Nr. 33 í 44. kafla (Vaxbornar umbúðir). 
Liðurinn fellur niður. 
Aftan við nr. 34 í 44. kafla kemur svo hljóðandi athuga- 
semd: 
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka aðflutningsgjöld af pappa- 

umbúðum af sérstakri gerð utan um íslenzkar afurðir til út- 
flutnings. 

Nr. 1 og 2 í 45. kafla orðast svo: 
— með íslenzkum texta 
— — bundið 

— — annað sees ss 

Við athugasemdina við nr. 2 í 45. kafla bætist: 
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að fella niður aðflutningsgjöld 
af ritum, sem Vestur-Íslendingar láta prenta vestan hafs á íslenzku, 
og af forn- og fræðiritum og öðrum þess háttar ritum á Íslenzku. 

Í stað nr. 15 í 45. kafla koma tvö númer, svo hljóðandi: 
Auglýsingaspjöld og auglýsingaskilti, áletruð, einnig úr 
öðrum efnum: 

15 — með íslenzkum texta .........0.0.0000 0. 0... 00. 

la — Önnur ......20020 00 tollfrjáls 
Á eftir nr. 27 í 63. kafla kemur nýit númer, svo hljóðandi: 
27a Vélavirdúkur ........0000.00 0. ens 
Í stað nr. 85—86a í 63. kafla koma tvö númer, svo hljóð- 
andi: 

Blikkdósir og kassar: 
85 — málað, áletrað, lakkað eða skreyti .............. 

86 — annað .....0.000esssus ee 
Nr. 5 í 67. kafla orðast svo: 
5 Blýlóð (sökkur) svo og nótablý 
Nr. 36 í 72. kafla orðast svo: 

36 — allt að 100 hestafla .........0.00.00000 0... 
Aftan við nr. 3 í 75. kafla koma tvö ný númer, svo hljóð- 
andi: 

ða — kranabifreiðar .......0...000. 00 ens 
3b — steypuhræribifreiðar ...........0.00000.....0...... 
Nr. 1—5 í 79. kafla orðast svo: 

Sr 

RON NONNI 

1 Flygel og píanó ......0000000 0000 
2 Hlutar til flygela og pianda .......00000000 0000. 
3 Orgel og harmoníum ........000000 00 
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að fella niður verðtoll af orgelum 

til kirkna og hljóðfærum fluttum inn til notkunar við 
kennslu í skólum. 

4 Hlutar til orgele og harmonia ......000000000. 000... 
5 Strengjahljóðfæri og hlutar til þeirra, ót. a. ......... 
Nr. 7—8a í 79. kafla orðast svo: 
Blásturshljóðfæri: 
7 — önnur og hlutar til þeirra ........0000000 000... 
8 Harmoníkur .......0...eesseetssss 
Sa Hlutar til harmonika .......0000000.. 0... 

Aftan við nr. 7 í 85. kafla kemur nýtt númer, svo hljóð- 
andi: 
8 Ferðaskrín og önnur þess háttar skrín með speglum, 

burstum og öðrum snyrtiáhöldum, búsáhöldum o. þ. h., 
ÓL. A. 200 

Toll- 

eining 

1 kg 

Vöru- 

magns- 
tollur 

Aurar 

I
m
 

mg
 

sg
 

sy
 

Verð- 
tollur 

% 

25 
15 

25 

30 
20 

50
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2. gr. 
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 
Í stað p- og r-liða kemur nýr liður, svo hljóðandi: 

- Að láta koma til framkvæmda tollfrelsisákvæði alþjóðasamnings frá 25. sept. 
1956, um sameiginlega greiðslu kostnaðar af tiltekinni flugþjónustu á Íslandi. 
v-liður orðast svo: 
Að fella niður eða lækka aðflutningsgjöld á allt að 50 bifreiðum árlega fyrir 
fólk með útvortis bæklanir eða lamanir, enn fremur fólk með lungnasjúkdóma 
og aðra hliðstæða sjúkdóma og loks fólk, sem þjáist af afleiðingum slysa, allt á 
svo háu stigi, að það getur ekki farið ferða sinna án farartækis. Enn fremur að 
fella niður aðflutningsgjöld af hjólastólum og gervilimum, enda sé þörf fyrir 
þessar vörur sönnuð með nákvæmu læknisvottorði. Eftirgefin aðflutningsgjöld 
af hverri einstakri bifreið mega ekki nema hærri fjárhæð en kr. 40 000.00. 

Fjármálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem úrskurðar umsóknir 
um eftirgjafir aðflutningsgjalda af bifreiðum, og er ákvörðun nefndarinnar 
fullnaðarúrskurður um þetta efni. Skulu nefndarmenn vera læknar, og er einn 
nefndarmanna skipaður eftir tilnefningu Sambands íslenzkra berklasjúklinga, 
annar eftir tilnefningu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og sá þriðji án til- 
nefningar 

Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara ákvæða, 
ef með þarf. Frá 1. júní og til ársloka 1957 er þó aðeins heimilt að fella niður 
eða lækka aðflutningsgjöld af 25 bifreiðum. 
Á eftir bb-lið koma fjórir nýir liðir, svo hljóðandi: 
Meðan tilbúinn áburður er tollfrjáls, að endurgreiða Áburðarverksmiðjunni 
aðflutningsgjöld af umbúðum og efnivörum til framleiðslunnar. 
Meðan heimilt er að fella niður aðflutningsgjöld af ómöluðu korni, að fella 
niður á sama hátt aðflutningsgjöld af kornvörum, kornblöndum og melassa 
til skepnufóðurs. 
Að innheimta sömu aðflutningsgjöld af hvalveiðaskutlum, hvalveiðabyssum og 
skotfærum til þeirra og veiðarfærum. 
Að fella niður eða lækka aðflutningsgjöld af vefnaðargarni úr baðmull og 
gerviefnum, ef viðtakandi vörunnar rekur dúkaverksmiðju og þess er getið í 
aðflutningsskýrslu, að garnið verði einungis notað til framleiðslunnar. 

3. gr. 
Síðari málsliður síðustu málsgr. 7. gr. laganna fellur niður. 

4. gr. 
Á eftir 25. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 26. gr., svo hljóðandi: 
Aöðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar og Þar 

fram yfir telst 1 króna, en minni upphæð skal sleppt. 

5. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. málsgr. 36. gr. laga nr. 32 14. júní 1929, 

um loftferðir. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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28 LÖG 
8. maí 

um breytingu á heilsuverndarlögum nr. 44/1955. 

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 4. gr. komi ný grein, er verði 5. gr., svo hljóðandi: 

Ráðherra skipar fasta lækna heilsuverndarstöðva, og greiðast laun þeirra úr 

ríkissjóði. 

2. gr. 

5. gr. verði 6. gr. og 6. gr. verði 7. gr. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. maí 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson. 

29 LÖG 
17. maí 

um breyting á lögum nr. 46 25. maí 1949, um iðnfræðslu. 

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. 

16. gr. laganna orðist svo: 
Sumarleyfi iðnnema skal vera 18 dagar virkir, með fullu kaupi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. mai 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar 

á Íslenzkum skipum. 

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. 
Í stað 1—-3. málsgr. ákvæða til bráðabirgða í lögunum komi svofelld ákvæði: 
Til ársloka 1962 skal árlega haldið á vegum stýrimannaskólans í Reykjavík, 

ef nægileg þátttaka fæst, eitt námskeið við stýrimannaskólann og tvö námskeið 
utan Reykjavíkur til undirbúnings prófi, er nefnist hið minna fiskimannapróf. Próf 
skal haldið á hverjum stað að námskeiði loknu. 

Námskeiðin utan Reykjavíkur skulu haldin til skiptis á Ísafirði, á Akureyri, 
í Neskaupstað og í Vestmannaeyjum, annað hvert ár á hverjum stað. 

Námskeið öll og próf skulu að jafnaði haldin á tímabilinu frá byrjun október- 
mánaðar til loka janúar. Heimilt er að halda námskeiðin á öðrum tímum árs, en 
jafnan skulu þau standa yfir minnst 4 mánuði. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um námskeiðin og prófin, að 
fengnum tillögum skólastjóra stýrimannaskólans og Farmanna- og fiskimannasam- 
bands Íslands. 

Hver sá, sem lokið hefur prófi samkvæmt 1. málsgr., er 21 árs að aldri og full- 
nægir skilyrðum c.—e.-liða 6. og 8. gr. laga þessara, á rétt á að öðlast skírteini, 
er heimili honum að vera skipstjóri eða stýrimaður í innanlandssiglingum á fiski- 
skipi allt að 120 rúmlestum. 

Enginn getur þó fengið stýrimannsskirteini samkvæmt 5. málsgr. bráðabirgða- 
ákvæða þessara, nema hann hafi eftir 15 ára aldur siglt sem háseti á skipi yfir 15 
rúmlestir í 30 mánuði eða hafi verið skipstjóri á skipi yfir 6 rúmlestir í 6 mánuði 
eða stýrimaður á skipi yfir 15 rúmlestir í 12 mánuði. Enginn getur heldur fengið 
skipstjóraskirteini samkvæmt 5. málsgr. bráðabirgðaákvæða þessara, nema hann 
hafi siglt sem stýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir í 12 mánuði. 

Þeir menn, sem öðlazt hafa skipstjórnarréttindi samkvæmt lögum nr. 104 frá 
1936 á skipum allt að 75 rúmlestum og hafa eftir það verið skipstjórar eða stýri- 
menn á skipum yfir 30 rúmlestir í 5 ár, er lög þessi öðlast gildi, skulu öðlast rétt 
til að vera skipstjórar eða stýrimenn í innanlandssiglingum á skipum allt að 120 
rúmlestum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  
Lúðvík Jósepsson. 
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1954. 

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

Rikisreikningurinn fyrir árið 1954 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum: 

Innborganir: 

. Tekjur samkvæmt 2. gr. 

Eignahreyfingar samkv. 

Útborganir: 

. Gjöld samkvæmt 7. gr. 

  

  

Áætlun: Reikningur: 
fjárlaga .. kr. 338 800 000.00 kr. 422 719 485.14 

3. — A. — — 98 659 886.00 — 121 316 506.43 
3. — B. — — 10 000.00 — 28 786.58 
4. — — — 1983 000.00 — 2 903 293.84 
5. — — — 4 100 000.00 — 4 149 299.14 

20. gr. fjárlaga — 3 250 000.00 — 34 104 161.14 

Kr. 446 802 886.00 Kr. 585 221 532.27 

Áætlun: Reikningur: 

fjárlaga .. kr 3 417 428.00 kr 3 506 374.54 
8. — — .… — 560 161.00 — 994 124.00 
9. — — — 3 744 797.00 — 5 126 074.53 

10. — I — — 6 416 702.00 — 9 134 455.57 
10. — TI. — — 1 061 800.00 — 1028 652.70 
10. — III. — — 6 461 800.00 — 7 345 039.82 
11. — A. — — 26 398 395.00 — 29 106 915.00 
11. — B. — — 1596 373.00 — 2 245 077.45 
11. — C. — — 10704 101.00 — 12 399 341.58 
11. — D. — — 550 000.00 — 654 263.73 
12. — — — 30 164 090.00 — 30 552 084.05 
13. — A. — — 41597 997.00 — 53 701 556.51 
13. — B. — — 8 167 500.00 — 11038537.23 

13. — C. — — 12 211 366.00 — 1249843441 
13. — D. — — 3 310 188.00 — 4 545 280.71 
14. — á. —- — 6 132 248.00 — 7 473 166.94 
14. — B. — — 59 823 758.00 — 62 721 733.52 
15. — A. — — 5 044 385.00 — 6 068 408.36 
15. — B. — — 6 249 404.00 — 6 597 417.24 
16. — A. — — 36 287 496.00 — 37 580 320.21 

16. — B. — — 6 102 555.00 — 6 537 550.81 

16. — C. — — 2 123 220.00 — 2 121 716.23 

16. — D. — — 12 774 067.00 — 12 288 595.08 

17. — — — 54 339 485.00 — 54 714 960.40 

18. — — — 12952 661.00 — 13 765 891.65 

19. — 1 — — 45900 000.00 — 52 347 858.91
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Útborganir: Áætlun: Reikningur: 31 
27. Gjöld samkvæmt 19. gr. 2. fjárlaga .. kr. 1500 000.00 kr. 6479 749.19 22. maí 
28. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga — 40 934 853.00 — 85 745 926.84 

Greiðslujöfnuður — 276 056.00 — 46901 525.06 
  

Kr. 446 802 886.00 Kr. 585 221 532.27 
  

Gjort i Reykjavik, 22. mai 1957. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jonsson. 

LOG 

um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Kópavogskaupstað 

land jarðanna Kópavogs og Digraness og um eignarnáms- 

heimild á erfðafesturéttindum. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Kópavogskaupstað allt land jarðanna Digra- 

ness og Kópavogs að undanskildum nýbýlum og því landi, sem heilbrigðismálaráðu- 
neytinu hefur verið afhent vegna rekstrar hæla ríkisins í Kópavogi og búrekstrar 
ríkisins i sambandi við þau. 

Náist ekki samkomulag um söluverð landsins, skal það metið af gerðardómi, þar 
sem kaupandi og seljandi tilnefni hvor sinn aðila, en bæjarfógeti Kópavogskaup- 
staðar oddamann. Þó skal Kópavogskaupstað ekki gert að greiða þá verðhækkun 
landsins, sem orðið hefur vegna framkvæmda bæjarfélagsins sjálfs, síðan farið var 
að skipta landinu í byggingarlóðir. 

Andvirði landsins skal Kópavogskaupstað heimilt að greiða á 25 árum. 
Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir bygsingarlóða úr landinu undir opinberar bygg- 

ingar, skal því heimilt að kaupa þær og þá við sama verði hlutfallslega og Kópa- 
vogskaupstað var gert að greiða fyrir landið. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar er heimilt að taka eignarnámi erfðafesturétt- 
indi í eignarlandi kaupstaðarins, ef nauðsyn krefur vegna skipulags. Um framkvæmd 
eignarnámsins skal fara eftir ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 22. maí 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 10 frá 15. apríl 1928, um Landsbanka Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. grein laganna orðist svo: 

Landsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, undir sérstakri 
stjórn. Á Norðurlandamálunum er heiti bankans Íslands Nationalbank, á ensku 

The National Bank of Iceland og á öðrum tungumálum samsvarandi heiti. 
Bankinn skiptist í tvær aðaldeildir, Seðlabanka Íslands og Viðskiptabanka, sem 

hvor um sig lýtur sérstakri stjórn. Falla veðdeild og stofnlánadeild sjávarútvegsins 
undir seðlabankann, en sparisjóðsdeild undir viðskiptabanka. Skal halda algerlega 
aðgreindum varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum og reikningshaldi 
hverrar deildar fyrir sig (seðlabanka, veðdeild, stofnlánadeild og sparisjóðsdeild). 

2. gr. 
Á eftir 1. grein komi ný grein, er verði 2. grein laganna, svo hljóðandi: 

Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Landsbanka Íslands. Til þess 
að taka lán erlendis án tryggingar í sjálfs sín eignum, sbr. 18. gr., þarf sérstaka 
lagaheimild í hvert sinn, að undanteknum lánum þeim, er ræðir um í lögum nr. 10 
31. mai 1927, svo og lánum þeim, er koma kunna í stað þessara lána. 

3. gr. 
Á eftir 2. grein komi ný grein, er verði 3. gr., svo hljóðandi: 

Yfirstjórn Landsbanka Íslands er í höndum ráðherra þess, sem fer með banka- 
mál, og bankaráðs samkvæmt því, sem ákveðið er í lögum þessum. Stjórn seðla- 

bankans skipa fimm menn, bankastjórar hans og þrír menn skipaðir af ríkis- 
stjórninni eftir tillögum bankaráðs til fjögurra ára í senn. Framkvæmdastjórn seðla- 
bankans er í höndum tveggja bankastjóra, aðalbankastjóra, er forseti Íslands skipar 
að fengnum tillögum bankaráðs, og bankastjóra, er bankaráð ræður. Forfallist aðal- 
bankastjóri setur ríkisstjórnin mann til að gegna störfum hans á meðan. Forfallist 

hinn bankastjórinn eða einhver stjórnarmanna bankans, setur bankaráð menn í 
þeirra stað á meðan. Framkvæmdastjórn viðskiptabankans er í höndum þriggja 

bankastjóra, sem bankaráð ræður. 
Um stjórn bankans fer að öðru leyti eftir því, sem nánar er ákveðið í V. kafla. 

4. gr. 
2. grein laganna, er verði 4. grein, orðist svo: 

Landsbanki Íslands hefur heimili sitt, aðalskrifstofu og varnarþing í Reykjavík. 
Auk þess hefur viðskiptabanki Landsbankans útibú þar, sem framkvæmdastjórn 
og bankaráð ákveður að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 

5. gr. 
3., 4. og 5. grein laganna verða 5., 6. og 7. grein. 
Tilvísun 5. greinar (7. gr.) í 24. grein breytist í 26. gr.
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6. gr. 
1. mgr. 6. gr., er verður 8. gr., orðist svo: 

Seðlabankinn hefur einkarétt til að gefa út bankaseðla eða annan gjaldmiðil, 
sem komið geti í stað mótaðra peninga og getur gengið manna á milli í stað banka- 

seðla. 
Í stað 266. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869 í síðustu málsgrein 6. gr. 

komi: 150. gr. almennra hegningarlaga nr. 19 frá 1940. 

7. gr. 
7., 8. og 9. gr. verða 9., 10. og 11. gr. 
Í stað orðsins „bankaráðið“ í c-lið 9. gr. (11. gr.) komi: stjórn seðlabankans. 

8. gr. 
10. og 11. gr. verða 12. og 13. gr. 

Tilvísun 11. gr. (13. gr.) í 10. gr. verður í 12. gr. 

9. gr. 
Í stað orðanna „Bankaráð og framkvæmdarstjórar bera ábyrgð“ í 12. gr., sem 

verður 14. gr., komi: Stjórn seðlabankans ber ábyrgð. 

10. gr. 
Í stað orðanna „bankaráðs og framkvæmdastjórnar“ í 13. grein, sem verður 

15. grein, komi: stjórnar seðlabankans. 

11. gr. 
Á eftir 13. grein laganna komi ný grein, er verður 16. grein, svo hljóðandi: 

Seðlabankinn hefur með höndum kaup á erlendum gjaldeyri eða aðrir bankar 
í umboði hans. Enn fremur sölu gjaldeyris til viðskiptabanka sem stjórn seðla- 
bankans ákveður, svo og til ríkissjóðs. Enn fremur framkvæmd greiðslusamninga 
við önnur ríki. Þá skal seðlabankinn hafa eftirlit með gjaldeyrisverzluninni sam- 
kvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, sem ráðherra sá, sem fer með 
gjaldeyrismál, setur. 

Stjórn seðlabankans ákveður, að höfðu samráði við ríkisstjórnina, eftir hvaða 
reglum seðlabankinn kaupir afurðavíxla af viðskiptabönkum sínum. Einnig er 
henni heimilt, að höfðu samráði við ríkisstjórn, að kveða á um vexti banka og 

sparisjóða, þ. á m. um hámarksvexti fyrir hverja einstaka tegund inn- og útlána 
sem og dráttarvexti og aðra þóknun. Einnig að ákveða, að bankar og sparisjóðir 
skuli eiga innstæður í seðlabankanum og þá hve miklar, enda skal stjórnum banka 
og sparisjóða skylt að veita seðlabankanum upplýsingar um starfsemi sína svo sem 

um innlán og útlán. 
Nánari reglur varðandi þessa grein skal setja í reglugerð, þ. á m. um viðurlög, 

ef fyrirmælum stjórnar bankans er ekki hlýtt. 

12. gr. 
14., 15., 16., 17. og 18. grein verða 17., 18., 19., 20. og 21. grein. 

Í stað orðsins „bankaráðs“ í 15. gr. (18. gr.) komi: stjórnar bankans. 

13. gr. 
Í stað orðanna „framkvæmdastjórn seðlabankans og bankaráðinu“ í 19. gr., 

sem verður 22. gr. komi: stjórn seðlabankans, og í stað „8. gr., 2. tölulið og 10. gr.“ 
komi: 10. gr., 2. tölulið og 12. gr. 
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14. gr. 
Í stað orðanna „landsbankanefndin kýs til eins árs í senn“ í 21. gr. laganna, 

er verður 23. gr., komi: sameinað Alþingi kýs með hlutbundinni kosningu til tveggja 
ára i senn. 

Í stað orðsins „bankaráðsins“ í sömu grein komi: stjórnar seðlabankans. 
Við sömu grein bætist ný málsgrein, þannig: 
Ráðherra úrskurðar reikninga bankans. 

15. gr. 
22. gr. verði 24. gr. og breytist greinatalan framvegis eftir því að V. kafla. 
Tilvísun 24. gr. (26. gr.) i 5. gr. verði í 7. gr. og tilvísun 25. gr. (27. gr.) í 23. gr. 

verði í 25. gr. 

Í stað orðsins „sparisjóðsstörf“ í 6. tölul. 28. gr. (30. gr.) komi: bankastörf. 
Tilvísun 30. gr. (32. gr.) verði í 23.—25. gr. 

16. gr. 
33. og 34. gr. laganna falla niður. 

17. gr. 
35. gr. laganna orðist svo: 

Bankaráð Landsbanka Íslands skal skipað 5 mönnum. 
Formann bankaráðsins skipar ríkisstjórnin til 5 ára í senn. Hina fjóra kýs 

sameinað Alþingi hlutbundinni kosningu til 4 ára í senn. Formann bankaráðs má 
endurskipa og hina fjóra ráðsmennina má endurkjósa. Á sama hátt skal skipa vara- 
formann og kjósa fjóra varamenn, einn fyrir hvern aðalmann, er taki sæti í banka- 
ráðinu í forföllum formanns eða bankaráðsmanna. Ef formaður eða varaformaður 
fellur frá eða verður óhæfur til starfans áður en starfstími hans er á enda, skipar 
ríkisstjórnin nýjan varamann. Ef þingkjörinn bankaráðsmaður og varamaður for- 
fallast á sama hátt áður en starfstími hans er á enda, kýs Alþingi annan mann i 
hans stað. 

Engan má kjósa í bankaráð nema hann sé lögráða, hafi óflekkað mannorð og 
sé fjár síns ráðandi. Ef bankaráðsmaður missir þessi skilyrði áður en kjörtími 
hans er liðinn, hættir hann þegar störfum í ráðinu. 

Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo 
nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. 

Ríkisstjórnin ákveður laun bankaráðsmanna. 
Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í banka- 

ráðinu. 

18. gr. 
36. gr. laganna fellur niður, en 1. mgr. 37. gr. (verður 36. gr.) orðist svo: 

Bankaráðið gerir tillögu um skipun aðalbankastjóra við seðlabanka Íslands 
og þriggja manna í stjórn bankans. Bankaráðið ræður og einn bankastjóra við 
seðlabankann og þrjá bankastjóra í framkvæmdarstjórn viðskiptabankans. Skulu 
þeir ráðnir með 12 mánaða uppsagnarfresti, enda geti þeir sjálfir sagt upp stöð- 
unni með sama fyrirvara. Þó getur bankaráðið vikið bankastjóra frá fyrirvara- 
laust, gegn því að greiða honum 6 mánaða laun, svo framarlega sem ekki er um 
slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem heimili frávikningu hans án nokk- 

urrar launagreiðslu. Enn fremur getur sá ráðherra, er fer með bankamál, vikið 
bankastjóra frá. Skal bankaráðið eða ráðherra þá skýra hinum frávikna banka- 
stjóra skriflega frá ástæðum fyrir frávikningunni.
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19. gr. 
38., 39., 40. og 41. gr. laganna falla niður. 

20. gr. 
1. mgr. 42. gr. laganna, er verður 37. gr., orðist svo: 

Formaður bankaráðsins hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starfsemi 
viðskiptabankans. Hinir bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit, ásamt 
formanni. 

Tilvísun í 43. gr. í 2. mgr. verði í 39. gr. 

Úr síðustu málsgrein falli niður orðin „um seðlaveltu, gullforða og“. 

21. gr. 
Á eftir 42. gr., er verður 37. gr, komi ný grein, sem verði 38. gr., svo hljóðandi: 

Stjórn seðlabankans hefur á hendi æðstu stjórn hans, eftir nánari fyrirmælum 
í reglugerð. Hún kemur fram fyrir hönd seðlabankans gagnvart dómstólum, yfir- 
völdum og þriðja manni, og getur úrskurðað um öll meiri háttar mál, er bankann 
varðar. Hún ræður aðalféhirði seðlabankans og ákveður hve hátt veð hann skuli 
setja. Hún ákveður laun starfsmanna bankans, setur reglugerð um eftirlaun þeirra 
og úrskurðar um þau. Ríkisstjórnin ákveður laun bankastjóra seðlabankans og 
þóknun annarra stjórnarmanna hans. Eigi er bankastjórum seðlabankans eða öðrum 
í stjórn hans heimilt að vera í stjórn annarrar peningastofnunar. 

Stjórn seðlabankans heldur fundi eftir þörfum. Enn fremur skal halda fund, 
ef einhver úr stjórninni óskar. Aðalbankastjóri boðar fundi og stjórnar þeim. Afl 
atkvæða ræður úrslitum á fundum. 

22. gr. 
Á 43. gr. laganna, sem verður 39. gr., eru eftirfarandi breytingar gerðar: 

1. Stafliður a orðist svo: 
Að koma fram fyrir hönd viðskiptabankans gagnvart dómstólum, yfir- 

völdum og þriðja manni. 
Ráðið getur úrskurðað um öll mál viðskiptabankans, sem ekki er áskilið 

ráðherra að úrskurða um. 
2. Stafliður c orðist svo: 

Að ákveða verkaskiptingu á milli bankastjóra viðskiptabankans og setja 
þeim erindisbréf. 

3. Stafliður h orðist svo: 

Að ákveða ásamt framkvæmdastjórninni forvexti og útlánsvexti bankans, 
séu vextir ekki ákveðnir af stjórn seðlabankans, samkvæmi 16. gr. 
Tilvísun í 44. gr. í staflið 1. verði í 40. gr. 
Stafliður m falli niður. 
Stafliður n orðist svo: 

Að setja reglugerð um stjórn bankans og starfrækslu, er ráðherra staðfestir. 

Þ 

23. gr. 
Í stað orðanna „framkvæmdastjórnin“ í 44. gr., er verður 40. gr., komi: fram- 

kvæmdastjórn viðskiptabankans. 
Tilvísun 4. mgr. 44. gr. (40. gr) í 43. gr. verði í 39. gr. 
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24. gr. 
45., 46. og 47. gr. verða 41., 42. og 43. gr. 
Í stað orðanna „Framkvæmdastjórnin ræður“ í 45. gr. (41. gr.) komi: Fram- 

kvæmdastjórnir bankans ráða. 
Í stað tilvísunar 45. gr. í 43. gr. kemur tilvísun í 39. gr. 
Í stað tilvísunar 46. gr. (er verður 42. gr.) í 43. gr. komi tilvísun í 39. gr. 

25. gr. 
Í upphafi 48. gr. laganna, sem verður 44. gr., fellur niður orðið „landsbanka- 

nefnd“. 

26. gr. 
49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. og 59. gr. verða 45., 46., 47., 48., 49., 

50., 51., 52., 53., 54. og 55. gr. 

27. gr. 
VII. kafli laganna (62.—69. gr.) falli niður. 

28. gr. 
Lög þessi ganga þegar í gildi og falla þá jafnframt úr gildi lagaákvæði, er fara 

í bága við lög þessi. Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu forseta, skal færa þau 
inn í meginmál laga nr. 10 frá 15. apríl 1928 og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Ákvæði 7. gr. laganna gangi i gildi, þegar Alþingi ákveður. Þangað til getur 
ráðherra veitt bankanum undanþágu frá ákvæðum c-liðs 9. gr. laganna um, að bank- 
inn skuli draga erlendar skuldir frá innstæðu þeirri, sem telst til gullforða, svo 
og því ákvæði, að erlendar innstæður megi ekki fara fram úr % alls gullforðans. 

Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi bankaráðsmanna. 
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta 
sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til ársloka 1961. Starfstímabil formanns 
og varaformanns, sem ríkisstjórnin skipar í fyrsta sinn samkv. lögum þessum, er 

til ársloka 1962. Hið nýkjörna bankaráð skal hlutast til um, að stjórn seðlabank- 

ans og framkvæmdastjórn viðskiptabankans verði komið í það horf, sem lög þessi 

gera ráð fyrir. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson.
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LÖG 

um Útvegsbanka Íslands. 

Forseti ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Hlutverk og skipulag bankans. 

1. gr. 
Útvegsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, en lýtur sér- 

stakri stjórn samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 
Hlutverk Útvegsbankans er að styðja sjávarútveg, iðnað og verzlun lands- 

manna og greiða fyrir fjármálaviðskiptum þeirra, er stunda þessar atvinnugreinar. 

3. gr. 
Útvegsbanki Íslands tekur við öllum réttindum og eignum, skuldum og ábyrgð- 

um Útvegsbanka Íslands h/f og kemur að öllu leyti í hans stað. Leggur ríkissjóður 
Útvegsbankanum til sem stofnfé hreina eign hlutafélagsins Útvegsbanka Íslands, 
sbr. þó 35. gr., enda innleysir ríkissjóður hlutabréf þess samkv. VI. kafla laga þess- 
ara. Hættir þá Útvegsbanki Íslands h/f að vera til sem sjálfstæð stofnun, en rennur 
inn í Útvegsbanka Íslands, er tekur samkvæmt framansögðu við starfsemi hluta- 
félagsins og hlutverki. 

4. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Útvegsbanka Íslands. Til þess 

að taka lán erlendis, án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sérstaka laga- 
heimild í hvert sinn. 

5. gr. 
Útvegsbanki Íslands hefur heimili sitt og varnarþing í Reykjavík. En auk þess 

getur bankinn haft útibú og umboðsskrifstofur, þar sem bankastjórn telur þörf á, 
að fengnu samþykki ráðherra. Núverandi útibú Útvegsbanka Íslands h/f skulu 
halda áfram starfsemi sinni sem útibú hins nýja banka, nema bankastjórn ákveði 

annað að fengnu samþykki ráðherra. 

II. KAFLI 

Um sparisjóðsdeild. 

6. gr. . 
Sparisjóðsdeild bankans tekur við peningum sem innláni eða með sparisjóðs- 

kjörum. 

7. gr. 

Sparisjóðsdeildinni er heimilt í samræmi við tilgang bankans (sbr. 2. gr.): 
1. Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir. 
2. Að kaupa og selja erlendan gjaldeyri. Skal bankinn njóta að öllu leyti sömu 

réttinda og kjara í þessu efni sem viðskiptabanki Landsbankans. 
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3. Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu lögmæltu 
samþykki æðri stjórnarvalda. 

4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
5. Að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- og sveitarfélaga og önnur trygg og 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má sparisjóðsdeildin ekki kaupa eða selja 
nema í umboði annarra. 

6. Að annast að öðru leyti venjuleg bankastörf. 

8. gr. 
Sparisjóðsdeild skal eiga að minnsta kosti 15% af innlánsfé með sparisjóðs- 

kjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem tríkisskuldabréfum, verð- 
bréfum Landsbanka Íslands, Búnaðarbanka Íslands, Framkvæmdabanka Íslands 

eða öðrum verðbréfum, er bankastjórn og ráðherra telja jafntrygg. Verðbréfaeign 
þessa skal hækka, ef ráðherra, að fengnum tillögum bankaráðs, telur þess þörf. Í 
stað verðbréfa má koma inneign í seðlabanka Íslands. 

9. gr. 
Tekjuafgangi bankans ráðstafar bankaráð að fengnum tillögum framkvæmda- 

stjórnar. Ber bankinn töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd 
af árstekjum hennar. 

10. gr. 
Sparisjóðsdeildin nýtur allra hlunninda og lýtur öllum ákvæðum hinnar al- 

mennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum, eða 
almennum bankalögum, ef sett kunna að verða. 

III. KAFLI 

Um Fiskveiðasjóð Íslands. 

11. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands skal vera sérstök deild í Útvegsbankanum með aðskild- 

um fjárhag og bókhaldi. Um Fiskveiðasjóð fer að öðru leyti eftir þeim sérstöku 
lögum og reglugerðum, sem um hann gilda. 

12. gr. 
Fiskveiðasjóður tekur þátt í sameiginlegum kostnaði við stjórn bankans eftir 

ákvörðun bankaráðs. 

IV. KAFLI 

Stjórn bankans, reikningsskil o. fi. 

13. gr. 
Yfirstjórn bankans er í höndum bankaráðs og ráðherra þess, er fer með 

bankamál. Stjórn bankans að öðru leyti annast framkvæmdastjórn, skipuð þrem 
mönnum. 

14. gr. 
Bankaráð skal skipað fimm mönnum. Formann bankaráðsins skipar ráðherra 

til 5 ára i senn, svo og varaformann. Hina fjóra bankaráðsmennina kýs sameinað 
Alþingi hiutbundinni kosningu til 4 ára í senn, svo og fjóra varamenn til jafn- 
langs tíma. 

Bankaráðsformann má endurskipa og bankaráðsmenn má endurkjósa.
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Ef formaður eða varaformaður fellur frá, eða verður óhæfur til starfans áður 34 
en starfstími hans er á enda, skipar ráðherra nýjan varamann. Ef þingkjörinn 29. maí 
bankaráðsmaður fellur frá eða verður óhæfur til starfans áður en starfstíma lýkur, 
kýs þingið mann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans. 

Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo 
nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. 

Ríkisstjórnin ákveður laun bankaráðsmanna. 

Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í banka- 
ráðinu. 

15. gr. 
Engan má kjósa í bankaráð, nema hann sé lögráða, hafi óflekkað mannorð og 

sé fjár síns ráðandi. Ef bankaráðsmaður missir þessi skilyrði áður en kjörtími hans 
er á enda, hættir hann þegar störfum í ráðinu. 

16. gr. 
Bankaráð ræður þrjá bankastjóra og eru þeir framkvæmdarstjórn bankans. 

Laun bankastjóra skulu ákveðin af bankaráði með samþykki ráðherra, en aldrei 
mega þau vera hærri en laun bankastjóra við Landsbanka Íslands. Gagnkvæmur 
uppsagnarfrestur skal vera tólf mánuðir. Þó getur bankaráð vikið bankastjóra frá 
fyrirvaralaust, en þá skulu honum greidd sex mánaða laun, svo framarlega sem 
ekki er um slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem heimili frávikningu 
hans án nokkurrar launagreiðslu. Enn fremur getur sá ráðherra, sem fer með 

bankamál, vikið bankastjóra frá. 

Uppsögn skal jafnan vera skrifleg og greindar ástæður. 
Bankaráð setur bankastjórunum erindisbréf. 
Bankaráð getur veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju hans eftirlaun af fé 

bankans. Eftirlaun mega þó aldrei vera hlutfallslega hærri en þeir starfsmenn bank- 
ans fá hæst, sem eftirlauna njóta úr eftirlaunasjóði starfsmanna bankans. 

Ákvæði þessi um hámark eftirlauna skulu þó eigi gilda um núverandi banka- 
stjóra, er þeir hætta störfum, hafi þeir starfað sem bankastjórar 15 ár eða lengur. 

Bankaráðið getur einnig veitt fráförnum aðalbókara, aðalféhirði og útibús- 
stjórum, og ekkjum þeirra, eftirlaun af fé bankans eftir sömu reglum, telji það þá 
fá óeðlilega lág eftirlaun úr eftirlaunasjóðnum. 

17. gr. 
Bankaráð skal halda reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði. Aukafund skal 

halda, er formaður eða framkvæmdarstjórn telur þess þörf, eða meiri hluti banka- 
ráðsmanna krefst þess. 

Bankaráðsfundir eru lögmætir, ef þrír ráðsmenn eru á fundi. Afl atkvæða 

ræður úrslitum mála á fundum bankaráðs, nema á annan veg sé mælt í lögum eða 
reglugerð. Séu atkvæði jöfn, sker atkvæði formanns úr. 

Bankastjórar eiga rétt á að vera á fundum bankaráðs. 

18. gr. 
Bankaráð hefur æðsta vald í öllum málefnum bankans, nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum þessum eða reglugerð, og kemur fram fyrir bankans hönd 
gagnvart dómstólum, yfirvöldum og þriðja manni. Bankaráðið hefur eftirlit og 
umsjón með eignum bankans og starfsemi hans. 

Bankaráð ræður aðalféhirði og aðalbókara bankans og stjórnendur útibúa hans 
og ákveður laun þeirra og annarra starfsmanna hans. 

A 18
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34 Formaður bankaráðs hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit í bankanum. Hinir 
29. maí bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit, ásamt formanni. Hefur hver ein- 

stakur bankaráðsmaður aðgang að öllum bókum og skjölum bankans til eftirlits, 
enda hvílir á honum fullkomin þagnarskylda. 

Nánari ákvæði um afskipti bankaráðsins af bankarekstrinum skulu sett í 

reglugerð. 

19. gr. 
Framkvæmdarstjórnin hefur æðstu stjórn allrar daglegrar starfsemi bankans 

eftir nánari fyrirmælum reglugerðar bankans og bankaráðs. 
Framkvæmdarstjórnin ráðstafar íé bankans og stendur fyrir rekstri hans. 

Henni ber að sjá um, að bankareksturinn sé í öllum greinum samkvæmt lögum 

þessum og reglugerð bankans. 
Framkvæmdarstjórnin ræður starfsmenn Þankans, aðra en þá, sem banka- 

ráðinu er falið sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. 
Framkvæmdarstjórnin heldur fundi á hverjum starfsdegi, ef málefni liggja 

fyrir til úrlausnar. 
Undirskrift tveggja bankastjóra þarf til að skuldbinda bankann, ef gefa skal 

út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Þó er banka- 

ráðinu heimiit að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til að skuldbinda 

bankann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt einum bankastjóra, svo og 

að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bankann 

með undirskrift sinni í tilteknum málefnum. Í reglugerð má setja ákvæði um til- 

teknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir bankastjórar, og eigi aðrir, 

svo að gilt sé. 

20. gr. 

Kvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir þær 

og að þeim fylgi jafnframt áritun bókara um, að þær hafi verið athugaðar. Féhirðir 

má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf 

til, nema með samþykki tveggja bankastjóra, eða eins bankastjóra og starfsmanns, 

sem umboð hefur samkvæmt 19. gr. 

21. gr. 

Ekki mega bankastjórar hafa embættisstörf á hendi, ekki reka sjálfir atvinnu 

og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja. 

Eigi mega bankastjórar né aðrir starfsmenn bankans hafa skuldaviðskipti 

við bankann, hvorki sem skuldunautar né ábyrgðarmenn. 

Bankaráðsmenn mega ekki hafa milligöngu um lántöku annarra í bankanum. 

22. gr. 

Bankaráð, bankastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu 

um alit það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um 

vegna starfsemi sinnar við bankann. 

23. gr. 
Alþingi kýs tvo endurskoðendur bankans til tveggja ára í senn. Skulu 

þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans í hverju 

einstöku atriði, bera þá saman við bækur bankans og kanna verðbréfaeign og sjóð. 

Endurskoðendur gefa skýrslu til bankaráðs og stjórnarráðs, er fylgja skal 

ársreikningum bankans, svo og endranær þegar þeim þykir ástæða til. Árslaun 

endurskoðenda skulu ákveðin í reglugerð.
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24. gr. 34 
Bankastjórnin skal á hverju miðju reikningsåri gefa ráðherra stutt yfirlit yfir 29. maí 

hag bankans, er birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. Við árslok skal senda ráðherra 
endurskoðaðan ársreikning bankans ásamt skýrsla um hag hans og starfsemi á 
árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal því næst birta útdrátt úr honum 
í B-deild Stjórnartíðinda. 

V. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

25. gr. 
Útvegsbanki Íslands er að öllu leyti hliðstæð stofnun viðskiptabanka Lands- 

banka Íslands, nýtur sömu réttinda og gegnir sömu skyldum og hann, nema öðru- 
vísi sé ákveðið í lögum. 

Bankinn er undanþeginn tekjuskatti og útsvari og öðrum opinberum gjöldum 
og sköttum, hverju nafni sem nefnast, til ríkissjóðs eða sveitarsjóða eða til annarra 
stofnana. 

Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bankanum og 

í nafni hans, svo og skuldbindingar, er veita bankanum handveðsrétt, arðmiðar af 

skuldabréfum bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

26. gr. 
Fé það, sem lagt hefur verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 

kyrrsetningu, meðan það stendur þar. 

27. gr. 
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði, og ber þá uppboðshaldara að rann- 

saka, hvort eignin er veðsett Útvegsbankanum, og geta þess í uppboðsgerðinni. 

Ef svo reynist, skal bankanum eða útibúi því, er í hlut á, gert viðvart svo tímanlega, 
að hægt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

28. gr. 
Bankinn hefur rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og annað, sem 

hann hefur fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir til þess 
fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með 8 daga fyrir- 

vara. Nú er veðsali ókunnur eða ókunnugi um heimili hans, og skal þá bankinn 
stefna hlutaðeiganda með 14 daga fyrirvara til að leysa veðið með auglýsingu Í 
Lögbirtingablaðinu. 

29. gr. 
Glatist viðtökuskirteini, er bankinn hefur gefið út fyrir handveði eða geymslufé 

eða innláni, eða viðskiptabók fyrir sparisjóðsinnlagi eða öðrum innlögum, getur 
framkvæmdarstjórn bankans stefnt til sín handhafa þessa viðtökuskírteinis eða 
viðskiptabókar með 6 mánaða fyrirvara, og birt stefnuna þrisvar sinnum í Lögbirt- 
ingablaðinu, og ef enginn hefur sagt til sin áður en fyrirvarinn er liðinn, getur 
hún greitt þeim manni upphæðina, sem fengið hefur viðtökuskírteinið eða viðskipta- 
bókina, án þess að nokkur annar, er viðtökuskíirteinið eða viðskiptabókin kann að 

hafa verið framseld, geti þar fyrir gert kröfu á hendur bankanum. 

30. gr. 
Bankinn nýtur að öðru leyti sömu sérréttinda og fríðinda og talin eru í 50.—59. 

gr. laga nr. 10/1928, um Landsbanka Íslands.
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VI. KAFLI 

Um Útvegsbanka Íslands h/f. 

31. gr. 
Ríkisstjórnin tekur eignarnámi hlutabréf þau í Útvegsbanka Íslands h/f, sem eru 

í einkaeign. Kemur eignarnámið til framkvæmda þegar við gildistöku laga þessara. 

32. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, falla hlutabréf Útvegsbanka Íslands h/f 

úr gildi sem hlutabréf. Eigendur hlutabréfa geta þá þegar í stað framvísað bréfum 
og krafizt bóta samkvæmt mati. Skal verð bréfanna metið af þriggja manna nefnd, 
er hæstiréttur nefnir. Skulu tveir nefndarmanna vera sérfróðir um bankamál. Þriðji 
maðurinn skal vera lögfræðingur og sé hann formaður nefndarinnar. Nefndin skal 
miða mat sitt við sannvirði hlutabréfanna við gildistöku laganna og veita eigendum 

bréfanna rétt til að gæta hagsmuna sinna við matið. 

33. gr. 
Úrskurðir matsnefndarinnar eru fullnaðarúrskurðir um bætur til handa hlut- 

höfum vegna eignarnáms hlutabréfanna og er hluthöfum skylt að afhenda bréf sín 
segn greiðslu matsverðsins auk 7% ársvaxta af matsverðinu frá gildistöku laganna 

til greiðsludags. 

34. gr. 
Matsnefndin hefur heimild til að stefna eigendum hlutabréfa fyrir sig með 

opinberri innköllun í Lögbirtingablaði, er birt sé þrisvar sinnum. Gefi einhverjir 
eigendur sig ekki fram innan 4 vikna frá birtingu síðustu innköllunar að telja, falla 
kröfur til endurgjalds fyrir hlutabréfin niður. Gefi þeir sig fram innan fjögurra 
ára og sanni eignarheimild sína, er þó heimilt að greiða þeim andvirði bréfa. 

35. gr. 
Ríkissjóður greiðir andvirði bréfanna, en bankinn endurgreiðir það síðan af 

eigin fé sínu. 

36. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, leggst Útvegsbanki Íslands h/f niður og hættir 

störfum að fullu og öllu, en Útvegsbanki Íslands tekur þá við starfsemi hluta- 
félagsins og öllum eignum þess og skuldbindingum hverju nafni sem nefnast. Eftir 
að hlutafélagið er hætt störfum, er öllum, sem eiga eitthvert tilkall eða kröfur á 
hendur því, skylt að snúa sér með þær til Útvegsbanka Íslands. Kemur hann eftir 
það í öllum greinum í stað ttvegsbanka Íslands h/f. 

i 37. gr. 
Útvegsbanki Íslands tekur við öllum réttindum og skyldum gagnvart starfs- 

fólki og framkvæmdarstjórn Útvegsbanka Íslands h/f, er hlutafélagið hættir störfum. 

38. gr. 
í Allar bækur og skjöl Útvegsbanka Íslands h/f skulu renna til Útvegsbanka 

slands.
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VIL KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

39. gr. 
Umboð fulltrúaráðs og framkvæmdarstjórnar Útvegsbanka Íslands h/f fellur 

niður, um leið og hlutafélagið hættir störfum, en fráfarandi bankastjórar eiga 
sama rétt á hendur hinum nýja banka, sbr. 37. gr, sem þeir hefðu átt á hendur 
Útvegsbanka Íslands h/f, ef stöður þeirra hefðu verið lagðar niður. 

40. gr. 
Í reglugerð, er bankaráð semur og ráðherra staðfestir, skulu sett nánari ákvæði 

um stjórn og starfrækslu bankans. Má setja þar þau fyrirmæli um starfsemi hans, 
sem nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir þeim í þessum lögum, 
enda fari þau ekki í bág við nein ákvæði í lögunum. 

41. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 7 frá 11. marz 

1930, um Útvegsbanka Íslands h/f, 1. nr. 10 12. febr. 1940, 1. nr. 107 27. des. 1952, 
bæði um breyt. á þeim 1. og l. nr. 4 25. febr. 1932, um ríkisábyrgð á innstæðufé 

Útvegsbanka Íslands h/f. 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta 

sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til ársloka 1961. Starfstímabil formanns 
og varaformanns, sem ríkisstjórnin skipar í fyrsta sinn samkvæmt lögum þessum, 
er til ársloka 1962. 

Hið nýkjörna bankaráð tekur við yfirstjórn bankans, um leið og hann tekur 

til starfa sem sérstök ríkisstofnun. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 17 frá 10. febr. 1953, um Framkvæmdabanka Íslands. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Til viðbótar því, er greinir í 9. gr. laganna, sbr. og 1. gr. laga nr. 39/1954, er 
ríkissjóði heimilt að ábyrgjast erlend lán og skuldbindingar fyrir bankann að fjár- 
hæð allt að 150 milljónir króna. 

2. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 
Í bankaráði Framkvæmdabankans eiga sæti fimm menn. Skulu fjórir þeirra 

kjörnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til sex ára í senn. Fimmta manninn 
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35 skipar fjármálaráðherra til jafnlangs tíma og er hann formaður bankaráðsins. Á 
29. maí sama hátt skal kjósa og skipa varamenn, einn fyrir hvern aðalmann. 

Fjármálaráðherra ákveður þóknun til bankaráðsmanna. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við gildistöku laga þessara falla niður umboð núverandi bankaráðsmanna. 
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi og skip- 
aðir af fjármálaráðherra í fyrsta sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til 

ársloka 1963. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

36 LÖG 
13. maí 

um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis. 

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. 144. gr. laganna orðist svo: 
Varamenn þingmanna í kjördæmi, þar sem kosið er hlutbundnum kosningum, 

taka þingsæti eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir, þegar þingmenn þess lista, sem 
þeir eru kosnir á, falla frá eða forfallast, og án tillits til þess, hver þingmaður listans 
það er. Segi varamaður af sér, missi kjörgengi eða falli frá, tekur sá varamanns- 
sæti, sem næstur er á listanum og ekki var áður varamaður. Varamenn landskjör- 
inna þingmanna taka sæti eftir hliðstæðri reglu. 

2. gr. 
Varamenn fyrir þá alþingismenn, er kjörnir voru í alþingiskosningunum 24. 

júní 1956, skulu taka sæti á Alþingi samkvæmt reglum 1. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. mai 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Hermann Jónasson.
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LÖG 37 
10. mai 

y 

um aukinn skattfrådrått til handa skipverjum å fiskiskipum. 

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. 
Við ákvörðun tekjuskatts skal hlífðarfatakostnaður sá, er um ræðir í h-lið 10. 

gr. laga nr. 46 frá 1954, hækkaður hjá togarasjómönnum um kr. 200.00 fyrir hvern 
lögskráningarmánuð, en kr. 300.00 hjá öðrum fiskimönnum. 

Auk þeirra, sem taldir eru í h-lið 10. gr. laga nr. 46 frá 1954, skulu allir aðrir 
skipverjar á togurum njóta frádráttar samkvæmt þessari grein. 

2. gr. 
Öllum skipverjum, sem verið hafa lögskráðir á íslenzk fiskiskip í 3 mánuði eða 

lengur á viðkomandi skattári, skal við ákvörðun tekjuskatts veittur sérstakur frá- 
dráttur, kr. 500.00 fyrir hvern lögskráningarmánuð. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. maí 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.) 
  

Eysteinn Jonsson. 

LOG 38 
8, mai 

um breyting á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum. 

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. 

a. Aftan við 2. tölulið D-liðar 34. gr. laganna komi: 

Á hverju þilfarsskipi skal þó, auk annarra björgunartækja, sem ákveðin 
eru i lögum eða reglugerðum á hverjum tíma, vera gúmbjörgunarbátur, einn 
eða fleiri, og sé stærð þeirra miðuð við, að þeir rúmi minnst þá, sem á skipi 
eru. Ráðherra setur í reglugerð fyrirmæli um gerð þeirra og búnað. Skipaskoð- 
unarstjóri veitir þeim, sem hafa ekki þegar aflað sér gsúmbáta í skip sín, hæfi- 
legan frest til öflunar þeirra. Með reglugerð um notkun björgunartækja, er
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38 ráðuneytið setur, skal eftir föngum tryggja það, að sjómönnum verði kennd 

8. maí meðferð gúmbjörgunarbáta. 
b. Síðasti málsliður 4. töluliðar D-liðar 34. gr. laganna orðist svo: 

Ef öruggt þykir, má leyfa, að slík tæki komi að nokkru leyti í stað báta, ann- 

arra en gúmbáta. 

SJ
 

gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. mai 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. S.)   
Lúðvík Jósepsson. 

39 LÖG 
16. maí 

um breyting á lögum nr. 66 27. júní 1921, um fasteignaskatt. 

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. 
Upphaf 1. gr. laganna orðist svo: 
Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sérstaklega undanbegnar, skal 

heimilt að innheimta árlega af fasteignamatsverði skatt í sveitarsjóð, þar sem fast- 

eignirnar eru, svo sem hér segir. 

2. gr. 
Fyrir orðið „lögreglustjóra“ í 4. gr. laganna komi: oddvita eða bæjarstjóra. 

3. gr. 
5. gr. laganna breytist þannig: 
Fyrir orðið „lögsagnarumdæmi“ í 1. málsl. komi: sveitarfélagi. 
Fyrir orðið „lögreglustjóri“ í 3. málsl. komi: oddviti eða bæjarstjóri. s

s
 

4. gr. 

8. gr. laganna orðist svo: 
Skatt þennan skal innheimta með öðrum sveitargjöldum. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 66 24. apríl 1954. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jón Ásbjörnsson. 

(L. SJ)   
Eysteinn Jónsson.



Stjórnartíðindi 1957, A. 5. 147 

LÖG 
um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum. 

Forseti ISLANDS 
giðrir kunnugt: Að ég samkvæmt 3. gr. laga nr. 24 23. apríl 1957, um breyting 

á lögum nr. 25 1955, um breyting á lögum nr. 23 1953, um leigubifreiðar 
í kaupstöðum, hef látið fella meginmál hinna fyrstnefndu laga og laga nr. 
25 1955 inn í lög nr. 23 1953, og gef þau út svo breytt, með fyrirsögninni: 
Lög um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum: 

1. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéttarfélaga bifreiðar- 

stjóra, að ákveða, að allar leigubifreiðar í kaupstaðnum, hvort heldur eru fólks-, 
vöru- eða sendiferðabifreiðar, skuli hafa afgreiðslu á bifreiðastöð, sem fengið hefur 
viðurkenningu bæjarstjórnar. 

Samgöngumálaráðuneytinu er enn fremur heimilt, að fengnum tillögum hlutað- 
eigandi stéttarfélags og meðmælum bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, að takmarka 
fjölda leigubifreiða í kaupstöðum og þeim kauptúnum, þar sem íbúar eru 700 eða 
fleiri, hvort heldur er fólks- eða vörubifreiðar, annað hvort eða hvort tveggja. 
Óheimilt er þó að skerða atvinnuréttindi þeirra manna, sem á lögmætan hátt stunda 
leigubifreiðaakstur og eru fullgildir félagar í hlutaðeigandi stéttarfélagi, þegar lögin 
taka gildi. Samgöngumálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um slíka 
takmörkun. 

Strætisvagnar og sérleyfisbifreiðar falla ekki undir ákvæði þessara laga. 

2. gr. 
Leyfi til leigubifreiðaaksturs samkvæmt lögum þessum má einungis ráðstafa 

eftir reglugerð, sem samgöngumálaráðherra setur, að fengnum tillögum hlutaðeig- 
andi stéttarfélags. 

Í reglugerðinni skal ákveðið, að við ráðstöfun slíkra leyfa skuli þeir, sem áður 
hafa stundað akstur leigubifreiða, sitja fyrir eftir starfsaldri, nema sérstakar ástæður 
mæli því í gegn, enda verði fyrir það girt, að atvinnuleyfin geti orðið verzlunarvara. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Ég hef ákveðið, að Alþingi, 76. löggjafarþingi, skuli slitið í dag, föstudaginn 
81. maí 1957. 

Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört að Bessastöðum, 31. maí 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

A 19 
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LÖG 

um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, 

breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um húsnæðismálastofnun ríkisins. 

1. gr. 
Setja skal á stofn húsnæðismálastofnun ríkisins. Hún heyrir undir félagsmála- 

ráðuneytið. 
Verkefni húsnæðismálastofnunar ríkisins er að beita sér fyrir umbótum i bygg- 

ingarmálum, hafa á hendi stjórn byggingarsjóðs ríkisins og yfirumsjón lánsfjár- 
öflunar og lánveitinga til íbúðabygginga í landinu. 

Húsnæðismálastjórn veitir húsnæðismálastofnuninni forstöðu. Í húsnæðismála- 
stjórn eiga sæti 5 menn, fjórir kosnir hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi 
til 3 ára í senn og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefningu 
Landsbanka Íslands. Skal hann eigi hafa atkvæðisrétt um lánveitingar. Varamenn 
skulu vera jafnmargir og valdir á sama hátt. Félagsmálaráðherra skipar formann 
húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum. 

Félagsmálaráðherra skipar húsnæðismálastofnuninni framkvæmdarstjóra að 
fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og ákveður honum laun. Einnig ákveður 

ráðherrann þóknun til húsnæðismálastjórnar. 
Þóknun húsnæðismálastjórnar og laun framkvæmdarstjórans greiðast úr ríkis- 

sjóði, en annar kostnaður stofnunarinnar úr byggingarsjóði ríkisins. 

2. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum og 

lækkun á byggingarkostnaði með því meðal annars: 
1. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar á 

hverjum tíma, og gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði full- 
nægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmálaráð- 
herra er heimilt í þessu skyni að fela húsnæðismálastjórn, í samvinnu við 
sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og Hagstofuna, að koma upp spjaldskrá 
yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu. 

2. Að fylgjast jafnan nákvæmlega með byggingarkostnaði í landinu í því skyni 
að finna, hverjir byggja ódýrust hús, hvaða gerðir íbúðarhúsnæðis reynast 
beztar og hagkvæmastar, og með hvaða hætti þeim verði komið upp með minnst- 
um kóstnaði. Í þessu skyni er húsnæðismálastjórn heimilt að láta fara fram 
samkeppni um uppdrætti og byggingu hagkvæmra íbúða og veita lán þeim, 
sem geta tekið að sér að byggja hagkvæmar íbúðir af ákveðinni meðalstærð 
með minnstum kostnaði. 

3. Að setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því, að byggðar 
verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð. 

4. Að koma á fót og annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingar- 
kostnað og koma á hvers konar umbótum í húsagerð og vinnutækni við bygg- 
ingu íbúðarhúsa.
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5. Að leggja åherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til íbúðar- 42 
húsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda 1. júní 
um notkun þeirra. 

6. Að gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í byggingariðnaði, til- 
raunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum erlendra sérfræðinga, 
náms- og kynnisferðum íslenzkra byggingarmanna erlendis. Enn fremur með 
byggingu tilraunahúss, þar sem reyndar verði nýjungar í húsagerð. 

7. Að beita sér fyrir útvegun hagkvæmra íbúðateikninga. | 
8. Að beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, eftir því sem þörf krefur. 
9. Að beita sér fyrir lækkun á verði byggingarefnis með því meðal annars að 

stuðla að hagkvæmum innkaupum. 
10. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar geti hafizt. 
11. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru 

veitt til, svo sem um lágmarkseinangrun, lágmarkslofthæð o. s. frv., sem og 
leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana. 

12. Að beita sér fyrir því, að vinna við íbúðabyggingar sé sem samfelldust árið 
um kring og sem jöfnust frá ári til árs. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að láta undirbúa byggingu íbúðarhúsahverfa í 

kaupstöðum með því að láta gera skipulagsuppdrætti af þeim í samráði við skipu- 
lagsnefnd ríkisins. Þegar slíkir skipulagsuppdrættir hafa verið samþykktir af skipu- 
lagsnefnd og félagsmálaráðherra, er viðkomandi bæjarfélagi skylt að heimila bygg- 
ingarnar og láta af hendi eða útvega landsvæði fyrir þær, ef með þarf með eignar- 
námi, og fer um eignarnám samkvæmt lögum nr. 61 frá 1917. Sömuleiðis er við- 
komandi bæjarfélagi skylt að leggja nauðsynlega vegi og leiðslur um slík hverfi 
innan hæfilegs tíma að mati húsnæðismálastjórnar og félagsmálaráðherra. 

Við lausn þessara mála er húsnæðismálastofnun ríkisins heimilt að leita sam- 
vinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þessum málum, og er opin- 
berum aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar, sem hún óskar. 

Heimilt er félagsmálaráðherra að skipa nefnd sérfróðra manna húsnæðismála- 
stjórn til aðstoðar og ráðuneytis um tæknileg mál, og ákveður ráðherra þóknun 
til nefndarmanna. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins skal ár hvert gefa út opinbera skýrslu um íbúða- 
byggingar í landinu, er m. a. sýni, hver árangur hafi náðst með ráðstöfunum hennar 
til að lækka byggingarkostnað og greiða fyrir byggingu hagkvæmra íbúða. 

IL KAFLI 

Um byggingarsjóð ríkisins og veðlán til íbúðabygginga. 

3. gr. 
Stofna skal byggingarsjóð ríkisins, er lýtur stjórn húsnæðismálastjórnar. 
Hlutverk sjóðsins skal vera að annast lánveitingar til íbúðabygginga og standa 

straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að ráðast í til lausnar á 
húsnæðisvandamálum almennings. 

Stofnfé sjóðsins skal vera: 
1. Varasjóður hins almenna veðlánakerfis. 

2. Lán ríkisins til Lánadeildar smáíbúða. 
3. A-flokka bréf ríkisins, er keypt voru fyrir tekjuafgang ríkissjóðs 1955. 
4. Tveir þriðjungar skatts af stóreignum, álagðs 1957. 

Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera: 
a. 1% álag, er innheimta skal aukalega, á tekju- og eignarskatt og stríðsgróðaskatt 

og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá með gildandi viðaukum.
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b. Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið eða veitt verða af framlögum 
ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 

c. 1% lántökugjald af lánum, er húsnæðismálastjórn veitir, svo og vaxtatekjur 
byggingarsjóðs. 

d. Höfuðstóll vaxtabréfa samkvæmt 4. gr. og vaxtafé af þeim, sem komið er í 
gjalddaga til útborgunar, sé þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr. 

18. gr. laga nr. 55/1945. 
Byggingarsjóður þessi skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands, en lán 

úr sjóðnum, hvort sem um er að ræða A- eða B-lán, skulu veitt á sama hátt og 

önnur lán samkvæmt lögum þessum. 

4. gr. 
Veðlánakerfi til íbúðabygginga skal starfrækt undir stjórn húsnæðismálastjórnar 

og veðdeildar Landsbanka Íslands, og skulu lánveitingar innan þess vera í samræmi 
við hinar almennu útlánareglur húsnæðismálastjórnar. 

Í þessu skyni skal veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út bankavaxtabréf, 
sem nema allt að 100 milljónum króna árlega næstu 10 ár. Vaxtabréf þessi skulu 
vera þannig, að annar hlutinn, A-flokkur, verði með föstum vöxtum og afborgunum, 
en hinn hlutinn, B-flokkur, allt að 50 millj. króna á ári, verði með vísitölukjörum, 

þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu bundnar vísitölu framfærslukostnaðar. 
Eigi skal öðrum en veðdeild Landsbanka Íslands heimilt að gefa út vísitölu- 

bundin verðbréf, nema sérstök lagaheimild komi til. 
Ákvæði III. kafla laga nr. 46/1954 og 1. gr. laga nr. 48 1954 gilda um banka- 

vaxtabréf þessi og vexti af þeim. 
Byggingarsjóður ríkisins og veðdeild Landsbankans, eftir tillögu húsnæðismála- 

stjórnar, hafa heimild til að taka erlend lán til ibúðabygginga, enda komi leyfi 
ríkisstjórnarinnar til. 

Ábyrgð ríkissjóðs er á bankavaxtabréfum samkvæmt þessari grein. Um verð- 
bréfaútsáfu þessa gilda ákvæði laga nr. 55/1945, um heimild fyrir veðdeild Lands- 
banka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, að svo miklu leyti sem 
ekki er öðruvísi fyrir mælt í lögum þessum. Í reglugerð má þó ákveða annan frest 
um innlausn bankavaxtabréfa en ákveðinn er í 16. gr. laga nr. 55/1945. 

5. gr. 
Til útlána eða framkvæmda á vegum húsnæðismálastjórnar kemur: 

A. Fé byggingarsjóðs ríkisins samkvæmt 3. gr. og sparnaðarfé samkvæmt 9. og 
10. gr. 
Fé það, sem aflast með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt 4. gr. 
Lán, sem bankar, sparisjóðir, tryggingafélög, opinberir tryggingasjóðir og lif- 
eyrissjóðir veita beint ti lántakenda samkvæmt útlánareglum húsnæðismála- 
stjórnar og staðfest eru ai henni. 

D. Erlend lán, sem byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna 
að taka til ibúðabygginga. 

o
t
 

6. gr. 
Útlánareglur húsnæðismálastjórnar skulu vera þessar: 

A. Lánin veitast aðeins til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða 
kaupa á nýjum íbúðum. Þau skulu greidd lántakendum í peningum. Lánin 
koma til útborgunar í hlutfalli við það, hversu langt er komið byggingu hús- 
næðisins, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Ef byggingarfélag er 
lántakandi, skal láninu skipt á hlutaðeigandi íbúðir að byggingu lokinni eftir 
ákvörðun húsnæðismálastjórnar. Sé um að ræða byggingarfélag, sem nýtur ríkis- 
ábyrgðar, getur húsnæðismálastjórn veitt því bráðabirgðalán gegn ríkisábyrgð
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af fé byggingarsjóðs, enda verði láninu skipt að byggingu lokinni á eigendur 42 
hlutaðeigandi íbúða gegn 1. veðrétti og fellur ríkisábyrgð þá niður. 

B. Lánaupphæðin má nema allt að % hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati 
trúnaðarmanna veðdeildar Landsbankans, þó ekki meira en 100 þúsund krónur 
út á hverja íbúð. Ef fleiri íbúðir eru í sama húsi, má lána út á hverja íbúð 
fyrir sig. Þó skal engum einstaklingi veitt lán nema út á eina íbúð. 

C. Lán til hverrar íbúðar skal vera í tvennu lagi, A- og B-lán. Skulu þeir, sem 

fengið hafa A-lán hjá bönkum, sparisjóðum eða öðrum, sem taldir eru í C-lið 
5. gr. þessara laga, eiga rétt á B-láni, sem má vera allt að því jafnhátt, enda 
séu A-lánin að öllu leyti veitt í samræmi við reglur húsnæðismálastjórnar, og 
það staðfest af henni. 

D. A-lánin skulu tryggð með 1. veðrétti, en B-lánin með 1. samhliða veðrétti í 
hlutaðeigandi íbúð. 

E. A-lánin skulu vera jafngreiðslulán með 7% ársvöxtum til allt að 25 ára, B- lánin 
skulu vera með 514% ársvöxtum og jöfnum afborgunum til allt að 15 ára, en 
að öðru leyti með hliðstæðum kjörum og vísitölubundnu verðbréfin. Enn fremur 
skulu lántakendur greiða M% ársvexti af þeim A-lánum, sem veitt eru af and- 
virði seldra bankavaxtabréfa, lánum byggingarsjóðs ríkisins og B-lánum, eins 
og þessi bréf eru á hverjum tíma, til greiðslu kostnaðar við starfrækslu veð- 
deildarinnar í þágu byggingarsjóðs. 

F. Heimilt er húsnæðismálastjórn að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum 
lánum, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 

G. Félagsmálaráðherra skal að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar setja með 
reglugerð nánari ákvæði um veitingu lána, er húsnæðismálastjórn hefur með 
höndum. Um lánveitingar til einstaklinga skal þar m. a. setja ákvæði, sem 
tryggi, að farið sé eftir ástæðum umsækjenda, húsnæði, fjölskyldustærð, efna- 
hag, lántökumöguleikum o. fl. Enn fremur um hámarksstærð íbúða, sem veita 
má lán til. 

Við skiptingu lánsfjárins milli byggðarlaga skal tekið tillit til nauðsynlegs 
jafnvægis í byggð landsins. 
Á meðan ekki er unnt að fullnægja lánsfjárþörf til íbúðarhúsabygginga skulu 

þeir umsækjendur að öðru jöfnu sitja fyrir, er byggja minni íbúðir, enda fullnægi 
íbúðarstærðin þörfum viðkomandi fjölskyldu að dómi húsnæðismálastjórnar. Þá er 
og húsnæðismálastjórn heimilt að veita á hverjum tíma hlutfallslega hærri lán til 
þeirra íbúða, er hún telur af hóflegri stærð, miðað við fjölskyldustærð umsækjanda. 

Ákveðið skal í reglugerð, hver skilríki umsækjandi skuli láta fylgja umsókn 
sinni og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu. 

Heimilt er að setja það skilyrði fyrir láni, að bygging skuli hafin á tilsettum 
tíma árs, að bygging sé ekki hafin áður en skriflegt lánsloforð er gefið, nema leyfi 
húsnæðismálastjórnar komi til, og að bygging sé undirbúin með þeim hætti, sem 
húsnæðismálastjórn telur nauðsynlegan. 

7. gr. 
Heimilt er með samþykki ríkisstjórnarinnar að lána byggingarsjóði Bunadar- 

bankans og byggingarsjóði verkamanna af fé því, sem húsnæðismálastjórn hefur 
til útlána samkvæmt 3. og 4. gr. Slík lán skulu veitt sem A-lán og B-lán. 

8. gr. 
Húsnæðismálastjórn ákveður, hverjum skuli veitt lán samkvæmt lögum þessum 

af fé byggingarsjóðs samkvæmt 3. gr. og fé því, sem aflað er með sölu bankavaxta- 
bréfa samkvæmt 4. gr., en veðdeild Landsbankans skal sjá um afgreiðslu lánanna 
og innheimtu afborgana og vaxta. Skal veðdeildin sjá um, að afgreiðslan og inn- 
heimtan geti farið fram i peningastoöfnunum sem víðast á landinu. 

1. júní
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III. KAFLI 

Um sparnað til íbúðabygginga. 

9. gr. 
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum byggingarsjóðs ríkisins. 
Þeir, sem leggja fé inn í deildina, skulu að minnst 5 árum liðnum, frá því að 

innlög hófust, eiga kröfu á að fá það útborgað, að viðbættum venjulegum innláns- 
vöxtum. Nemi hin innlagða upphæð minnst 5 þús. krónum á ári, er skylt að láta 
þá, er taka þátt í innlögum þessum, sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá hús- 
næðismálastjórn, að öðru jöfnu, og mega þau lán vera allt að 25% hærri en almennt 
gerist, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. Nánari ákvæði um 
fyrirkomulag þessarar innlánsdeildar og um réttindi og skyldur samkvæmt þessari 
grein skulu sett í reglugerð. 

Tilsvarandi ákvæði gilda um þá menn utan kaupstaða og kauptúna, sem leggja 
á þennan hátt fé í veðdeild Búnaðarbankans. 

10. gr. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16—25 ára skal skylt að leggja til hliðar 6% 

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, 
í því skyni að mynda sér sjóð til íbúðarbygginga eða til bústofnunar í sveit. Fé 
það, sem á þennan hátt safnast, skal ávaxtað í innlánsdeild byggingarsjóðs ríkisins 
fyrir alla þá, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, en í veðdeild Búnaðar- 
banka Íslands fyrir þá, sem búsettir eru í sveitum. 

Fé það, sem skylt er að spara á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og útsvari. 
Þegar sá, er safnað hefur fé í sjóð samkvæmt 1. mgr., hefur náð 26 ára aldri, 

eða gengur í hjónaband og stofnar heimili, skal hann eiga þess kost að fá sparifé 
sitt endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum og uppbót vegna vísitöluhækkunar, sem 
greidd er af vísitölubundnum verðbréfum á innlánstímanum. Enn fremur skulu 
þeir, að öðru jöfnu, sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn, 
og mega þau lán vera allt að 25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir % hluta 
af matsverði viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því 
skilyrði, að sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa, 
nemi samanlagt að minnsta kosti kr. 25 000.00. 

Sérhverjum skal heimilt að leggja til hliðar í þessu skyni hærri hluta launa sinna 
en 6%, byrja sparnaðinn fyrr en tilskilið er og halda honum áfram lengur. Þeir, 
sem lagt hafa fé í veðdeild Búnaðarbankans og vilja stofna bú í sveit, skulu njóta 
hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr deildum Búnaðarbankans. Heim- 
ilt er Búnaðarbanka Íslands og húsnæðismálastjórn að semja um, að réttindi þessi 
verði gagnkvæm. 

Fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt þessari grein og 9. gr. skal vera skatt- 
og útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtalsskylt. Enn fremur skulu vextir af þessu 
fé undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskatts og skatt- og útsvarsfrjálsir. 

11. gr. 
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 

a. gift fólk, sem hefur stofnað heimili, 
b. skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar 

meðan þeir stunda iðnnám, 
c. þeir, sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er 

hafa yfir 30 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá. 
Heimilt er undirskattanefndum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðar- 

skyldu þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar
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Ákvörðun undirskattanefndar má áfrýja til félagsmálaráðherra. 
Þó að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu, verður hann 

að láta hið tilskilda sparifé af hendi, þar til hann hefur fengið formlega undan- 
þágu, en þá á hann rétt til endurgreiðslu, svo fljótt sem við verður komið. 

12. gr. 

Vegna framkvæmda á ákvæðum þessa kafla skal heimilt að gefa út sparimerki, 

og skulu atvinnurekendur og aðrir kaupgreiðendur þá skyldir til að greiða tilskil- 

inn hluta launa með slíkum merkjum hverju sinni, er kaup kemur til útborgunar. 

Sett skulu í reglugerð glögg ákvæði um framkvæmd þessa kafla. 

IV. KAFLI 

Um útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis. 

13. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til 

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, þar með taldir herskálar, og hafa um það sam- 

vinnu við bæjar- og hreppsfélög, er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

14. gr. 

Bæjar- og hreppsfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar 

heilsuspillandi íbúðum, skulu senda húsnæðismálastjórn áætlanir sínar og rök- 

studdar greinargerðir fyrir þeim. 

15. gr. 
Íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skulu 

geta notið lána samkvæmt lögum þessum. 

16. gr. 

Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma heilsu- 

spillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá ríkis- 

sjóður lána jafnháa upphæð á móti, allt að 4 millj. króna ár hvert næstu 10 ár. 

Lánveiting ríkissjóðs er þó ávallt bundin því skilyrði, að hið ónothæfa húsnæði 

hafi verið tekið úr notkun um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert. Húsnæðis- 

málastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu skyni. 

Ef ágreiningur verður um ráðstöfun íbúða, sem reistar eru á þessum grundvelli, 

má skjóta ágreiningnum til úrskurðar húsnæðismálastjórnar. 

V. KAFLI 

Um breyting á I. kafla laga nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar 

íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. 

17. gr. 
a. Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo: 

Frá og með árinu 1958 greiði sveitarsjóðir, sem um ræðir í 2. gr., Í sjóðinn 

árlega upphæð, sem nemi eigi minna en 24 krónum og eigi meira en 36 krón- 

um fyrir hvern íbúa sveitarfélagsins, og ákveður sveitarstjórn upphæðina með 

sérstakri samþykkt. 
b. 3. málsgr. sömu lagagreinar falli niður. 

1. júní
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18. gr. 
Á eftir orðunum „fyrirkomulag bygginganna“ í 3, tölulið 6. gr. laganna bætist 

inn í greinina orðin: þar á meðal stærð íbúðanna. 

19. gr. 
Fjórði töluliður 6. gr. laganna orðist svo: 
Að félagsmenn séu fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kauptúnsins, 

hafi ekki átt viðunandi íbúð fyrir sig og fjölskyldu sína s. 1. tvö ár og hafi eigi 
haft yfir 50 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þriggja síðustu ára, að 
viðbættum 5 þúsund krónum fyrir hvern ómaga á framfæri, né yfir 75 þúsund 
króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar félagsmaður kaupir íbúðina. 
Tölur þessar breytast í samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar. 

20. gr. 
Aftan við 5. tölulið sömu greinar bætist: enda skal bygging íbúðanna jafnan 

boðin út. 

21. gr. 
Í stað orðanna „4 ára“ í 1. mgr. 8. gr. laganna komi: 3 ára. 

22. gr. 
Í stað orðanna „fjögurra ára“ í síðari málsgr. 9. gr. laganna kemur: þriggja ára. 

23. gr. 
Kosning sjóðsstjórnar og endurskoðenda, samkvæmt 21. og 22. gr., skal fara 

fram þegar eftir gildistöku laga þessara, enda falli umboð fyrri sjóðsstjórnar og 
endurskoðenda niður um leið. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

24. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

. 25. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn, 

veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða, og lög nr. 3 1957, um 
breyting á þeim lögum. 

26. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði: 

Starfstímabil þeirra manna í húsnæðismálastjórn, sem kosnir eru af Alþingi í 
fyrsta sinn samkvæmt lögum þessum, og þess manns, er ráðherra skipar, svo og 
varamanna, skal vera til ársloka 1960. 

Gjört að Bessastöðum, 1. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson.
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LÖG 
um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Kirkjuþing íslenzku þjóðkirkjunnar skal halda í Reykjavík annað hvert ár, 

að jafnaði í októbermánuði. Það skal ekki eiga lengri setu en tvær vikur. 

2. gr. 
Kjörnir eru 15 kirkjuþingsmenn, 14 í 7 kjördæmum og 1 af guðfræðideild Há- 

skóla Íslands. Enn fremur eiga sæti á kirkjuþingi biskup og kirkjumálaráðherra. 
Kjördæmin eru þessi: 
Reykjavíkurprófastsdæmi. 
Kjalarness-, Mýra-, Borgarfjarðar- og Snæfellsnessprófastsdæmi. 
Dala-, Barðastrandar-, Vestur-Ísafjarðar- og Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi. 
Stranda-, Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi. 
Eyjafjarðar-, Suður-Þingeyjar- og Norður-Þingeyjarprófastsdæmi. 
Norður-Múla-, Suður-Múla- og Austur-Skaftafellsprófastsdæmi. 
Vestur-Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessprófastsdæmi. J

R
 

ST
R 
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DO
 

på 

3. gr. 
Í hverju þessara kjördæma eru kosnir tveir kirkjuþingsmenn, prestur og 

leikmaður. 

4. gr. 
Prófastur og prestar, sem ábyrgð hafa á prestakalli, innan hvers kjördæmis, 

kjósa úr sínum hópi einn kirkjuþingsmann fyrir kjördæmið og tvo varamenn. 
Kennarar guðfræðideildar háskólans kjósa úr sínum hópi einn kirkjuþingsmann 
og einn til vara. 

5. gr, 
Sóknarnefndarmenn og safnaðarfulltrúar hvers kjördæmis kjósa úr sínum 

hópi einn kirkjuþingsmann fyrir kjördæmið og tvo varamenn. 

6. gr. 
Kjörstjórn skipa: biskup, og er hann formaður hennar, einn maður tilnefndur 

af kirkjuráði, og lögfræðingur tilnefndur af kirkjumálaráðherra. 

7. gr. 
Kjörstjórn sendir í 1. viku aprílmánaðar þeim, er kosningarrétt hafa, nauðsyn- 

leg kjörgögn: auðan kjörseðil, óutanáritað umslag, eyðublað fyrir yfirlýsingu kjós- 
anda um það, að hann hafi kosið, og umslag með utanáskrift kjörstjórnar. Kjós- 
andi ritar nafn þess, sem hann vill kjósa, svo og nöfn 1. og 2. varamanns, á seðilinn, 
setur hann í óutanáritaða umslagið og lokar því, útfyllir eyðublaðið og undirritar 
og sendir síðan allt í áprentaða umslaginu til kjörstjórnar í ábyrgðarpósti. 

Kjörgögn til presta og leikmanna skulu vera sín með hvorum lit. Leiðbeining 
fylgi um það, hvernig kosningin skuli framkvæmd. Kjörgögnum til leikmanna 
fylgi kjörskrá. 

Talning atkvæða fer fram í 1. viku ágústmánaðar. 
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8. gr. 

Kjörstjórn úrskurðar, hverjir eiga kosningarrétt. 

9. gr. 

Kjörstjórn telur atkvæði og úrskurðar kosningarnar. Réttkjörnir við báðar 

kosningarnar eru þeir, sem flest fá atkvæði. Hljóti tveir eða fleiri jöfn atkvæði, 

sker hlutkesti úr. Fái sami maður flest atkvæði, bæði sem aðalmaður og vara- 

maður, tekur hann sæti aðalmanns. 

Kjörstjórn sendir kirkjuþingsmönnum kjörbréf og varamönnum skírteini um 

það, að þeir séu 1. og 2. varamaður í því kjördæmi. 

10. gr. 

Kjörtímabil er 6 ár. Ef kirkjuþingsmaður andast á tímabilinu eða getur ekki 

sótt kirkjuþing, taka varamenn þess kjördæmis við eftir röð. 

11. gr. 

Kærur út af kosningu til kirkjuþings skulu sendar kjörstjórn eigi síðar en svo, 

að komnar séu í hendur henni áður en kirkjuþing kemur næst saman. Leggur 

hún þær fyrir kirkjuþing á fyrsta fundi þess. Kirkjuþing úrskurðar með atkvæða- 

greiðslu, hvort kosning skuli tekin gild, og skal úrskurði lokið eigi síðar en á 

3. fundi þess. 
12. gr. 

Biskup er forseti kirkjuþings. Auk þess kýs þingið sér þegar í upphafi fyrsta 

fundar 1. og 2. varaforseta og tvo skrifara. 

13. gr. 

Kirkjuþingsmenn fá greidda úr ríkissjóði dagpeninga og ferðakostnað. Kýs 

kirkjuþingið þriggja manna þingfararkaupsnefnd, sem endurskoðar reikninga 

kirkjuþingsmanna, en kirkjumálaráðherra úrskurðar þá og ákveður upphæð 

dagpeninga. 

14. gr. 

Kirkjuþing hefur ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um öll þau mál, er kirkju, 

klerkastétt og söfnuði landsins varða og heyra undir verksvið löggjafarvaldsins 

eða sæta forsetaúrskurði. Það hefur og rétt til þess að gera samþykktir um innri 

málefni kirkjunnar, guðsþjónustu, helgisiði, fermingar, veitingu sakramenta og 

önnur slík. Þær samþykktir eru þó eigi bindandi, fyrr en þær hafa hlotið samþykki 

kirkjuráðs, prestastefnu og biskups. 

15. gr. 

Kirkjuráð skipa 5 menn, biskup landsins og 4 menn kjörnir af kirkjuþingi, og 

skulu tveir þeirra a. m. k. vera guðfræðingar. Það kýs og jafnmarga varamenn. Kjör- 

tímabil kirkjuráðsmanna er hið sama og kirkjuþingsmanna. Kosning í kirkjuráð fer 

jafnan fram, er hið fyrsta kirkjuþing að afstöðnum kosningum kemur saman. 

16. gr. 

Verkefni kirkjuráðs er að vinna að eflingu íslenzkrar kristni og styðja að trúar- 

og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar. Það skal vera biskupi til aðstoðar og full- 

tingis um að koma fram þeim málum, er kirkjuþing hefur samþykkt. 

Kirkjuráð annast undirbúning þeirra mála, er það kýs að leggja fyrir kirkju- 

þing hverju sinni. Hafa og kirkjuráðsmenn rétt til að sækja fundi kirkjuþings og 

taka þar til máls, en hafa eigi atkvæðisrétt, nema þeir séu jafnframt þingfulltrúar.
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Kirkjuráð hefur ráðstöfunarvald yfir prestakallasjóði, svo og því fé öðru, 43 
sem veitt er til frjálsrar kirkjulegrar starfsemi, samkvæmt þeim ákvæðum, sem 
fjárveitingarvaldið selur hvert sinn, enn fremur því fé, er kirkjuráði kann að vera 
falin ráðstöfun á af kirkjuþingi eða öðrum aðilum. 

17. gr. 
Biskup er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. Hann kallar kirkjuráð saman til 

funda, þegar þurfa þykir eða þegar tveir kirkjuráðsmenn óska þess, og eigi sjaldnar 
en einu sinni á ári. 

Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað og aðstoð eftir reikningi, er 
kirkjumálaráðuneytið úrskurðar. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt numin úr gildi lög um kirkju- 

ráð frá 6. júlí 1931. 

Gjört að Bessastöðum 3. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um skatt á stóreignir. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á árinu 1957 skal leggja sérstakan skatt á eignir allra einstaklinga, sem skatt- 

skyldir eru samkvæmt 1. og 2. kafla laga nr. 46/1954, og skal skattálagningin miðuð 
við eignir þeirra hinn 31. des. 1956. 

2. gr. 
Mat á verðmæti eigna skal fara fram eftir ákvæðum laga nr. 46/1954, um tekju- 

skatt og eignarskatt, og hrein eign skal ákveðin eins og þar segir með eftirtöldum 
breytingum: 

1. Fasteignir skulu metnar með því verði, sem ákveðið er í nýja fasteignamatinu 
samkvæmt lögum nr. 33/1955, er gekk í gildi 1. maí 1957. Þó skal landsnefndin, sem 
starfaði samkvæmt lögum nr. 33/1955, endurskoða mat á lóðum og hækka matsverð 
á þeim lóðum, sem hún telur nauðsynlegt að hækka í mati, til þess að það sé í 
samræmi við matsverð á öðrum fasteignum, miðað við áætlað söluverð. Er nefndin 
þá ekki bundin af hámarksákvæði 6. gr. laga nr. 33/1955, og heimilt er að ákveða 
misjafnlega mikla hækkun á matsverðinu, eftir því sem rétt þykir. Nú er eigandi lóðar 
óánægður með mat landsnefndarinnar, og getur hann þá kært yfir því til nefndar- 
innar, en úrskurði hennar um kæruatriði má skjóta til yfirnefndar, er skipuð sé 
fimm mönnum. Fjórir þeirra séu kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi, en 
sá fimmti skipaður af hæstarétti og sé hann formaður nefndarinnar. Um kærufresti 
og kæruúrskurðun skal setja ákvæði í reglugerð. 

3. júní 

3. júní
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44 Frá matsverði frystihúsa, sláturhúsa og annarra húseigna, sem notaðar eru fyrir 

3. júní vinnslustöðvar sjávarafurða og landbúnaðarafurða, skal draga 20% — tuttugu af 

hundraði. 
Við matsverð fasteignanna, eins og það er ákveðið samkv. framansögðu, skal 

bæta 200% álagi. 
Nú hvílir sú kvöð á fasteign, að eigi megi selja hana nema fyrir verð, sem er 

innan ákveðinna takmarka, og skal þá eignin talin með því hámarksverði, ef það 

er lægra en matsverð samkv. lögum þessum. 

2. Fiskiskip skulu reiknuð með vátryggingarverði að frádregnum 40% — fjöru- 

tíu af hundraði. Önnur skip skulu talin með vátryggingarverði að frádregnum 25% 

— tuttugu og fimm af hundraði. Nú telur skipseigandi eða fjármálaráðuneytið, að 

matsverð skips sé í ósamræmi við mat á öðrum skipum, miðað við áætlað söluverð, 

og getur þá hvor framangreindra aðila krafizt endurmats til samræmingar. Mat 

þetta sé framkvæmt af þriggja manna nefnd, er sé þannig skipuð, að fjármálaráð- 

herra tilnefni einn nefndarmann, Fiskifélag Íslands annan og hæstiréttur hinn 

þriðja. 
Flugvélar teljast með vátryggingarverði að frádregnum 40% — fjörutíu af 

hundraði. 
Um matsverð á vélum, áhöldum og öðru lausafé, sbr. c-lið 19. gr. laga nr. 46/1954, 

skulu settar sérstakar reglur. Er heimilt að ákveða þar álag á bókfært verð þeirra eigna 

(þ. e. kostnaðarverð að frádregnum lögleyfðum afskriftum), þó þannig, að mats- 

verðið verði ekki hærra en það verð, sem ætla má að eignirnar séu seljanlegar fyrir. 

3. Ógreiddur söluskattur vegna viðskipta 1956 og ógreidd slysatrygginga- og 

atvinnurekendaiðgjöld vegna ársins 1956, samkv. lögum um almannatryggingar, telj- 

ast með skuldum til frádráttar eignum. Sömuleiðis ógreidd gjöld til atvinnuleysis- 

tryggingasjóðs. 

Yfirfærslugjald samkv. lögum nr. 86/1956, um útflutningssjóð o. fl., sem leggst 

á erlendar skuldir, er stofnað var til fyrir árslok 1956, telst með skuldum. 

Fyrirframgreiðsla upp í arf á árinu 1956, að frádregnum greiddum erfðafjár- 

skatti, leggst við eign þess, er greiðsluna innti af hendi, en dregst frá eign viðtak- 

anda. Skal sá skattur, sem á þá eign kemur, innheimtur hjá arfleifanda, en viðtak- 

andi eignar ber einnig ábyrgð á greiðslu hans. Ef eignarhluti í félagi hefur verið af- 

hentur sem fyrirframgreiðsla upp Í arf, skal þó sá skattur, sem á þá eign kemur, inn- 

heimtur hjá félaginu, sbr. 7. gr. 

3. gr. 

Ákvæði 3. kafla laga nr. 46/1954 um skattfrelsi sparifjár gilda við álagningu 

skatts samkvæmt lögum þessum, og ríkisskuldabréf og skuldabréf með ríkisábyrgð 

eru undanþegin skattinum eftir sömu reglum. 

4. gr. 

Hreinum eignum félaga, reiknuðum samkvæmt ákvæðum laga þessara, skal 

skipt niður á eigendur félaganna i réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofnfjáreign 

þeirra hvers um sig, og teljast þær eignir með öðrum eignum einstaklinga við skatt- 

álagningu. Gildir þetta einnig um eignir félaga, sem njóta undanþágu frá skatti samkv. 

sérstökum lögum. 
Með eignum félaga, sem skiptast samkvæmt framansögðu, telst ekki innstæðufé 

í sameignarsjóðum, sem samkvæmt landslögum er óheimilt að skipta milli félags- 

manna við félagsslit, en á þá að afhendast því opinbera til varðveizlu, sbr. lög nr. 

46/1937.
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Eignum dánarbúa skal skipt niður á erfingja, samkvæmt reglum erfðalaga, við 44 
útreikning á skattskyldri eign. Nú skortir fullnægjandi greinargerð um, hvernig búi 3. júní 
skuli skipt, og skal það þá skattlagt sem einstaklingur. 

5. gr. 
Skattur samkv. lögum þessum reiknast þannig: Af 1 milljón kr. hreinni eign 

hjá hverjum einstaklingi greiðist enginn skattur. Af 1—1% millj. kr. eign greiðist 
15% af því, sem er umfram 1 milljón kr. Af 1%—3 millj. kr. eign greiðist 75 þús. kr. 
af 1% millj. og 20% af afgangi. Af 3 millj. kr. eign og þar yfir greiðist 375 þús. kr. 
af 3 millj. og 25% af afgangi. 

6. gr. 
Skatturinn skal greiðast í síðasta lagi 6 mánuðum eftir að skattupphæð var til- 

kynnt gjaldanda. Nú er skattur hærri en kr. 10 000.00, og er gjaldanda þá heimilt að 
greiða allt að 90% af því, sem þar er fram yfir, með skuldabréfum, er hann gefur út, en 
ríkisstjórnin ákveður form og texta skuldabréfanna. Andvirði bréfanna greiðist með 
jöfnum afborgunum á eigi lengri tíma en 10 árum og séu ársvextir af þeim 6%. 

Til tryggingar greiðslu skuldabréfanna skal ríkissjóður fá veð í eign gjaldanda, 
og er eign veðhæf fyrir fjárhæð, sem samsvarar matsverði hennar til þessa skatts. 
Hlutabréf eru ekki veðhæf. Skipa skal nefnd eftir tilnefningu hæstaréttar, er hefur 
rétt til að ákveða, að niður falli kvöð á gjaldanda um veðsetningu, ef nefndin telur, 
að veðsetningin muni hindra eðlilegan atvinnurekstur gjaldanda. 

7. gr. 
Félög skulu annast greiðslu á þeim hluta skatts, sem lagður er á félagsmenn 

þeirra eða hluthafa vegna eigna í félögunum, þar með taldar hlutafjár- og stofnfjár- 
eignir. Skal sá hluti skattsins innheimtur hjá félögunum. Slík útborgun frá félögum 
vegna félagsmanna eða hluthafa telst ekki skattskyld, hvorki sem arður til hluthafa 
né ráðstöfun á varasjóði. Félögin hafa rétt til þess að endurkrefja félagsmenn eða 
hluthafa um þær skattupphæðir, er þau þurfa að greiða vegna eigna þeirra í félög- 
unum, en eigi sæti þeir lakari greiðslukjörum en ákveðin eru samkv. 6. gr. Sam- 
vinnufélögum er þó aðeins heimilt að endurkrefja félagsmenn um þann hluta af 
skatti, sem lagður hefur verið á séreignir þeirra í félögunum, þ. e. stofnsjóðsinn- 
stæður þeirra. Ákvörðun félags um það, hvort nota skuli endurkröfuheimild sam- 
kvæmt þessari grein, skal tekin á aðalfundi þess. Nú krefur hlutafélag hluthafa um 
endurgreiðslu á þeim skatti, sem það varð að greiða hans vegna, og er honum þá 
heimilt að greiða félaginu með hlutafjáreign sinni í því, á verði, sem svarar til mats 
á eignum félagsins til þessa skatts. Nú eignast hlutafélag af þessum ástæðum meira 
en 10% af greiddu hlutafé, og er því það þá heimilt án þess að hafa áður fengið 
leyfi atvinnumálaráðherra samkvæmt ákvæðum 2. málsgr. 28. gr. laga nr. 77/1991. 

Við útreikning á þeim hluta skatts, er félagi ber að greiða, skal fyrst finna, hvað 
einstaklingi ber að greiða af nettó-eign sinni, annarri en eign í félagi. Það, sem er 
umfram þá fjárhæð í skatti, skal greitt af félagi. Ef um fleiri en eitt félag er að ræða, 
skiptist skatthluti félaganna hlutfallslega milli þeirra eftir eign gjaldanda í þeim. Nú 
á félag eignarhlut í öðru félagi, og skal þá það félag greiða þann hluta skattsins, sem 
svarar til slíkrar eignarhlutdeildar, eftir hlutfallinu milli þess eignarhluta og heildar- 
eignar félagsins, að hlutafé eða stofnfé meðtöldu. 

Dánarbú skal annast greiðslu á þeim hluta skatts, sem lagður er á eign arftaka 
í búinu samkv. síðustu málsgr. 4. gr., nema að því leyti sem um er að ræða skatt af 
eignarhluta í félagi, sem innheimtur er hjá því. Skattur, sem dánarbú borgar vegna 
arftaka, dregst frá arfahluta hans.
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44 8. gr. 
3. júní Skattur samkvæmt lögum þessum er ekki frádráttarbær frá tekjum við ákvörðun 

tekjuskatts skv. 1. nr. 46/1954. 

9. gr. 
Skatti þeim, sem innheimtur verður samkvæmt lögum þessum, skal skipt þannig: 

1. hluti renni til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands og % hlutar til byggingarsjóðs 

ríkisins. 

10. gr. 
Skattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstjóranum í Reykja- 

vík, sem einnig úrskurðar kærur út af álagningu skattsins. Úrskurði skattstjóra 
má þó áfrýja til ríkisskattanefndar. Skattgreiðandi og fjármálaráðherra gela — 
hvor um sig — skotið úrskurði ríkisskattanefndar til dómstólanna, enda sé mál 
höfðað innan þess tíma, sem ákveðinn verður með reglugerð. 

' Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þess- 
ara, þar á meðal um álagningu skattsins, kærur út af honum, fresti, úrskurði og gjald- 
daga. Um framtöl og aðra skyldu til skýrslugjafar, innheimtu, lögtaksrétt, vangold- 
inn skatt, viðurlög og önnur þau atriði, sem ekki er sérstaklega kveðið á um í lögum 
þessum eða reglugerðum, settum samkvæmt þeim, fer eftir ákvæðum laga nr. 46/1954, 

um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem við á. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 3. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

45 LÖG 
4. júní 

um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1941, um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Greiða skal útflutningsgjald af öllum íslenzkum sjávarafurðum, sem fluttar 
eru til útlanda, er nemi 24 % af verði afurðanna. 

Til íslenzkra afurða telst afli, er skip, sem skrásett eru hér á landi, veiða, þótt 
hann sé veiddur utan landhelgi og eigi verkaður í landi. 

2. gr. 
2. og 3. gr. laganna falli niður.
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3. gr. 
4. gr. laganna, sem verdur framvegis 2. gr., ordist svo: 

Rikissjóður sér um innheimtu gjaldanna, en tekjur af þeim — samkvæmt 1. gr. 
skiptast þannig milli eftirtalinna aðila: 
Til Fiskveiðasjóðs skal verja 74% teknanna. 
Til að standa straum af stofnkostnaði vegna Rannsóknarstofnunar sjávarút- 
vegsins skal verja 4%. 
Til Landssambands ísl. útvegsmanna renni 4%. 
Til Fiskimálasjóðs renni 18%. 

4. gr. 
Upphaf 5. gr. laganna, sem verður 3. gr., orðist svo: 

Gjald það, sem ræðir um í 1. gr., skal o. s. frv. 

5. gr. 
7. gr. laganna falli niður. 

6. gr. 
13. gr. laganna, sem verður 10. gr., orðist svo: 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

7. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 38 5. apríl 1948 og lög nr. 92 29. 

desember 1953, hvor tveggja um breytingu á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutn- 

ingsgjald af sjávarafurðum. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fer um innheimtu og skiptingu útflutnings- 

gjalda af sjávarafurðum, útfluttum árið 1957, skv. ákvæðum þessara laga. 

9. gr. 
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

81 5. júní 1947 og gefa lögin út svo breytt sem lög um útflutningsgjald af sjávar- 
afurðum. 

Gjört í Reykjavík, 4. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson. 

1957 

45 

4. júní
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46 LOG 
29. mai 

me am breyting á lögum nr. 94 27. des. 1956, um heimild fyrir ríkisstjórnina 
til skipakaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum 

til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

5. gr. laganna breytist sem hér segir: 
a. Í stað „sex“ komi: tólf. 
b. Í stað „kr. 15000000.00 — fimmtán“ komi: kr. 38000000.00 — þrjátíu og átta. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Hermann Jónasson. 

47 LÖG 
5. júní um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili. 

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

bykki minu: 
1. gr. 

1. gr. laganna orðist þannig: 
Með félagsheimilum er í lögum þessum átt við samkomuhús, sem ungmenna- 

félög, verkalýðsfélög, íþróttafélög, lestrarfélög, bindindisfélög, skátafélös, kvenfélög, 
búnaðarfélög og hvers konar önnur menningarfélög, er standa almenningi opin án 
tillits til stjórnmálaskoðana, eiga og nota til fundahalda eða annarrar félags- 
starfsemi. Sama gildir um samkomuhús sveitarfélaga. 

2. gr. 
Á eftir fyrri málsgr. 2. gr. laganna komi ein málsgr. svo hljóðandi: 
Menntamálaráðherra getur sett sem skilyrði fyrir styrk úr sjóðnum til félags- 

heimilis, að fleiri en eitt félag standi að byggingu þess, til þess að afnotaþörf verði 
sem bezt fullnægt og rekstur geti orðið sem hagkvæmastur. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gislason.
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LÖG 48 
28. maí 

um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

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

Þykki minu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Tilgangur þessara laga er að efla og auka byggð í sveitum landsins með því að 

stuðla að fjölgun nýbýla, ræktun og byggingum í sveitum og þá m. a. að stækkun 
túna á þeim jörðum, þar sem ræktun er skemmst á veg komin. 

Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, er lög þessi varða. 

2. gr. 
Nýbýlastjórn er skipuð 5 mönnum, er kosnir séu hlutfallskosningu af sam- 

einuðu Alþingi til 4 ára í senn. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Landbún- 
aðarráðherra skipar formann nýbýlastjórnar úr hópi þeirra, sem kosnir eru. 

Nýbýlastjórn ræður sér framkvæmdastjóra, er nefnist landnámsstjóri. Laun 
hans skulu vera söm og búnaðarmálastjóra. 

3. gr. 
Landnámsstjóri annast framkvæmdir og dagleg störf samkvæmt lögum þessum 

eftir ákvörðun nýbýlastjórnar. Hann undirbýr tillögur og áætlanir um frumræktun 
lands til stofnunar einstakra nýbýla, byggðahverfa í sveitum og til nytja fyrir 
kauptún og kaupstaði. Einnig skal hann hafa yfirumsjón með þeim framkvæmdum, 
sem nýbýlastjórn hefur ákveðið að fengnu samþykki þeirra aðila, sem hlut eiga að 
máli. 

Búnaðarfélag Íslands og Atvinnudeild Háskólans skulu veita nýbýlastjórn og 
landnámsstjóra þá sérfræðilega aðstoð, sem þeim er unnt. 

II. KAFLI 

Um landnám ríkisins. 

4. gr. 
Stofnun sú og starfsemi, er nýbýlastjórn og landnámsstjóri veita forstöðu, nefn- 

ist Landnám ríkisins. 

5. gr. 
Landnámsstjóri lætur eftir tillögum nýbýlastjórnar undirbúa ræktun lands, þar 

sem stofna skal byggðahverfi í sveitum, nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa 
eða hefja meiri háttar ræktunarframkvæmdir við kauptún og kaupstaði. 

Til þessara framkvæmda greiðir ríkissjóður minnst 5 milljónir króna á ári 
næstu 25 ár, í fyrsta sinn 1957. 

6. gr. 
Landnámsstjóri skal, eftir því sem við verður komið, láta gera heildaruppdrætti 

af byggð landsins og á grundvelli þeirra, í samráði við hreppsnefndir og héraðs- 
stjórnir, gera tillögur um skipulag byggðarinnar, hvernig hagkvæmast sé að þétta 

A 21 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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48 byggðina með skiptingu jarða og hvaða lönd séu hentug til afnota fyrir byggða- 

28. maí hverfi. Skulu hreppsnefndir og héraðsstjórnir, að fengnum slíkum tillögum, vinna 

að því, að þeim sé framfylgt við uppbyggingu og skipting jarða. 

7. gr. 

Undirbúningur lands til ræktunar, sem landnámsstjóri framkvæmir til stofnunar 

byggðahverfa, skal vera í því fólginn að ná á eina hönd samfelldu landi til ræktunar 

og nytja, ræsa fram það land, sem rækta skal, svo og að undirbúa land til beitiræktar 

með framræslu og á annan hátt, leggja nýbýlavegi samkvæmt ákvæðum 3. og 4. gr. 

laga nr. 36 14. maí 1955, eftir því sem fé er veitt til þeirra á fjárlögum, svo og að leggja 

frá þeim nauðsynlega heimreiðarvegi að býlunum, enn fremur að leggja aðalæðar 

til vatnsleiðslu og skolpleiðslu. 

8. gr. 

Landnám til stofnunar byggðahverfa skal fara fram á landi, sem er eign ríkis- 

ins eða bæjar- eða sveitarfélaga. Þó skal kaupa land í þessu skyni, ef þess gerist 

þörf. Heimilt er að taka jarðir, sem ekki eru i sjálfsábúð eða erfðaábúð, eignarnámi 

til þessara nota og einnig landsspildur af einstökum jörðum, sem eru í sjálfsábúð 

eða erfðaábúð og þær geta án verið. Eignarnám má þó því aðeins fara fram, að öll 

nýbýlastjórn sé því samþykk og fullreynt sé að dómi landbúnaðarráðherra, að sam- 

komulag náist ekki um kaup á landinu. 

9. gr. 

Áður en landnámsframkvæmdir eru hafnar á hverjum stað, skal landnámsstjóri, 

eftir tillögum nýbýlastjórnar, láta fara fram rannsókn á skilyrðum til ræktunar, 

rafvirkjunar, afnota af jarðhita, samgangna, markaðsskilyrðum og öðru, sem mestu 

máli skiptir í sambandi við stofnun byggðar á staðnum. Jafnframt skal hann láta 

gera skipulagsuppdrátt og kostnaðaráætlun um landnámið og þá byggð, sem þar á 

að rísa, ef um byggðahverfi er að ræða, og gera áætlanir og tillögur um það, hvers 

konar búskapur þar skuli rekinn. 
Áætlanir og rannsóknir landnámsstjóra skulu lagðar fyrir nýbýlastjórn til sam- 

þykktar, áður en framkvæmdir hefjast. 

10. gr. 

Áður en landnám er hafið, skal sveitarstjórn, þar sem það á að fara fram, gef- 

inn kostur á því að gera grein fyrir, hver áhrif hið fyrirhugaða landnám muni hafa 

á afkomuðryggi bújarða þeirra, sem fyrir eru í sveitinni, kauptúninu eða kaup- 

staðnum, og sveitar- eða bæjarfélagsins í heild. 
Verði ágreiningur um fyrirætlanir nýbýlastjórnar við hlutaðeigandi bæjar- 

eða sveitarstjórnir, sker landbúnaðarráðherra úr. 

11. gr. 

Þegar lokið er undirbúningi samkv. 7. gr. og ræktun, sem landnámi ríkisins ber 

að framkvæma samkvæmt þessum lögum, vegna fyrirhugaðrar stofnunar byggða- 

hverfis, skal landið leigt einstaklingum á erfðaleigu með skilmálum, sem nánar 

skulu teknir fram í reglugerð. Leigan skal miðuð við fasteignamat lands og mann- 

virkja, sem kostuð eru af landnámsfé, og skal leigan vera 5% af fasteignamats- 

verðinu. 

12. gr. 
Nýbýlastjórn er heimilt að semja við búnaðarsambönd eða ræktunarsamtök, 

sem hafa sett sér jarðræktarsamþykktir samkvæmt lögum nr. 7 12. jan. 1945, um að 

þau taki að sér að ræsa fram og undirbúa til ræktunar land þar, sem reisa á einstök
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býli. Þessi heimild skal þó aðallega notuð þar, sem hagkvæmt er að framkvæma 48 
verkið með fullkomnustu vélum. 

13. gr. 
Í hverri sýslu skal vera þriggja manna nýbýlanefnd. Skulu tveir þeirra kosnir 

af hlutaðeigandi búnaðarsambandi, að viðhafðri hlutfallskosningu, ef óskað er, en 
einn skipaður af nýbýlastjórn, og er hann formaður. Skipa skal héraðsráðunaut, þar 
sem því verður við komið. Kosning og skipun nefndarmanna gildir til 4 ára. Hlut- 
verk nefndarinnar er að vera nýbýlastjórn og landnámsstjóra til aðstoðar og ráðu- 
neytis innan sýslu um val á landi til nýbýla og undirbúnings þeim framkvæmdum, 
sem fyrirhugaðar eru samkvæmt lögum þessum, svo og að hafa eftirlit með því, að 
fyrirmælum laga þessara sé fylgt. 

TIl. KAFLI 

Um almenn skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð Landnáms ríkisins. 

14. gr. 
gslega aðstoð samkv. lögum þessum sem hér segir: 

'dumráð og búrekstrarskilyrði, sem að lögum 
leyfi nýbýlastjórnar til nýbýlastofnunar, 

Landnám ríkisins veitir fjárha 

haf 

  

Til stofnunar nybyla, sem ha 
gilda um stærð lögbýla, að feng 
Þó Þannig: 

a. Að ræktanlegt land til túnræktar, garðræktar eða akuryrkju sé minnst 25 ha 
á hverju býli eða þar sén aðrar jafngildar landsnytjar að dómi nýbýlastjórnar. 

b. Að nýbýli fylgi beitiland, sem að dómi nýbýlastjórnar er fullnægjandi með 
tilliti til þeirra búgreina, sem telja má, að hagkvæmt verði að hafa á því, og 
með hliðsjón af möguleikum til beitiræktar þar. 

Ef tveir eða fleiri bændur stofna til búskapar á sömu jörð með því að reka á 
henni félagshú, í stað bess að stofna á henni nýbýli, er heimilt að veita þeim 
aðstoð til ræktunar og bygsinga þannig, að um sömu aðstoð til bændafjölgunar 
sé að ræða og veita bæri, ef nýbýlamenn ættu í hlut. Um skilyrði fyrir aðstoð 
samkvæmt þessum lið skal nánar ákveðið í reglugerð. 
Til þess að endurreisa byggð á eyðijörðum og koma í veg fyrir, að jarðir fari 
í eyði, enda hafi jarðirnar eigi lakari skilyrði til búrekstrar en krafizt er fyrir 
nýbýli samkv. lögum þessum, m. a. að því er varðar landsstærð og ræktunarhæfi 
lands. 
Enn fremur er heimilt að veita fjárhagslega aðstoð til garðyrkjubýla, er hafa 
umráð jarðhita til gróðurhúsaræktunar, er ætla má að dómi nýbýlastjórnar 
ríkisins að gefi meðalfjölskyldu nægilegar tekjur. Hitaréttindi þurfa þó að full- 
nægja hitaþörf 1000 fermetra flatar, miðað við nothæft hitagildi á viðkomandi 
stað. 

Slíkum býlum má því aðeins veita framlags- og lánaréttindi, að þau séu utan 
skipulagðra svæða kaupstaða, og því aðeins skulu þau veitt í skipulagsskyldum 
þorpum, að veðhæfi ræktunarlands og lóða samrýmist lánareglum Ræktunar- 
sjóðs. 

Innan kauptúna og skipulagsskyldra þorpa gilda þó ekki ákvæði 26. gr. né 
ákvæði b-liðar 44. greinar. 
Til smábýla í sveitum fyrir þá, er aðalatvinnu hafa af iðnaði, handverki eða 
garðyrkju eða gegna föstum störfum í almenningsþágu, enda eigi þeir umráð 
a. m. k. 6 ha ræktunarhæfs lands og tilsvarandi beitarréttindi miðað við þær 
búgreinar, sem arðvænlegastar teljast á staðnum. 

a 

    

28. maí
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IV. KAFLI 

Um byggðahverfi. 

15. gr. 

Þegar reisa skal byggðahverfi á landi, sem ríkið hefur numið samkvæmt TI. kafla, 

skal landnámsstjóri í samráði við nýbýlastjórn gera áætlanir um stofnun byggða- 

hverfanna, og sér hann síðan um framkvæmdir samkvæmt því, sem fyrir er mælt 

í lögum þessum. 

16. gr. 

Byggðahverfi nefnist í lögum þessum minnst 3 býli, þar sem framkvæmdir allar 

við ræktun og byggingar eru gerðar eftir ákveðnu skipulagi, enda sé fullnægt skil- 

yrðum 14. gr. 

17. gr. 

Þegar ákveðið hefur verið, að byggðahverfi skuli stofnað, skal Landnám ríkisins 

rækta 10 ha túns fyrir hvert býli. Landnámsstjóri sér um, að reist séu íbúðarhús, 

nauðsynlegustu peningshús, hlöður og verkfæraskemmur við hæfi þess búrekstrar, 

sem fyrirhugaður er á býlunum. Til bygginganna útvegar hann lán úr Byggingar- 

sjóði og Ræktunarsjóði Íslands. Um fjárhæð þeirra lána fer samkvæmt lögum og 

reglum, er um útlán þessara sjóða gilda á hverjum tíma. Um framlag til íbúðarhúsa 

fer eftir ákvæðum 26. greinar. 

18. gr. 

Býli, sem reist eru í byggðahverfi, skulu leigð, þegar byggingar hefjast á hverju 

býli, í erfðaábúð samkvæmi lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð, 

sbr. þó 11. gr. Forgangsrétt að erfðaábúð skulu hafa bændur og börn bænda á 

þeim jörðum, sem hverfislandið er fengið úr, og þar næst ábúendur í viðkomandi 

sýslu, sem ekki geta fengið lán úr Byggingarsjóði vegna þess, að jarðir þeirra dæm- 

ast ekki hæfar til framtíðarábúðar. 

19. gr. 

Ef erfðaábúðarhafi býlis í byggðahverfi vill selja býli sitt, hefur Byggingar- 

sjóður forkaupsrétt að því gegn kostnaðarverði að frádreginni fyrningu. Þetta gildir 

þó ekki, ef eigandi býlis selur það foreldri sínu, systkini, barni, stjúpbarni, tengda- 

barni, kjörbarni, fósturbarni eða barni þeirra, enda sé söluverðið eigi hærra en 
kostnaðarverð að frádreginni fyrningu og kaupandi gerist þar sjálfur ábúandi. 

20. gr. 

Hver bóndi í byggðahverfi skal hafa fullræktað land það, sein til ræktunar er 

ætlað, á eigi skemmri tíma en 10 árum frá því er hann tók við býlinu og þeirri 

ræktun, sem Landnám ríkisins framkvæmir, enda ber honum skylda til að rækta 

að minnsta kosti á ári hverju 49 hluta þess lands, sem hann tók við óræktuðu, nema 

hann hafi næstu ár á undan lokið meiri ræktun en honum ber skylda til samkvæmt 

þessum ákvæðum. Vanræki hann þetta, hefur hann fyrirgert rélti sínum til leigu og 

ábúðar á býlinu. Skal nýbýlastjórn skylt að hafa eftirlit með því, að jarðirnar séu 

vel setnar og svo sem lög þessi og reglugerðir, sem seitar verða eftir þeim, mæla 

fyrir, og er heimilt að víkja af býlunum bændum þeim, sem uppfylla ekki þau fyrir- 

mæli, sem sett eru um ábúð þeirra. 

21. gr. 

Ef erfðaábúðarhafi jarðar í byggðahverfi missir rétt sinn til leigu og ábúðar á 

býlinu samkvæmt 19. og 20. gr. eða vegna vanefnda þeirra atriða erfðaábúðarlaga,
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nr. 116 30. des. 1943, sem útbyggingu varða, skal Byggingarsjóður taka við því og 48 
greiða fráfaranda það, sem hann hefur í býlið lagt, samkvæmt mati dómkvaddra 28. maí 
manna. 

22. gr. 
Eigendum og ábúendum jarða í byggðahverfi veitist, eftir að stofnframkvæmd- 

um er lokið, fjárhagsleg aðstoð samkvæmt sömu reglum og veitt er bændum á öðrum 
lögbýlisjörðum. 

V. KAFLI 

Um nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa. 

23. gr. 
Sá, sem reisa vill nýbýli og hefur tryggt sér til þess umráðarétt á landi, sendi 

landnámsstjóra umsókn um, að hann fái heimild til að reisa býli, er njóti þeirra 
hlunninda, er lög þessi veita. Nýbýlastjórn lætur þá athuga alla aðstöðu til stofnunar 
nýbýlisins og úrskurðar, hvort hún sé nægilega góð til þess, að stutt skuli að því, að 
býlið verði reist. 

Landnámsstjóra ber að veita aðstoð við útvegun lands til nýbýla samkvæmt 
þessum kafla, eftir því sem unnt er, sé þess óskað af hlutaðeigendum. 

24. gr. 
Nú telur så, er reisa vill nýbýli og hefur fengið til þess samþykki nýbýlastjórnar, 

sér henta að ljúka meiri eða minni undirbúningsframkvæmdum, svo sem framræslu 
og ræktun á hinu fyrirhugaða nýbýlalandi, áður en byggingar eru reistar, og skal 
hann þá njóta sama framlags frá Landnámi ríkisins til þeirra framkvæmda og þeir, 
sem byggja fyrst og rækta svo. Slíkt framlag er þó bundið eftirfarandi skilyrðum: 
a. AX hlutaðeigandi hafi full eignarumráð eða erfðaábúðarréttindi á landi því, 

sem nýbýlið verður stofnað á. 
b. Að framkvæmdirnar séu gerðar í samráði við nýbýlastjórn eða trúnaðarmenn 

hennar. 
c. Að hlutaðeigandi skuldbindi sig til að hafa reist nauðsynlegar byggingar á landinu 

ekki síðar en 5 árum eftir að ræktunarframlag var fyrst greitt. Að öðrum kosti 
endurgreiði hann Landnámi ríkisins framlagið með 5% vöxtum frá greiðsludegi. 

d. Stofnandi nýbýlisins setji land nýbýlisins að veði með 1. veðrétti sem tryggingu 
fyrir því, að staðið verði við framangreindar skuldbindingar. 

Veðbinding þessi fellur niður, þegar íbúðarhús hefur verið reist á landinu. 

25. gr. 
Til nýbýla utan byggðahverfa skal veita fjárhagslegan stuðning samkvæmt lög- 

um þessum, hvort sem þau eru reist á ræktuðu landi, sbr. þó 28. gr., eða á landi, sem 
er vel fallið til ræktunar og búskapar, en eigi áður ræktað, enda sé fullnægt skil- 
yrðum 14. gr. Nýbýlið skal fá úrskipt land með ákveðnum landamerkjum, hvarvetna 
þar, sem því verður við komið. Nýbýlastjórn skal verja ákveðinni fjárhæð til undir- 
búnings hvers býlis og greiða hana þeim, er býlið stofnar, eftir því sem ræktun miðar 
áfram á býlinu. Skal slík greiðsla, ef um nýbýli á óræktuðu landi er að ræða, við það 
miðast, að framlag sé veitt á 10 ha ræktun og að það að viðbættu jarðabótaframlagi 
svari til meðalkostnaðar við ræktun í byggðahverfum, og ákveðin á hverjum stað 
áður en til einstakra býla er stofnað samkvæmt þessu ákvæði. 

Heimilt er við ákvörðun nybýlaframlags að taka tillit til þess kostnaðar, sem 
leiðir af heimreið að býlinu.
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26. gr. 

Til íbúðarhúsabygginga á nýbýlum einstaklinga utan byggðahverfa og i byggða- 

hverfum er heimilt að veita framlag allt að 25 LA krónum á hverju býli, sem 

greiðist að hálfu, þegar hús er fokhelt, og að fullu, þegar byggingu þess er lokið, sbr. 

17. gr. 
Til þessara ráðstafana leggur ríkissjó 

í fyrsta sinn 1957. 

      

, 
ður fram minnst 174 milljón króna árlega, 

27. gr. 

Nýbýli, sem stofnuð eru úr landi einstaki bví aðeins þeirra réttinda, 

er um getur í 25. gr. að stofnandi by 28 ignarumråd å bvi landi, sem. 

býlinu fylgir, og að landið sé laust við öll veðböi sgar stofnunarheimild er útgefin. 

   
   

28. 

Þegar nýbýli er stofnað í landi jarðar, kk al b gætt, að jörðin hafi eftir minnst 

10 ha tún, ef verið hefur svo stórt, og svo mikið landrými, að nægilegt teljist til 

búskapar að dómi nýbýlastjórnar. 

  

29. gr. 

Heimilt er nýbýlastjórn að láta reisa nýbýli 
fleiri, á 2 jörðum ríkisins, sem 1 losna t ur å búð. E 

samkvæmt þessum kafla, eitt eða 

er henni heimilt að kaupa lönd 
anna vera með sama hætti 

    

    

30. gr. 

Nú vill eigandi nýbýlis selja það eða verður að láta það af hendi, og skal þá, 

ef fram er tekið í samningi með samþykki landnámsstjóra, sá, er la ndið lét af 

hendi af eign sinni, og börn hans eiga forkaupsrétt að því fyrir kostnaðarverð að 

frádreginni fyrningu, enda sjái kaupandi um, að nýbýli ið sé í sérstakri ábúð. Þetta 

  

gildir þó því aðeins, að nýbýlið sé stofnað á landi einnar jarðar. Að öðru leyti gilda 

um sölu og afhendingu nýbýlis. samkv. þessari grein, sömu reglur og í byggða- 

hverfum, sbr. 19. gr. 

VI KAFLI 

Um endurbyggingu eyðijarða, eftirlit með ábúð á jörðum og sérfr: imlög til jarða, 

þar sem ræktun er skemmst á veg komið. 

31. gr. 

Skylt er nýbýlastjórn að sporna við því eftir föngum, að jarðir (sérmetnar) 

fari i eyði, sem að dómi trúnaðarmanna nýbýlastjórnar og jarðræktarráðunauts 

Búnaðarfélags Íslands ern vel fallnar til jarðræktar og búrekstrar. Skal hún hafa 

um það samráð við hlutaðeigandi sveitarstjórnir, að notaðar séu heimildir ábúðar- 

laganna til að koma í veg fyrir jarðníðslu og að byggilegar jarðir séu lagðar i eyði. 

Nýbýlastjórn ber enn fremur að vinna að því í samstarfi við hl utaðeigandi sveitar- 

stjórnir, að jarðir, sem komnar eru í eyði, en veita þau skilyrði til búrekstrar, er 

að framan greinir, byggist aftur þar til hæfum mönnum. Skylt er hreppstjóra hverjum 

að senda nýbylastjórn Skýr In um hver áramót um allar jarðir í hreppnum, byggðar 

og óbyggðar, þar með taldar þær jarðir, er 3. gr. ábúðarlaganna ræðir um. Skýrslur 

þessar skulu gerðar eftir fyrirsögn nýbýlastjórnar, og ber henni að ganga eftir því, 

að þær séu gerðar. Henni ber og að láta gera jarðaskýrslu fyrir allt landið ár hvert. 

   

     



169 1957 

32. gr. 48 
Nýbýlastjórn skal, svo fljótt sem tök eru á, láta rannsaka skilyrði til ræktunar 28. maí 

og búrekstrar á eyðijörðum og jörðum, sem ekki eru nytjaðar nema að einhverju 
leyti, sbr. 3. gr. ábúðarlaganna. Við rannsókn þessa skal safna upplýsingum um 
öll þau atriði, er máli skipta vegna búrekstrar á hverri einstakri jörð, og hvað 
varð þess valdandi, að hún fór að einhverju eða öllu leyti í eyði. Skal þetta Þannig 
gert, að þeir, sem falast eftir jarðnæði, geti fengið rétta og greinilega hugmynd um 
jörðina og þá aðstöðu til búrekstrar, er hún veitir. 

Nýbýlastjórn skal árlega gera sérstaka skrá yfir þær af þessum jörðum, sem 
hún telur rétt að byggja og eru lausar til ábúðar. Skrá þessi skal birt almenningi. 

33. gr. 
Skylt er nýbýlastjórn að veita þeim, er þess óska og hafa hug á að reisa bú í 

sveit, upplýsingar um þær jarðir, sem eru lausar til ábúðar og um ræðir í 32. gr. 
Umsækjendur um jarðnæði, sem uppfylla þær kröfur, er gera verður til búandi 
manna Í sveit, skulu njóta þeirrar aðstoðar nýbýlastjórnar við útvegun jarðnæðis, er 
hún getur í té látið. 

34. gr. 
Nú leiðir rannsókn í ljós, að einhver ákveðinn annmarki veldur því, að jörð, 

sem nýbýlastjórn hefur full umráð yfir, byggist ekki, en jörðin er að öðru leyti 
vel fallin til ræktunar og búrekstrar, og er nýbýlastjórn þá heimilt að ráða bót á 
þessu, ef þess er kostur. Kostnaður af þessum framkvæmdum má þó aldrei fara 
fram úr áætluðum meðalkostnaði býlis í byggðahverfi. 

35. gr. 
Heimilt er nýbýlastjórn að kaupa einstakar jarðir, þar með talin eyðibýli, ef 

hún telur það nauðsynlegt til þess að koma betra skipulagi á byggðina og tryggja 
örugga ábúð á jörðunum. Kaupverð slíkra jarða skal eigi fara fram úr því verði, 
er nýbýlastjórn greiðir á sama tíma fyrir lönd undir byggðahverfi. 

36. gr. 
Verði jarðeigandi brotlegur við ákvæði 3. gr. ábúðarlaganna, og hlutaðeigandi 

sveitarstjórn notar ekki þá heimild, sem henni er veitt samkvæmt 3. og 4. gr. sömu 
laga til að ráðstafa jörð, sem komin er í eyði eða niðurníðslu og nýbýlastjórn telur 
vel fallna til búrekstrar, er nýbýlastjórn heimilt að gera hverjar þær ráðstafanir, 
er ábúðarlögin heimila hreppsnefndum, til þess að jörðin verði endurbyggð af þar 
til hæfum manni. Nýbýlastjórn er enn fremur heimilt að ganga í þau kaup, er um 
ræðir í 2. málsgr. 4. gr. ábúðarlaganna, að hlutaðeigandi hreppsnefnd frágenginni, 
ef nýbýlastjórn telur það henta. 

37. gr. 
Jarðir, sem nýbýlastjórn fær eignarumráð yfir samkv. heimild 35. og 36. gr., 

skulu auglýstar til sölu og ábúðar. Skylt er kaupanda að gera jörðina að ættaróðali 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. Sölu- 
verð jarðar sé kostnaðarverð nýbýlastjórnar, þar með talinn kostnaður við þær 
umbætur, sem gerðar kunna að verða á jörðinni samkv. 34. gr. Heimilt er þó nýbyla- 
stjórn að veita styrk vegna ræktunarumbóta tHlsvarandi ákvæðum 25. gr., þegar 
jörðin hefur verið tekin til ábúðar, Jarðir þessar njóta réttar til lána úr Byggingar- 
sjóði og Ræktunarsjóði Íslands, að ábúð tryggðri, eftir sömu reglum og byggðar 
jarðir.
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38. gr. 

Sé hætta á að jarðir fari í eyði vegna vöntunar á viðunandi lífsafkomu fyrir 

meðalfjölskyldu sökum skorts á ræktun eða vegna brunatjóns, skal landnámsstjóri 

athuga búrekstrarskilyrði á þeim og leita um þær umsagnar hlutaðeigandi nýbýla- 

nefnda. Telji hann tryggt, að jörð sé hægt að bæta svo með ræktun, að þar megi hafa 

minnst 10 ha tún, og önnur búskaparskilyrði eru allgóð, þá er nýbýlastjórn ríkis- 

ins heimilt að veita til hennar óafturkræft framlag samkv. þessum lögum, sbr. 14. 

gr., 3. tölul., og 41. gr. Óafturkræft framlag má þó ekki vera hærra en sem nemi að 

viðbættu framlagi samkv. jarðræktarlögum 50% af ræktunar- og girðingarkostnaði. 

Framræslukostnaður og framlög til hans samkv. jarðræktarlögum koma ekki til 

greina við útreikning framlags samkv. þessari grein. 

39. gr. 

Landnámsstjóri getur í samráði við stjórnir og framkvæmdastjóra ræktunar- 

sambanda á grundvelli rannsóknar, er Landnám ríkisins framkvæmir, gert áætlun 

um ræktunarframkvæmdir samkv. 38. gr. á hverju ræktunarsambandssvæði, enda 

sé þar fram tekið, hvaða jarðir falli undir ákvæði greinarinnar. Jafnan skal þess 

gætt, að slík aðstoð sé veitt fyrst á þeim svæðum, þar sem það getur komið í veg 

fyrir, að heill hreppur eða verulegur hluti hrepps fari í eyði. 

40. gr. 

Þar, sem Landnám ríkisins eða ræktunarsambönd taka að sér ræktunarfram- 

kvæmdir, svo sem framræslu, jarðvinnslu og frágang ræktunar, eiga þessar stofn- 

anir forgangsrétt til þeirra framlaga, er greidd verða út á umbæturnar samkvæmt 

jarðræktarlögum og ákvæðum 38. gr. 

41. gr. 

Til þeirra framkvæmda, er um gelur í 38. gr., greiðir ríkissjóður 4 milljónir 

króna á árinu 1957, og síðan 5 millj. kr. á ári næstu Á árin. 

VII. KAFLI 

Um Byggingarsjóð sveitabæja. 

42. gr. 

Sjóðurinn heitir Byggingarsjóður sveitabæja og er deild í Búnaðarbanka Íslands, 

í lögum þessum nefndur Byggingarsjóður. Stofnfé sjóðsins er: Byggingarsjóður, 

Nýbýlasjóður og Smábýladeild Búnaðarbanka Íslands, eins og þeir eru nú. 

43. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 
1. Vaxtatekjur. 
2. Árlegt framlag úr ríkissjóði, er nemur minnst 2% milljón króna, næstu 25 ár, 

í fyrsta skipti árið 1957. 

44. gr. 
Sjóðurinn veitir lán gegn veði í jörðum ásamt húsum og öðrum mannvirkjum, 

er þeim fylgja: 
a. Til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveitabýlum samkv. VIII. kafla þessara laga. 
b. Til byggingar íbúðarhúsa og peningshúsa á nýbýlum samkv. TV. og V. kafla, 

VI. og VII. kafla þessara laga. 
c. Til byggingar peningshúsa samkv. 55. gr.
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Lánin mega vera það hæst, að samtals hvíli á jörðinni allt ad 75% fasteigna- 48 
matsverðs, að viðbættu kostnaðarverði þeirra bygginga, sem reistar kunna að verða. 28. maí 
Þó má aldrei veita hærri lán en 75% kostnaðarverðs til einstakrar byggingar. Reikn- 
inga um byggingarkostnað úrskurðar bankastjóri Búnaðarbankans. 

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943, má lána út á jarðir í opin- 

berri eign á sama hátt og aðrar jarðir, enda séu þær í erfðaábúð, ella komi samþykki 
landbúnaðarráðherra til. 

45. gr. 
Þegar stjórn Bygsingarsjóðs hefur gefið loforð um lánveitingu samkvæmt 44. gr., 

er henni heimilt að veita bráðabirgðalán meðan á framkvæmdum stendur, gegn 

persónulegum tryggingum og veði í framkvæmdinni, allt að 80% af hinu áætlaða 
endanlega láni, en slík bráðabirgðalán skulu greidd að fullu um leið og hin föstu 
lán eru afgreidd. Skal bráðabirgðalán veitt jafnóðum og verkinu miðar áfram. Vextir 
af bráðabirgðalánum skulu vera 5%. 

46. gr. 
Byggingarsjóði er heimilt, ef stofnfé hrekkur ekki til fyrir þeim lánum, sem 

álitin eru æskileg, að taka lán eða gefa út handhafavaxtabréf, allt að þreföldum 
stofnsjóði sínum. 

Handhafavaxtabréfin skulu tryggð með skuldabréfum lántakenda, stofnfé sjóðs- 
ins og ábyrgð ríkissjóðs. 

47. gr. 
Lán þau, er sjóðurinn veitir, skulu endurgreidd með jöfnum árlegum greiðslum, 

og skulu þær árlegu greiðslur við það miðast, að vextir af lánsfénu séu 312%. Skal 
stjórn sjóðsins ákveða um hvert lán, til hve langs tíma það er veitt, og skal þá 
meðal annars á það litid, hve vandaðar byggingar þær eru, sem fyrir lánsféð eru 
reistar. Lánin skulu þó aldrei veitt til lengri tíma en 42 ára. 

48. gr. 
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Byggingarsjóði komnar í gjald- 

daga án uppsagnar: 
Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga. 

2. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt 
að dómi lánveitanda. 

3. Ef lántakandi hættir landbúnaðarframieiðslu eða störfum fyrir landbúnað. 

49. gr. 
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur Byggingarsjóður heimild til þess að láta 

selja veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms sam- 
kvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta 
leggja sjóðnum það út til eignar, ef þörf er á. 

Byggingarsjóður getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð 
á veðsettum fasteignum megi fram fara í skrifstofu uppboðshaldara. 

50. gr. 
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshaldara 

að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Byggingarsjóði, og skal stjórn 
sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sína vera við uppboðið. 

51. gr. 
Byggingarsjóður er undanþeginn öllum tekjuskatti og öðrum sköttum til ríkis 

og sveitarfélaga. 
A 22
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48 52. gr. 

28. maí Búnaðarbanki Íslands annast framkvæmdastjórn sjóðsins, og skal bankastjórinn 
ákveða allar lánveitingar hans. Um lánveitingar til nýbýla jafnt í byggðahverfum 
sem til einstakra býla skal hann fara eftir tillögum nýbýlastjórnar. Um lánveitingar 
til byggingar íbúðarhúsa á öðrum sveitabýlum skal bankastjóri hafa samráð við ný- 
býlastjórn eða framkvæmdastjóra hennar. 

VIII. KAFLI 

Um endurbyggingu íbúðarhúsa á jörðum. 

53. gr. 
Lán úr Byggingarsjóði til endurbyggingar íbúðarhúsa á jörðum skulu veitt með 

þessum skilyrðum: 
1. Að húsið sé gert úr góðum og viðurkenndum byggingarefnum, og sé gerð húss- 

ins utan og innan samþykkt af stjórn sjóðsins. 
2. Að lögð hafi verið fram stutt lýsing af bæjarhúsum umsækjanda, frá hlutaðeig- 

andi byggingarnefndum, og beri sú lýsing því vitni, að endurbyggingar sé þörf 
á íbúð hans. 

3. Að nýbýlastjórn hafi fengið fullnægjandi upplýsingar um, að býlið sé til fram- 
búðar, og að íbúðarhús það, sem reisa á, sé við hæfi þess og að það verði reist á 
hentugum stað miðað við ræktun, vatnsból, vegi, síma, rafleiðslur og annað það, 
er tryggir framtíðargildi þess. 

54. gr. 
Lán úr Byggingarsjóði skulu enn fremur því aðeins veitt til endurbygginga1 

íbúðarhúsa á sveitabýlum, að hús eða viðbygging við hús sé allt byggt að nýju, eða 
gamalt hús endurbyggt þannig, að telja megi það jafngilt nýju húsi til íbúðar. 

55. gr. 
Ef nýbýlastjórn telur nauðsynlegt, að bæjarhús séu færð, getur Bygsingarsjóður 

sett að skilyrði fyrir láni til endurbyggingar, að það sé gert. Hins vegar á þá býlið 
rétt til láns úr Byggingarsjóði til endurbyggingar peningshúsa, ef staðfærsla íbúðar- 
húss hefur í för með sér, að peningshús séu líka færð úr stað. 

IX. KAFLI. 

Um viðhaldsskyldu o. fl. 

56. gr. 
Nýbýlastjórn skal halda skýrslur um öll þau býli, sem reist eru eða endurbyggð 

samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega frá því skýrt, hvenær hvert býli er 
reist eða endurbyggt, hver hefur orðið kostnaður við landnám það, sem fallið hefur 
í hlut býlisins, við ræktun þess og byggingu, hver lánskjörin hafa verið, hvernig 
lánin hafa greiðzt, hve mikið eigendur þess og ábúendur hafa lagt fram til þess 
að koma því upp, auk annars, sem nauðsynlegt þykir að skýra frá. Þá skal ny- 
býlastjórn afla sér skýrslna um rekstrarafkomu hvers býlis svo sem við verður 
komið. Getur hún lagt þá kvöð á ábúanda hvers býlis, er lán fær úr Byggingar- 
sjóði, að halda búreikninga, er gerðir séu eftir fyrirsögn Búreikningaskrifstofu 
ríkisins, enda sé þá greitt fyrir slíkt reikningshald eins og Búreikningaskrifstofan 
telur hæfilegt. Yfirlitsskýrslur um býli þau, sem reist eru með lánum úr sjóðnum, 
svo og afkomu búrekstrarins á býlunum skal nýbýlastjórn birta svo oft sem ástæða 
þykir til og eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.
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57. gr. 48 
Skylt er hverjum þeim, sem fengið hefur lán úr Byggingarsjóði, að halda vel við 28. maí 

byggingum þeim, sem hann hefur fengið lán til. Nýbýlanefndir í héruðum skulu 
hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og tilkynna stjórn sjóðsins þegar, ef því er 
að einhverju leyti ábótavant. Skal þá stjórn sjóðsins veita hlutaðeigandi ábúanda 
áminningu, og er útbyggingar- og eignarnámssök, ef áminningin er ekki tekin til 
greina. 

58. gr. 
Ef ábúenda- og eigendaskipti verða við sölu á fasteign, sem veðbundin er Bygg- 

ingarsjóði, skal sjóðurinn, nema um erfðaskipti sé að ræða eða sölu til einhvers þess 
aðila, sem nefndur er í 2. málsl. 19. gr., hafa forkaupsrétt að eigninni, og ef um ný- 
býli er að ræða, gegn kostnaðarverði að frádregnu metnu álagi vegna fyrningar og 
skemmda, enda er enginn kaupsamningur um eignina gildur nema með árituðu sam- 
þykki sjóðsstjórnarinnar eða þess fulltrúa hennar, sem umboð hefur til slíkrar árit- 
unar. Þegar býlin skipta um eigendur við eríðaskipti, hafa erfingjar forkaupsrétt 
umfram Byggingarsjóð, en að öðru leyti skal mat á þeim og staðfesting eigenda- 
skiptanna háð sömu reglum og þegar um venjulega sölu er að ræða. Sveitarstjórn 
hefur þó rétt til að ganga inn í forkaupsrétt Byggingarsjóðs, ef hún óskar þess. Um 
sölu óðalsjarða og ættarjarða fer samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943. Ákvæði 1. 
og 2. gr. laga nr. 55 5. júní 1926, um forkaupsrétt á jörðum, skulu víkja fyrir ákvæð- 
um þessarar greinar, eftir því sem nauðsyn krefur. Ef Bygsingarsjóður eða sveitar- 
stjórn kaupa jörð samkvæmt heimildum þessara laga, er þeim skylt að selja eða 
leigja jörðina gegn veði eða leigukjörum, er samsvarar kaupverðinu. 

X. KAFLI 

Um Ræktunarsjóð Íslands. 

59. gr. 
Sjóðurinn heitir Ræktunarsjóður Íslands og er í lögum þessum kallaður Rækt- 

unarsjóður. Hlutverk hans er að styðja landbúnað Íslendinga með hagkvæmum 
stofnlánum. 

60. gr. 
Stofnfé sjóðsins er: 
Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands, eins og hann er nú. 
Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands. 
Sá hluti höfuðstóls Viðlagasjóðs, sem er eign Ræktunarsjóðs Íslands. 
Varasjóður Loðdýralánadeildar Búnaðarbanka Íslands. HR 
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61. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

. Vaxtatekjur. 
. Tekjur af þjóðjörðum og andvirði þeirra þjóðjarða, sem seldar kunna að verða. 
. Árlegt framlag úr ríkissjóði, 1.6 millj. kr. á ári, í fyrsta sinn árið 1956. C

o
 

DO
 

Få
 

62. gr. 
Ræktunarsjóður veitir stofnlán til jarðræktar, peningshusa og geymsluhúsa og 

annarra mannvirkja við landbúnað, þar með talin jarðyrkja, vermirækt og loðdýra- 
rækt, enn fremur til mannvirkja í þágu landbúnaðarins, svo sem mjólkurvinnslu- 
stöðva, kjötfrystihúsa, ullarverksmiðja, skinnaverksmiðja, þvottahúsa, viðgerðar- 
stöðva landbúnaðarverkfæra, verkstæða fyrir iðnaðarmenn í sveitum, svo og til bú- 
stofnsauka og til kaupa á vélum, sem notaðar eru við landbúnað.
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48 Upphæð lánanna má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að 
28. maí meðaltali árlega. Til vélgrafinna skurða má þó lána allt að 85% kostnaðarverðs. 

Njóti framkvæmdin framlags samkvæmt jarðræktarlögum, lækkar lánsupphæðin 
sem svarar framlaginu. Við það skal miðað, að kostnaðarverð framkvæmdanna sé 

að dómi sjóðsstjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi á 
hverjum tíma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lántakanda, eftir því sem 
þörf er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð. 

Um lánveitingar, er stjórn sjóðsins telur vafa leika á, hvort veita skuli, skal 
hún leita álits Búnaðarfélags Íslands eða nýbýlastjórnar ríkisins, eftir því sem við á. 

Við ákvörðun lánanna skal stjórn sjóðsins taka tillit til þess, hvað mikil önnur 
veðlán hvíla á eigninni. 

Lán þessi skulu ekki veitt fyrr en að fullloknum framkvæmdum eða kaupum 
þeim, sem þau eru veitt til. 

63. gr. 
Þegar stjórn Ræktunarsjóðs hefur ákveðið að veita lán samkvæmt 62. gr., er 

henni heimilt að veita bráðabirgðalán, meðan á framkvæmdum stendur, gegn veði 
í framkvæmdinni og öðrum tryggingum, ef þurfa þykir, svo sem handveði, persónu- 
legum ábyrgðum eða öðru, er hún tekur gilt sem tryggingu fyrir bráðabirgðaláninu. 

Þessi lán mega nema allt að 80% af hinu áætlaða láni, og skulu þau greidd að 
fullu um leið og stofnlánið er tekið. 

64. gr. 
Vextir af öllum stofnlánum Ræktunarsjóðs skulu vera 4%, en af bráðabirgða- 

lánum 5%. 

65. gr. 
Lánin má veita gegn þessum tryggingum: 

1. Gegn veði í fasteign, enda hvíli eigi á veðskuldir til annarra en Byggingarsjóðs 
eða annarra opinberra sjóða undan veðrétti þeim, er Ræktunarsjóður fær. Ef 
umbætur þær, sem lánið er veitt til, eru gerðar á fasteign þeirri sjálfri, sem 
veðsett er, skal heimilt að telja verð umbótanna til viðbótar verðgildi eignar- 
innar óbættrar. 

„2. Gegn veði í þeim húsum, sem lánið er veitt til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðar- 
réttindum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða 
verksmiðjur. 

3. Gegn veði í þeim vélum og verkfærum, sem keypt eru. 
4. Gegn veði í tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga 

um veð frá 4. nóv. 1887. 
Tryggingar þær, sem taldar eru undir tölulið í, skulu fullgildar einar saman, 

ef um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar peningshúsa og geymsluhúsa á 
sveitabýlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróðurhúsa og bú- 
stofnsauka, skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkvæmt tölulið 2—4, 
styrkt með fasteignaveði eða ábyrgð sýslufélags. Ábyrgð sýslufélags kemur því 
aðeins til greina, að um verksmiðjur eða vinnustöðvar sé að ræða, sem félag stend- 
ur að, enda komi þá til heimild æðri stjórnarvalda. 

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr Ræktunarsjóði, 
að vátryggð séu í vátryggingastofnun, er sjóðurinn tekur gilda. 

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943 má lána út á jarðir í 
opinberri eigu á sama hátt og aðrar jarðir, séu þær í erfðaábúð, en ella komi veð- 
leyfi landbúnaðarráðherra til hverju sinni.
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66. gr. 48 
Ríkissjóður aflar Ræktunarsjóði lánsfjár að upphæð tíu millj. kr., með 1%,% 28. maí 

vöxtum. Sjóðurinn endurgreiðir lánið með jöfnum afborgunum á 20 árum. 
Seðladeild Landsbanka Íslands er skylt, ef ríkisstjórn óskar þess, að lána Rækt- 

unarsjóði nauðsynlega fjárupphæð vegna starfsemi hans, þó eigi yfir 10 millj. kr., 
gegn 1%% vöxtum. Ræktunarsjóðurinn skal endurgreiða seðladeild Landsbankans 

lán þetta með jöfnum afborgunum á 20 árum. Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbind- 
ingar Ræktunarsjóðs gagnvart seðladeildinni. 

67. gr. 
Ræktunarsjóði er heimilt að gefa út handhafavaxtabréf allt að fjórföldum 

stofnsjóði sínum. Handhafavaxtabréfin skulu tryggð með skuldabréfum lánþega, 
stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. 

68. gr. 
Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef stjórn Ræktunarsjóðs krefst 

þess, sýna skilríki frá trúnaðarmanni Búnaðarfélags Íslands eða öðrum þeim, er 
stjórn sjóðsins tekur gildan, fyrir því, að veði því, sem lánað hefur verið út á, hafi 
vel verið við haldið og að það hafi ekki rýrnað. Nánari ákvæði um þetta skulu sett 
í reglugerð. 

69. gr. 
Lánstíminn skal vera 5—25 ár, eftir því til hvers lánað er. Ef lánið er til tún- 

ræktar eða nýrra bygginga, má lánstíminn vera allt að 25 árum, svo og til þeirra 

framkvæmda við vermirækt, sem varanlegar teljast, en til vélakaupa, girðinga, bú- 
stofnsaukningar og annars þess, sem ekki á trygga langa endingu, eigi nema 5—12 
ár. Skal nánar greint í reglugerð, hve langur lánstíminn má vera til hvers konar lána. 

Lán til túnræktar mega vera afborgunarlaus þrjú fyrstu árin, en annars skulu 
öll lán sjóðsins greidd jöfnum afborgunum, nema lántakandi vilji greiða þau fyrr 
og fljótar en venja er. 

70. gr. 
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Ræktunarsjóði komnar í gjald- 

daga án uppsagnar: 

1. Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga. 
2. Við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef Ræktunarsjóði hefur ekki verið tilkynnt 

um eigendaskipti. 
3. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt 

að dómi lánveitanda. 
4. Ef lögð er niður landbúnaðarframleiðsla eða störf fyrir landbúnaðinn á eign- 

um þeim, er veðsettar eru Ræktunarsjóði. 

71. gr. 
Þegar lán eru komin í gjalddaga, hefur Ræktunarsjóður heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð eða fara með það á annan hátt, eins og venja er um 
veð fyrir lánum, sem i gjalddaga eru komin. 

72. gr. 
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshald- 

ara að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Ræktunarsjóði, og skal 
stjórn sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sína vera við 

uppboðið.
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73. gr. 
Ræktunarsjóður er undanþeginn öllum tekjuskatti og öðrum sköttum til ríkis 

og sveitarfélaga. 

74. gr. 
Stjórn Búnaðarbanka Íslands hefur á hendi stjórn Ræktunarsjóðs samkvæmt 

lögum nr. 115 frá 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka Íslands. 

75. gr. 
Í reglugerð fyrir Ræktunarsjóðinn má setja þau ákvæði un stjórn sjóðsins og 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir þeim í 
þessum lögum, enda brjóti þau ekki í bága við nein ákvæði í lögunum. 

XI. KAFLI 

Um Teiknistofu landbúnaðarins. 

76. gr. 
Stofnunin heitir Teiknistofa landbúnaðarins og starfar á vegum Búnaðarbanka 

Íslands. 
71. gr. 

Landbúnaðarráðherra skipar 5 manna nefnd, er hafi það verkefni í samvinnu 
við Teiknistofu landbúnaðarins að gefa sem ákveðnastar leiðbeiningar um hagkvæm- 
ustu gerð bygginga á sveitabýlum, og þá sérstaklega peningshúsa. Nefndin lætur 
rannsaka gerð og gæði húsa, sem nú eru til eða reist verða, með tilliti til þess, að með 
því fáist grundvöllur undir öruggari leiðbeiningastarfsemi í byggingarmálum sveit- 
anna. 

78. gr. 
Í nefndinni skulu vera: Forstöðumaður Teiknistofu landbúnaðarins, yfirdýra- 

læknir, nautgriparæktarráðunautur og sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags Ís- 
lands og einn maður, er landbúnaðarráðherra skipar í nefndina án tilnefningar. 
Landbúnaðarráðherra ákveður, hver skuli vera formaður nefndarinnar. 

79. gr. 
Heimilt er nefndinni með samþykki landbúnaðarráðherra að ráða sérfræðing til 

þess að framkvæma þær rannsóknir, sem nefndin telur nauðsynlegt að gera. Hann 
skal hafa eftirlit með athugunum og rannsóknum, er gerðar verða í þágu byggingar- 
starfseminnar hjá einstökum bændum eða á opinberum búum, og vinna úr gögnum 
þeim, sem aflað er, í samráði við nefndina. 

Kostnaður við byggingarrannsóknir nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði, eftir því 
sem fé er veitt til þess í fjárlögum. 

80. gr. 
Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eru veitt til 

úr Byggingarsjóði, Ræktunarsjóði Íslands eða öðrum opinberum sjóðum, sem stofn- 
aðir hafa verið eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutun ríkisins og veita lán til 
bygginga í sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir slíkum lánum, að teiknistofan hafi 
gert eða samþykkt uppdrætti að húsunum. 

81. gr. 
Teiknistofan lætur gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum. Enn 

fremur leitar hún aðstoðar húsgagnaarkitekta, íslenzkra listamanna og viðurkenndra 
hannyrðakvenna og smíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna, til þess
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að þau verði sem smekklegust og í þjóðlegum stíl. Allir, sem rétt hafa til lána úr sjóð- 48 
um þeim, er um ræðir í 80. gr., svo og stjórnir byggingarfélaga verkamanna og bygg- 28. maí 
ingarsamvinnufélaga skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir því 
sem teiknistofan getur í té látið. 

82. gr. 
Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, húsmæðraskóla, héraðs- 

skóla eða annars staðar til að annast smíði á húsgögnum og fleira, er að húsgagnagerð 
lýtur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og glugsatjöldum, og skal þá teiknistofan 
veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau geti komið að sem 
almennustum notum við húsgagnagerð. 

83. gr. 
Teiknistofan veitir bændum leiðbeiningar um byggingarkostnað, efnisval og 

annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leiðbein- 
ingum i þessum efnum og fyrirmyndar uppdráttum af húsum og húsgögnum. Teikni- 
stofunni ber að fylgjast með erlendum og innlendum nýjungum í húsagerð, rannsaka 
þær og gera tilraunir með það, er til framfara mætti verða í gerð og notkun húsa, 
eftir því sem við verður komið. 

84. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun 

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðumaður annast stjórn teikni- 
stofunnar í samráði við stjórn Búnaðarbanka Íslands og nýbýlastjórn. Forstöðu- 
maður ræður sér menn til aðstoðar, að fengnu samþykki stjórnar Búnaðarbanka 
Íslands. 

85. gr. 
Kostnaður við rekstur teiknistofunnar greiðist úr sjóðum þeim, er lán veita til 

húsbygginga í sveitum. Greiðsla hvers sjóðs skal ákveðin af landbúnaðarráðherra í 
sem réttustu hlutfalli við það fjármagn, sem sjóðirnir veita til bygginganna. 

XI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

86. gr. 
Um framlög ríkisins til ræktunar og útihúsa fer eftir jarðræktarlögum. 

87. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja, 
um framkvæmd þessara laga. 

88. gr. 
Um endurskoðun Byggingarsjóðs og Ræktunarsjóðs Íslands, starfsskýrslur o. fl., 

fer eins og mælt er fyrir í lögum nr. 115 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka Íslands. 

. 89. gr. 
Reikningar Landnåms rikisins skulu endurskodadir af endurskodendum Bunadar- 

banka Islands og birtir med reikningum bankans. Reikningarnir skulu sendir land- 
bunadarrådherra og lagdir fyrir landbunadarnefndir Alpingis år hvert.
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90. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá úr gildi felld lög nr. 20 31. jan. 1952, 

um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, lög nr. 66 31. maí 1947, um 
Ræktunarsjóð Íslands, svo og önnur lagaákvæði, sem kunna að brjóta í bága við 

lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Heimilt er nýbýlastjórn að láta greiðslu framlaga fara fram eftir lögum þessum 

á þeim nýbýlum, er eigi hafa notið fullnaðaraðstoðar samkvæmt lögum nr. 20 31. jan. 

1952. 

Gjört í Reykjavík, 28. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

um Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórnin starfrækir tvær tunnuverksmiðjur, aðra á Akureyri, hina á Siglu- 

firði. Nafn fyrirtækisins er Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

2. gr. 

Verkefni Tunnuverksmiðja ríkisins er að annast smíði á tunnum fyrir salt- 
síldarframleiðslu, saltkjötsframleiðslu og aðrar framleiðsluvörur, eftir því sem 

henta þykir. 
3. gr. 

Stefnt skal að því, að allar tunnur, sem síldarframleiðslan þarfnast, séu smíðaðar 
í Tunnuverksmiðjum ríkisins, að svo miklu leyti sem það brýtur ekki í bága við 
milliríkjasamninga. Leitast skal við að vanda framleiðslu verksmiðjanna og gera hana 
samkeppnisfæra við erlenda framleiðslu um verð og gæði. 

4. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að endurbæta verksmiðjurnar og búa þær húsa- og 

vélakosti, svo að fullnægt verði ákvæðum 3. gr. Nær heimild þessi til þess að byggja 
tunnugeymsluskýli við verksmiðjuna á Akureyri, er rúmi allt að 50 þús. tunnum, og 
einnig til þess að gera nauðsynlegar endurbætur á verksmiðjuhúsinu. 

5. gr. 
Nú telur ríkisstjórnin þörf á fleiri tunnuverksmidjum en þeim, sem um getur í 

1. gr., og er henni þá heimilt að byggja og starfrækja þriðju verksmiðjuna á Austur- 

eða Norðausturlandi. 

6. gr. 
Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af ákvæðum 4. og 5. gr., heimilast ríkisstjórninni 

að taka lán, allt að 5 milljónum króna.
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7. gr. 49 
Sildarútvegsnefnd, sbr. lög nr. 74 29. des. 1934, annast allar framkvæmdir sam- 29. maí 

kvæmt lögum þessum og hefur á hendi stjórn verksmiðjanna. 

8. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu, ef þurfa þykir, sett með 

reglugerð. 

9. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 33 23. apríl 1946, um tunnusmiíði, 

og lög nr. 41 9. maí 1947, um breyting á þeim lögum. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson. 

LÖG 50 
. 2 FE 5. júní um menningarsjóð og menntamálaráð. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um menningarsjóð. 

1. gr. 
Hlutverk menningarsjóðs er að styðja íslenzka menningu með því að efla listir 

og vísindi. 

2. gr. 
Menntamálaráð hefur á hendi yfirstjórn menningarsjóðs. Menntamálaráð gerir 

árlega áætlun um tekjur og gjöld menningarsjóðs. Skal hún borin undir mennta- 
málaráðherra til samþykktar. Þegar sett hafa verið lög um vísindasjóð og Lista- 
safn ríkisins, skal leita umsagnar stjórna Þessara stofnana um fjárframlög til þeirra, 
áður en fjárhagsáætlun menningarsjóðs er samin. Tekjum menningarsjóðs og þeirra 
stofnana, sem reknar verða á vegum hans, má eingöngu verja í þágu sjóðsins 
(sbr. 4. gr.). 

3. gr. 
Til menningarsjóðs falla árlega þessar tekjur: 

a. Gjald af aðgöngumiðum að kvikmyndasýningum og dansleikjum samkvæmt lög- 
um um skemmtanaskatt. 

b. Allar tekjur af seldu áfengi, hverju nafni sem nefnist, sem ólöglega er flutt til 
landsins og upptækt gert af réttvísinni, allar tekjur af seldum skipum, sem af 
sams konar ástæðu hafa verið gerð upptæk, svo og allar sektir fyrir brot á áfeng- 
islöggjöfinni, bæði samkvæmt landslögum og lögreglusamþykktum. 

A 23
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4. gr. 

Tekjum menningarsjóðs skal varið til eftirfarandi menningarmála: 

Til vísindasjóðs (árlegt framlag). 

Til bókaútgáfu. 
Til kaupa á listaverkum í Listasafn ríkisins. 

Til stuðnings gerð Íslenzkra menningar- og fræðslukvikmynda. 

Til eflingar þjóðlegum fræðum og athugana á náttúru landsins. 

Til styrktar íslenækri tónlist og myndlist. 

Til kynningar á íslenzkri menningu, innan lands og utan. 

Til greiðslu fargjalda, sbr. 7. gr. 

Til annarrar menningarstarfsemi, að fengnu samþykki menntamálaráðherra. "
p
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#
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5. gr. 

Að minnsta kosti 5% af árlegum heildartekjum menningarsjóðs samkvæmt 

3. gr. a. og b. skulu lögð í sérstakan sjóð, er nefnist stofndeild menningarsjóðs. 

Höfuðstól stofndeildar má aldrei skerða, en þó er menntamálaráði heimilt, að 

fengnu samþykki menntamálaráðherra, að verja fé stofndeildar til kaupa á fast- 

eignum, sem notaðar yrðu í þágu menningarmála, svo sem húsnæðis fyrir starf- 

semi menningarsjóðs og stofnana hans. Heimilt er menntamálaráði að verja vöxtum 

af fé stofndeildar og tekjum af fasteignum hennar til almennrar starfsemi menn- 

ingarsjóðs. 

II. KAFLI 

Um menntamálaráð. 

6. gr. 

Menntamálaráð skipa fimm menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum, 

kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi á fyrsta þingi eftir hverjar alþingis- 

kosningar. Hlutgengur í menntamálaráð er hver íslenzkur borgari, sem hefur kosn- 

ingarrétt til Alþingis og er búsettur í Reykjavík eða svo nærri bænum, að hann eigi 

auðvelt með að sækja þangað daglega fundi. Menntamálaráð skiptir sjálft með sér 

verkum í byrjun hvers kjörtímabils. Skal þóknun fyrir störf þess ákveðin af mennta- 

málaráðherra. 

7. gr. 

Hlutverk menntamálaráðs Íslands er: 
a. Að hafa með höndum yfirstjórn menningarsjóðs og ákvarða um árlega heildar- 

skiptingu á tekjum sjóðsins milli þeirra flokka menningarmála, er sjóðnum 

ber að styðja (sbr. 4. gr.). 

b. Að annast yfirstjórn Bókaútgáfu menningarsjóðs og velja bækur þær, sem út 

eru gefnar. 
e. Að hafa yfirumsjón með Listasafni ríkisins, þar til lög verða sett um safnið, 

og standa fyrir sýningum innan lands og utan á íslenzkri list, listiðnaði, bókum 

og handritum. 
d. Að hafa yfirumsjón með listaverkaskreytingum opinberra bygginga. 

e. Að láta gera íslenzkar menningar- og fræðslukvikmyndir eða að stuðla að gerð 

þeirra og styðja á annan hátt innlenda kvikmyndagerð. 

f. Að veita styrki til rannsókna á þjóðlegum fræðum, til athugana á náttúru lands- 

ins og til eflingar íslenzkri tónlist og myndlist. 

g. Að úthluta námsstyrkjum þeim og námslánum, sem og þeim styrkjum öðrum, 

sem fé er veitt til í fjárlögum og menntamálaráði er þar falið að úthluta. 

h. Að úthluta ókeypis fari milli Íslands og annarra landa til manna, sem fara til 

útlanda til námsdvalar o. fl.
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i. Að hafa á hendi yfirstjórn sjóða, er stofnaðir kunna að verða til eflingar listum 50 
og vísindum á Íslandi, enda sé menntamálaráði falið þetta vald í stofnskrám 
sjóðanna. 

j. Að efla á annan hátt íslenzka menningarviðleitni, eftir því sem tök eru á og 
hagur menningarsjóðs á hverjum tíma leyfir. 

8. gr. i 
Menntamålarådherra skipar forstjóra menningarsjóðs að fengnum tillögum 

menntamálaráðs. Skal honum falið að annast daglega stjórn og fjárreiður sjóðsins 
og sjá um framkvæmdir á ákvörðunum menntamálaráðs. 

Laun forstjóra menningarsjóðs skulu ákveðin í launalögum, en þangað til það 
verður gert, skal menntamálaráðherra ákveða þau. 

Forstjóri menningarsjóðs á sæti á fundum menntamálaráðs og hefur þar mál- 
frelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. 

9. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 7 frá 12. apríl 1928, um mennta- 

málaráð Íslands, og lög nr. 54 frá 7. maí 1928, um menningarsjóð. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 5. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 

um vísindasjóð. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Stofnun og verksvið vísindasjóðs. 

1. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist vísindasjóður. Tekjur sjóðsins eru árlegt framlag 

úr menningarsjóði, a. m. k. 800 þús. kr. A. m. k. 5% af árlegum peningatekjum 
vísindasjóðs skulu lögð í sérstakan sjóð, er nefnist stofndeild vísindasjóðs. Höfuð- 
stól stofndeildar má aldrei skerða, en heimilt er að verja vöxtum af fé stofndeildar 
til almennrar starfsemi sjóðsins. . 

2. gr. 
Það er hlutverk vísindasjóðs að efla íslenzkar vísindarannsóknir. 
Í þessum tilgangi styrkir sjóðurinn: 
Einstaklinga eða vísindastofnanir vegna tiltekinna rannsóknaverkefna. 
Kandídata til vísindalegs sérnáms og þjálfunar. 

c. Rannsóknastofnanir til kaupa á tækjum, ritum eða rannsóknaefnum. 

s
p
 

5. júní 

51 

5. juni
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II. KAFLI 

Skipulag og stjórn vísindasjóðs. 

3. gr. 

Vísindasjóður greinist í tvær deildir, raunvísindadeild og hugvísindadeild. 

Raunvísindadeild annast styrkveitingar til rannsókna á sviði náttúruvísinda, þar 

með taldar eðlisfræði og kjarnorkuvísindi, efnafræði, stærðfræði, læknisfræði, lif- 

fræði, lifeðlisfræði, jarðfræði, dýrafræði, grasafræði, búvisindi, fiskifræði, verkfræði 

og tæknifræði. 
Hugvísindadeild annast styrkveitingar á sviði sagnfræði, bókmennta, málvís- 

inda, félagsfræði, lögfræði, hagfræði, heimspeki, guðfræði, sálfræði og uppeldis- 

fræði. 

4. gr. 

Stjórn vísindasjóðs skal skipuð 5 mönnum. Skulu 4 þeirra ásamt jafnmörgum 

varamönnum kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi á fyrsta þingi eftir 

hverjar alþingiskosningar, en formaður og varaformaður skulu skipaðir af mennta- 

málaráðherra. 
Stjórn vísindasjóðs er í fyrirsvari fyrir sjóðinn gagnvart stjórnarvöldum og 

óðrum aðilum og sér um fjárvörzlu sjóðsins. Hún ákveður einnig, hvernig skipta 

skuli fjárframlagi til vísindasjóðs á milli deilda hans, og setur, að höfðu samráði 

við menntamálaráðherra, reglur um verkefnaval og styrkveitingar úr sjóðnum, en 

deildarstjórnirnar úthluta síðan fénu til einstakra verkefna og framkvæmda, sbr. 

6, gr. 
Stjórn vísindasjóðs skal vera ólaunuð. 

5. gr. 

Menntamálaráðherra skipar deildarstjórnir til fjögurra ára samkvæmt því sem 

hér segir: 

a. Stjórn raunvísindadeildar er skipuð fimm mönnum. Skal einn tilnefndur af 

rannsóknaráði ríkisins, einn af læknadeild Háskóla Íslands, einn af verkfræði- 

deild Háskóla Íslands og einn af fundi fulltrúa frá vísindastofnunum, sem fást 

við rannsóknir á sviði raunvísinda. Menntamálaráðherra boðar til fundarins, 

og skal ákveðið í reglugerð, hverja þangað skuli boða. 

b. Stjórn hugvísindadeildar er skipuð fimm mönnum. Skal einn tilnefndur af heim- 

spekideild Háskóla Íslands, einn af laga- og hagfræðideild Háskóla Íslands, einn 

af Félagi íslenzkra fræða og einn af fundi fulltrúa frá vísindastofnunum og 

félögum, sem fást við rannsóknir á sviði hugvísinda. Menntamálaráðherra boðar 

til fundarins, og skal ákveðið í reglugerð, hverja þangað skuli boða. 

c. Menntamálaráðherra skipar formenn deildarstjórna án tilnefningar. 

d. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 

6. gr. 

Deildarstjórnir úthluta styrkjum hvor úr sínum hluta vísindasjóðs og hafa 

eftirlit með því, að þeim sé varið í samræmi við það, sem áskilið var, er þeir voru 

veittir. Styrkur er að jafnaði ekki veittur nema eftir umsókn. Stjórn deildar getur 

þó boðið vísindamanni eða forráðamanni rannsóknastofnunar fjárstyrk til ákveð- 

inna rannsókna. Styrkur er veittur til eins árs í senn, en heimilt er að endurveita 

hann. 
Stjórn deildar getur átt frumkvæði að rannsóknum á tilteknum efnum og skipu- 

lagt þær.
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7. gr. öl 
Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd 5. júní 

laga þessara, að fengnum tillögum stjórnar vísindasjóðs. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 5. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 52 
5. júní 

um eyðingu refa og minka. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Búnaðarfélag Íslands hefur undir yfirstjórn landbúnaðarráðherra stjórn allra aðgerða til útrýmingar refum og minkum. Skipar ráðherrann veiðistjóra að fengn- um tillögum Búnaðarfélags Íslands. Skal hann starfa undir stjórn þess og hafa haldgóða þekkingu á lifnaðarháttum refa og minka og góða reynslu af veiðiaðferð- 

um og öðru, sem unnt er að beita til útrýmingar vargdýrum þessum. 
Ef menntamálaráðherra telur henta, að fengnu áliti Búnaðarfélags Íslands, getur hann falið veiðistjóra yfirumsjón með eyðingu svartbaks og annarra skaðlegra dýra, er herja kunna í náttúruríki landsins. Þá getur hann einnig falið veiðistjóra 

vernd og yfirumsjón hreindýrastofnsins. 

2. gr. 
Veiðistjóri skal, svo sem kostur er, afla upplýsinga um refa- og minkastofninn 

og útbreiðslu hans í landinu, leiðbeina veiðimönnum, er fást við eyðingu refa og 
minka, halda námskeið fyrir veiðimenn og skipuleggja aðgerðir á stærri svæðum, 
Þegar nauðsyn þykir, og gera tilraunir með ný tæki og vinnsluaðferðir, er líklegar 
þykja til þess að eyða dýrum þessum. Hann skal árlega gera yfirlit um veiðiaðgerðir 
í landinu og árangur þeirra, enda er sýslumönnum skylt að senda honum allar 
veiðiskýrslur og upplýsingar, er veiðistjóri þarf vegna starfs síns. Yfirlit þetta skal 
birta ár hvert opinberlega. 

Skylt er veiðistjóra að gera tillögur til landbúnaðarráðuneytisins um allt bad, 
er hann telur að stuðla megi að útrýmingu refa og minka. 

3. gr. 
Sýslumenn og bæjarfógetar skulu ásamt veiðistjóra sjá um, að stjórnir bæja 

og sveita annist eyðingu refa og minka, hver á sínu svæði. Eigi fleiri sveitir eða 
bæir sameiginlegt upprekstrarland, skal fela stjórn viðkomandi upprekstrar- eða 
fjallskilafélags eyðingu nefndra vargdýra, og skal kostnaði við eyðingu jafnað á 
þá aðila, er upprekstrarrétt eiga, án tillits til þess, hvort upprekstrarréttur er not- 
aður eða ekki. 

}
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52 Nú hefur hreppur farið í eyði, og skal þá sýslumaður sjá um framkvæmd laga 

5. júní þessara á því svæði á kostnað ríkissjóðs, sem svarar hluta hreppsins. 

4. gr. 

Sérhver sveitar- og bæjarstjórn eða stjórn upprekstrarfélags, sbr. 3. gr., skal 

á hverju vori sjá um grenja- og minkaleitir í heima- og afréttarlöndum hreppsins 

(bæjarfélagsins), hvort sem lönd þessi liggja utan eða innan sýslufélagsins (bæjar- 

félagsins), og sjá um vinnslu grenja og minkabæla. 

5. gr. 

Stjórnir sveita, bæja eða upprekstrarfélaga skulu ráða veiðimenn, einn eða fleiri, 

til þess að leita að og vinna greni og minkabæli á þeim svæðum, sem þeim ber 

skylda til. 
Ráða skal sérstakan mann eða menn (skotmenn) til þess að vinna greni. Heimilt 

er einnig að ráða vökumann, sem skotmaður tekur gildan, til þess að vera með 

skotmanni á greni. 

Þar sem betur þykir henta, skal að fengnu samþykki skotmanns ráða sérstakan 

mann eða menn til þess að vinna mink og minkabæli. Skal sýslumaður, í samráði 

við veiðistjóra, hafa eftirlit með því, að veiðimenn þessir geri tvisvar á ári að minnsta 

kosti skipulagða leit á þeim slóðum í lögsagnarumdæminu, sem minka er helzt 

von, í því skyni að eyða mink. 
Veiðimenn þeir, sem hér um ræðir, skulu reiðubúnir til starfs, þegar þörf 

krefur og hvenær sem greni eða minkabæli finnst. 

"6. gr. 
Óheimilt er öðrum en skotmönnum, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 5. gr., 

að vinna greni eða taka yrðlinga, nema svo hafi staðið á, að ekki hafi náðst til 

skotmanns í tæka tið. - 

„gr. i 

Þegar greni finnst, sem lagt er í, hvort heldur í grenjaleit eða á öðrum tíma, 

skal það ekki yfirgefið, ef kostur er, fyrr en skotmaður er kominn á vettvang. Ef 

einn maður finnur grenið, og geti hann ekki komið vitneskju til skotmanns nema 

fara sjálfur, skal hann hraða för sinni og tilkynningu um fundinn svo sem frekast 

er unnt. Kostnaður við slíkt telst með öðrum refaeyðingarkostnaði. 

8. gr. 

Skotmenn og vökumenn, sem liggja á grenjum, sbr. 5. gr. skulu taka laun fyrir 

störf sín samkvæmt samningi við aðila þá, er sjá um vinnslu grenja. Heimilt er 

að semja um verðlaun fyrir unnin dýr og yrðlinga, þegar ráðningarkjör veiði- 

manna þessara eru ákveðin. 
Á sama hátt skal semja um kaup þeirra manna, er taka að sér að vinna mink 

og minkabæli, sbr. 5. gr. 

9. gr. 

Nú vinnst hlaupadýr, og á þá sá, sem vinnur, kr. 350.00 í verðlaun fyrir 

hverja tófu. 
Fyrir hvern mink, sem vinnst, skulu greiddar kr. 200.00 í verðlaun. Oddviti 

(bæjarstjóri) greiðir verðlaun þessi, enda séu honum færðar sannanir fyrir vinnslu 

dýranna.
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10. gr. 52 
Stjórnir sveitar- og bæjarfélaga skulu halda skrá yfir öll þekkt greni ásamt 5. júní 

lýsingu á þeim. Gera má vörður eða skotbyrgi við greni, þar sem þörf er, og skulu 
skotmenn halda þeim við. 

Heimilt er að eyðileggja greni, sem torunnin eru, og lagfæra önnur, sem eru 
auðunnin. Um slíkar aðgerðir skal hafa samráð við oddvita eða veiðistjóra. Ekki 
má láta hunda hlaupa á greni á grenjavinnslutímanum. Varast skal einnig að hafa 
þar óþarfa umgang og hark. 

11. gr. 
Skylt er oddvitum og bæjarstjórum að sjá um eitrun fyrir refi og minka sam- 

kvæmt fyrirmælum stjórnar Búnaðarfélags Íslands og á þeim svæðum, er veiði- 
stjóri telur líklegust til árangurs hverju sinni. Skal veiðistjóri hafa eftirlit með því, 
að eitrun sé framkvæmd eins og til er ætlazt. Skal við eitrun fylgja leiðbeiningum 
og fyrirmælum veiðistjóra. Héraðslæknar og lyfjaverzlanir láta oddvitum í té eitur 
samkvæmt fyrirmælum landbúnaðar- og heilbrigðismálaráðuneytisins. 

12. gr. 
Oddvitar, bæjarstjórar eða formenn upprekstrarfélaga skulu árlega gera skýrslur 

um eyðingu refa og minka, hver á sínu svæði, og skulu skýrslurnar, í tvíriti, fylgja 
reikningum yfir veiðikostnað til sýslumanns. Óheimilt er að greiða reikninga þessa 
nema veiðiskýrslur fylgi. 

13. gr. 
Stjórnir sveitarfélaga eða aðrir, sem annast eyðingu refa og minka samkvæmt 

lögum þessum, skulu ár hvert gera sundurliðað reikningsyfirlit um kostnað við 
starfsemi þessa. Skulu reikningar lagðir fyrir sýslunefnd til úrskurðar. Nú úr- 
skurðar sýslunefnd reikninga rétta og hóflega, og ber þá að endurgreiða þeim 
aðilum, sem annast eyðingu minka og refa, % hluta upphæðarinnar, greiðast 24 
hlutar af því úr ríkissjóði, en % hluti úr sýslusjóði. 

Ríkissjóður greiðir Búnaðarfélagi Íslands laun veiðistjóra samkvæmt VI. flokki 
launalaga auk nauðsynlegs ferða- og skrifstofukostnaðar. 

14. gr. 
Landbúnaðarráðuneytið setur að fengnum tillögum veiðistjóra reglugerð um 

meðferð og notkun eiturs til eyðingar refa og minka, um boga, gildrur, skotvopn og 
notkun þeirra. Enn fremur um skýrsluhald vegna refa- og minkaveiða. 

Einnig er ráðuneytinu heimilt eftir tillögum veiðistjóra að setja fyllri ákvæði 
i reglugerð um efni þau, sem um ræðir í lögum þessum. 

Stjórnarvaldsreglur um eyðingu refa og minka, sem settar hafa verið fyrir 
gildistöku þessara laga, halda gildi sínu, þar til nýjar reglur hafa verið settar. 

15. gr. 
Brot gegn lögum þessum eða reglum eða reglugerðum, sem settar eru með 

stoð í þeim, varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri refsing liggi við 
samkvæmt öðrum lögum. 

Nú vanrækir sveitar- eða bæjarstjórn að framfylgja fyrirmælum þessara laga, 
og skal þá landbúnaðarráðuneytinu heimilt að svipta það sveitar- eða bæjarfélag 
framlagi því úr ríkissjóði, sem gert er ráð fyrir í lögum þessum, eitt ár í senn.
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52 16. gr. 

5. júní Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tíma eru numin úr gildi eftirgreind lög 

og lagaákvæði: 

Lög nr. 3 15. febrúar 1895, um auðkenni á eitruðum rjúpum. 

Lög nr. 56 25. maí 1949, um eyðingu refa og minka, og lög nr. 10 23. marz 1955, 

um breytingu á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 5. juni 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

53 LÖG 
um lax- og silungsveiði. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 
Merking orða í þessum lögum er sem hér segir: 

Alifiskur: Fiskur, sem alinn er eða látinn ganga sjálfala í tjörnum eða 

kössum. 
Á: Straumvatn frá ósasvæði til upptaka. 
Ál: Sá staður langs eftir vatni, stöðuvatni eða straumvatni, þar sem dýpi er 

mest milli grynninga eða sandeyra, sem eigi teljast bakkar. Nú eru fleiri álar en 

einn, og heitir sá höfuðáll, sem vatnsmestur er. 
Bakki: Fast takmark á farvegi straumvatns eða legi stöðuvatns, svo sem 

klettar, gróið land eða eyrar, sem vatn fellur eigi yfir í meðalvexti eða sjór um 

stórstraumsflæði. 
Dráttur: Staður í veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við komið. 

Félagsveiði: Félagsskapur eigenda eða notenda veiðiréttar um sameiginlega 

hagnýtingu veiðihlunninda. 
Fiskeldi: Geymsla, fæðsla og gæzla alifisks. 

Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer um fram 

og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram og aftur, þá er 

ræktaður hefur verið. . 
Fiskrækt: Hvers konar aðgerðir, sem ætla må að skapi eða auki fiskmagn 

veiðivatns, sbr. 44. gr. 

Fiskur: Lax (Salmo salar), silungur (S. trutta og S. alpinus) og regnboga- 

silungur (S. irideus), ef ræktaður verður. 

Fiskvegur: Hvers konar mannvirki, er gerir veiðivötn fiskgeng eða greiðir 

fiskför um þau. 
Föst veiðivél: Veiðitæki, sem fest er í vatni og fiskur getur ánetjazt i eða kró- 

azt, svo sem lagnet, króknet, kista og girðing.
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Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó í ósalt vatn, svo sem sjóbirtingur 
(urriði) og sjóreyður (bleikja). 

Kvísl: Hluti af straumvatni, sem fellur sér milli bakka. 
Lögn: Staður í vatni, þar sem fastri veiðivél verður við komið. 
Ós í á: Sá staður, þar sem straumur þverár sameinast straumi höfuðár. 
Ós í sjó: Sá staður, þar sem straumur ár hverfur í sjó um stórstraumslágflæði. 
Ós í stöðuvatn: Sá staður, þar sem straumur ár hverfur í stöðuvatni. 
Ós úr stöðuvatni: Sá staður, þar sem straumlína ár hefst í stöðuvatni. 
Ósasvæði: Svæði í straumvatni, er nær frá ósi í sjó upp til þess staðar, þar 

sem straumlína hverfur um stórstraumsflæði. 
Sjór: Salt vatn utan árósa. 
Straumlína (strengur): Lína, sem liggur eftir endilöngu straumvatni um þá 

staði þess, þar sem straumur er mestur. 
Straumvatn: Ósalt vatn, á eða ósasvæði, sem i er greinilegur straumur, þá er 

enginn vöxtur er Í, og um stórstraumslágflæði. 
Stöðuvatn: Ósalt vatn, sem eigi er í greinilegur straumur, annar en sá, sem 

stafar af sjávarföllum, vindi eða aðrennsli í leysingum. 
Vatn: Ósalt vatn með föstu legi eða farvegi, straumvatn eða stöðuvatn. 
Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sinn í ósöltu vatni, svo sem 

vatnaurriði, vatnableikja (reyður), lækjarsilungur og murta. 
Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska. 
Veiðimál: Hvers konar mál, er lúta að lax- og silungsveiði, fiskrækt eða fisk- 

eldi. 
Veiðitala: Tala veiddra fiska. 
Veiðivatn: Á eða stöðuvatn, sem veiði er í eða mætti í vera, ef fiskur væri 

ræktaður þar. 
Veiðivél: sjá föst veiðivél. 

II. KAFLI 

Um veiðirétt. 

2. gr. 
1. Landeiganda er einum heimil veiði í vatni á landi sínu, enda sé eigi öðru- 

vísi mælt í lögum þessum. 
2. Nú hefur maður fengið veiðiskirteini, slíkt er getur í 22. gr., og er honum 

þá veiði heimil hvar sem er til fiskræktar eða vísindalegra rannsókna. Eigi má 
drepa fisk, sem veiddur er vegna fiskræktar. Veiðieiganda er rétt að hagnýta sér 
fisk, sem veiddur er til vísindalegra rannsókna. Að öðru leyti ber veiðieiganda 
ekki endurgjald fyrir veiði þessa. 

3. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúð, nema öðruvísi semjist og 
ráðherra samþykki að fengnu áliti veiðimálastjóra. 

4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign, hvorki fyrir 
fullt og allt né um tiltekinn tíma, sbr. þó 5. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 60. gr., 
annan en stangarveiðirétt, en hann má skilja við landareign um tiltekið tímabil, 
er þó má eigi vera lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra komi til og veiðimálastjóri 
og veiðimálanefnd mæli með því, að leyfið sé veitt. 

5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 4. mgr., og 
er þá löglegt, að landeigandi afsali sér jafnframt afnotarétti til annarrar veiði i 
því vatni það tímabil, er stangarveiði er við landareignina skilin. 
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3. gr. 
1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign, áður en lög þessi tóku gildi, 

er eigendum landareigna þeirra, er þau ella mundu hafa fylgt samkvæmt 1. mgr. 
2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra leyfir, að 

fengnu samþykki veiðimálanefndar, enda krefjist % hlutar þeirra innlausnar. Nú 
á maður fleiri jarðir en eina, og hefur hann þá eitt atkvæði fyrir lögbýli hvert, 
sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati. Erfðafestuhafi skal fara með atkvæði 
jarða í erfðafestu í stað eiganda. Nú er landareign í óskiptri sameign, og kemur þá 
fulltrúi frá eigendum, er fer með eitt atkvæði fyrir þá jörð. 

2. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. mgr., en eigi af hálfu allra þeirra land- 
eigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiðiréttar krafizt þess, að þeir 
landeigendur, sem innlausnar krefjast, leysi til sín veiðirétt hinna, er eigi vilja inn- 

leysa. 
3. Um mat á andvirði veiðiréttar og greiðslu þess fer eftir því, sem segir í 107. 

og 109. gr. 

4. gr. 
1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiptri sameign, og er þá sameigendum 

öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast skipta á veiði, 
annaðhvort svo, að hvor eða hver hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn tíma, dag eða 

viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skulu skipti lengur standa en fimm ár 
um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á um veiðiskipti. 

2. Nú er landareign i sameign, en skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, 
og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skipt hafi verið veiði samkvæmt 

1. mgr. eða önnur lögmæt skipun verið á ger. 

5. gr. 
Búendum, sem rétt eiga til upprekstrar á afrétt, er einum heimil veiði í vötnum 

á þeim afrétti til búsþarfa á sama hátt sem verið hefur, enda sé veiðiréttur í þeim 
vötnum eigi einkaeign. Eigi má leigja veiði í slíkum vötnum eða leyfa hana með 
öðrum hætti. Nú er veiðifélag stofnað við slík vötn, og er því þá heimilt að ráðstafa 

veiði, eftir því, sem það telur henta. 

6. gr. 
Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum, og er 

þá landeiganda hvorum veiði jafnheimil. Hvorum þeirra er einungis heimilt að 
standa að stangarveiði sínum megin ár, en bjarga má hann fiski að hinu landinu, ef 
nauðsyn ber til. Nú er ádráttarveiði leyfð, og má þá draga vað að hvoru landi sem 
vill, en bæta skal landspell eftir mati, ef eigi semur. Skipta má veiði samkvæmt 4. gr. 

7. gr. 
Nú leggst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt leg, og hverfur 

þá veiðiréttur til þess, sem land á undir, sbr. þó 7. og 8. gr. laga nr. 15 1923. 

8. gr. 
1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði í almenn- 

ingi vatns, og er hún þeim öllum jafnheimil. Nú er forn venja til þess, að veiðiréttur 
í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum landareignum, og skal sú venja 

gilda framvegis. 

2. Nú hefur dorgarveiði um ís verið tidkud að undanförnu í almenningi vatns frá 
jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slík veiði heimil framvegis. 

3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er getur i þessari grein, eftir 4. gr.
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9. gr. 53 
Eigi má maður leyfa öðrum veiði fyrir sameignarlandi eða í félagsvatni (4. gr. 5. júní 

1. mgr.) eða almenningi (8. gr. 1. og 2. mgr.), en veiðifélagi skal þó heimilt að 
leyfa veiði á slíkum stöðum. 

III. KAFLI 

Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrslur. 

10. gr. 
1. Skrásetja skal veiðivötn. 
2. Í skránni skal greina: 
Nafn veiðivatns og legu. 
Hvaða jörðum fylgi veiðiréttur í vatni og frá hvaða jörðum veiði hafi stunduð 
verið. 

c. Veiðiaðferðir, er tíðkaðar hafa verið í vatni. 
d. Fastar veiðivélar, er notaðar voru í vatni síðasta veiðitíma, áður en lög þessi 

tóku gildi, og svo þær, er síðar eru teknar til notkunar. 
. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatni. 

Fossa og aðrar fyrirstöður fyrir fiskför í vatni. 
. Önnur atriði, sem máli skipta um veiði í vatni og þörf þykir að skrásetja. 

3. Veiðimálastjóri hefur með höndum skrásetningu veiðivatna. Öllum veiðieig- 
endum er skylt að gefa honum þær skýrslur, sem hann óskar, um þau atriði, er skrá- 
setja þarf. 

4. Ráðherra er rétt að setja með reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiði- 
vatna. Í reglugerðinni má ákveða, hver veiðivötn skuli skrásetja. 

sa
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11. gr. 
1. Ákveða má í samþykkt fiskræktarfélags eða reglugerð, er ráðherra setur, að 

merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á til veiði í tilteknu 
vatni, og svo lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó. 

2. Eftirlitsmaður með veiði hefur með höndum merkingu veiðarfæra eða hrepp- 
stjóri, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn. 

12. gr. 
1. Hver sá, sem veiði stundar, skal gefa skýrslu um veiði sína. Eigandi veiði- 

réttinda eða veiðifélag, ef til er, skal heimta veiðiskýrslur af veiðimanni og senda 
þær veiðimálastjóra. 

2. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd, er veiðimálastjóri setur, og skal 
hann sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti fengið skýrslueyðublöð 
ókeypis. Kostnaður af prentun eyðublaða greiðist úr ríkissjóði. 

3. Eftirlitsmaður með veiði eða hreppstjóri, þar sem eigi er eftirlitsmaður við 
veiðivatn, skulu safna veiðiskýrslum hver í sínu umdæmi og senda þær veiðimála- 
stjóra. 

13. gr. 
1. Ráðherra er heimilt að fyrirskipa, að hver sá, sem kaupir lax eða silung, 

veiddan innanlands, til sölu innanlands eða utan, og svo gistihús, matsöluhús, sjúkra- 
hús og þess háttar stofnanir, er kaupa þessa vöru, skuli á mánuði hverjum gefa 
skýrslu um þessi kaup. Ráðherra setur nánari reglur um slíka skýrslugerð. 

2. Ráðherra er rétt að setja reglur um merkingu lax og silungs, sem boðinn 
er til sölu.
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IV. KAFLI 

Um friðun lax og göngusilungs. 

14. gr. 
1. Eigi má veiða lax í sjó. 
2. Nú veiðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annarra fiska, og skal 

þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í sjó aftur. 
3. Nú hefur laxveiði í sjó verið metin sérstaklega til dýrleika í fasteignamati 

því, er öðlaðist gildi árið 1932, eða tillit hefur verið tekið til hennar við ákvörðun 
fasteignaverðs í því mati, og er þá sú veiði leyfileg. 

4. Veiði lax og göngusilungs í sjó skal hlíta sömu reglum sem veiði i ósöltu 

vatni, eftir því sem unnt er. Ráðherra setur reglur um þessa veiði. 
5. Nú liggur veiðivatn svo nærri sjávarveiði, slíkri sem getur í 3. mgr., að veiði- 

málastjóri telji, að sjávarveiðin rýri veiði í vatninu, en veiðieigendur Í vatninu, einn 
eða fleiri, vilja leysa sjávarveiðina til sín, og er ráðherra þá rétt að leyfa það, að 
fengnu samþykki veiðimálanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttar og greiðslu þess 

fer eftir því sem segir í 107. og 109. gr. 
6. Rétt er ráðherra að takmarka eða banna veiði göngusilungs í sjó á tilteknum 

svæðum og um tiltekinn tíma, enda æski veiðinotendur eða fiskræktar- eða veiði- 
félag slíkrar friðunar og sýslunefnd mæli með henni eða bæjarstjórn, ef veiði er fyrir 

bæjarlandi. 

15. gr. 
1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og í lagnet, þó eigi Í 

króknet, fleygnætur, herpinætur né önnur veiðitæki, þau er lax má í veiða. 
2. Eigi má leggja silunganet né hafa ádrátt í sjó nær ósi straumvatns en 500 

metra, enda gangi lax í það vatn. Rétt er ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra að 
setja reglur um veiðitæki og möskvastærð netja við slíka ósa. Þó getur ráðherra 
að fengnu áliti veiðimálastjóra leyft ádrátt fyrir síld og loðnu á friðuðu svæði til- 
tekinn tíma árs. 

16. gr. 
1. Eigi má hafa ádrátt í ósi straumvatns eða ósasvæði. 
2. Eigi má veiða fisk í ósum í ár eða ósum í stöðuvötn og eigi 100 metra upp 

frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða fisk í ósum 
úr stöðuvötnum þeim, er lax eða göngusilungur fer um, né 50 metra upp eða niður 
frá slíkum ósum. 

3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að nokkru 
leyti eða öllu frá banni því, er ræðir um í 1. og 2. mgr., þar sem svo hagar til, 
að veiði í ós eða við er eigi talin skaðvænleg. ' 

4. Ráðherra er rétt með samþykki veiðimálanefndar, hlutaðeigandi veiði- eða 
fiskræktarfélags, ef til er, og eftir tillögum veiðimálastjóra, að banna alla veiði eða 
tilteknar veiðiaðferðir upp eða niður frá ósi, enda þyki það nauðsynlegt til við- 
halds veiði í vatni. Bann þetta skal standa tiltekinn tíma, og má binda það því 
skilorði, að veiðieigendur eða ábúendur greiði bætur þeim aðila, sem öðrum fremur 

missir af veiði vegna slíks banns. Ákveða má bætur með mati samkvæmt 107. gr., 
ef eigi semur. 

17. gr. 
Í straumvatni eða hluta straumvatns, þar sem veiði er stunduð með föstum veiði- 

vélum, skal fiskur eiga frjálsa för eftir miðju vatni, og nefnist þar gönguhelgi. Hún 
tekur yfir þriðjung af breidd straumvatns um miðbik, en helming af breidd óss eða 
ósasvæðis. Þó skal fiskur eiga frjálsa för eftir aðalstraumlínu, þótt skemmra liggi
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frá bakka en nemi þriðjungi af breidd vatns. Nú greinir menn á um gönguhelgi eða 
aðalstraumlínu, og má þá skjóta þeim ágreiningi til mats samkvæmt 107. gr. 

18. gr. 
1. Eigi má veiða lax nema á tímabilinu frá 20. mai til 20. september ár hvert. 

Nú telst sannað, að fiskur hrygni í veiðivatni í september, og er ráðherra þá rétt eftir 
tillögum veiðimálastjóra að ákveða, að veiðitíma ljúki fyrr í því vatni. Ádráttarveiði 
er eigi heimil eftir 31. ágúst. 

2. Á tímabili því, er getur í 1. mgr. má hvergi stunda laxveiði lengur en 3 
mánuði. Rétt er ráðherra að selja nánari reglur um veiðitíma í vatni hverju, að fengn- 
um tillögum stjórnar hlutaðeigandi veiðifélags og veiðimálanefndar og með sam- 
þykki veiðimálastjóra. 

3. Göngusilung má einungis veiða frá 1. april til 20. september ár hvert. Þá er 
sérstaklega stendur á, getur ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra leyft, að göngu- 
silungur sé veiddur utan þess tíma í lagnet, á stöng og færi. 

4. Frá 1. apríl og þar til laxveiði hefst, má eigi nota önnur veiðitæki til veiði 
göngusilungs en stöng og færi, lagnet og ádráttarnet. 

5. Nú veiðist lax á tímabilinu frá 1. april og þar til laxveiðitími hefst, og er 
þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í vatn aftur. 

6. Á friðunartíma þeim, sem getur í þessari grein, skulu allar fastar veiðivélar 
teknar upp úr veiðivatni, sbr. þó 3. mgr. 

19. gr. 
1. Á veiðitíma þeim, er getur í 18. gr., skal lax og göngusilungur vera friðaður 

gegn allri veiði, annarri en stangarveiði, 84 stundir á viku hverri, frá föstudags- 
kvöldi kl. 9 til þriðjudagsmorguns kl. 9. Friðunartíma þennan má stytta í 60 stundir 
á viku, sé að dómi veiðimálastjóra, veiðimálanefndar og hlutaðeigandi veiðifélags, 
ef til er, engin hætta á, að um þverrandi fiskstofn sé að ræða á viðkomandi veiði- 
svæði. Ádrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síðdegis til kl. 9 árdegis og aldrei nema tvo daga 
í viku hverri, þriðjudag og miðvikudag. Stangarveiði og veiði með færi má eigi 
stunda frá kl. 10 síðdegis til kl. 7 árdegis og aldrei lengur en 12 klukkustundir á 
sólarhring hverjum. Nú fer lax og göngusilungur um stöðuvatn, og skal hann frið- 
aður þar, svo sem nú var sagt. 

2. Ráðherra er rétt að ákveða, að friðun sú, sem getur í 1. mgr., skuli gilda aðra 
daga ofar í straumvatni en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til jöfn- 
unar fiskgengd í því vatni. 

20. gr. 
1. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 

nefndar að friða tiltekin svæði í vatni, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar 
eða vegna fyrirstöðu á göngu, svo sem undir fossum, enda telji veiðimálastjóri, að 
veiði á þeim stöðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins. Friðun þessa má binda 
við tiltekinn tíma. Slík friðun er því skilyrði háð, að veiðieisendur eða ábú- 
endur í fiskihverfi greiði bætur þeim aðila, sem missir verulega og öðrum fremur af 
veiði vegna friðunar. Ákveða má bætur með mati samkvæmt 107. gr., ef eigi semur. 

2. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að friða heilt vatn gegn allri 
veiði eða einstökum veiðiaðferðum, enda sé sú friðun nauðsynleg til verndar fiski- 
stofni þess vatns, en leita skal hann samþykkis hlutaðeigandi veiði- eða fisk- 
ræktarfélags og veiðimálanefndar. 

21. gr. 
1. Eigi má veiða lax minni en 35 cm að lengd og eigi göngusilung minni en 20 

cm að lengd. 
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53 2. Nú veiðist lax eða göngusilungur minni en segir í 1. mgr., og skal þá þeim, 
5. júní er veiðir, skylt að sleppa honum aftur í vatn. 

22. gr. 
1. Þrátt fyrir ákvæði 16.—21. gr. er leyfilegt að veiða lax eða göngusilung til 

klaks eða vísindalegrar rannsóknar, hvenær sem er, hvar sem er og án tillits til 

stærðar. 
2. Til veiði þeirrar, er getur í 1. mgr., þarf veiðiskirteini. Ráðherra gefur út 

veiðiskirteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra. Veiðiskirteini skal gefið út 
handa einstaklingi, fiskræktarfélagi eða veiðifélagi, og gildir það um tiltekinn tíma. 
Veiðiskírteini til klaks veitir eigi rétt til veiði í öðru fiskihverfi en því, sem klakið 
er Í, nema með fullu samþykki veiðieigenda eða fiskræktarfélags, ef til er, og má 
binda leyfi því skilyrði, að sleppt sé hæfilegri tölu seiða í það vatn, sem veitt var i. 

3. Rétt er ráðherra að fengnum tillögum veiðimálastjóra að skipa eftirlitsmann 
með veiði í klak, þegar þurfa þykir, og skal sá, er veiðiskirteini fær, bera kostnað 
af eftirliti. Með sama skilorði getur ráðherra sett reglur um, hvar og hvernig sleppa 
skuli aliseiðum eða fiski í veiðivatn. 

23. gr. 
1. Frá 26. september til 20. maí ár hvert er bannað að gefa, selja eða láta af hendi 

með öðrum hætti lax, kaupa hann, þiggja að gjöf, taka við honum eða flytja hann 
úr landi. 

2. Bann það, er getur í 1. mgr., tekur eigi yfir: 

a. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis. 
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á löglegum tíma, enda sé hann 

afhentur eða útfluttur frystur, saltaður, reyktur eða niðursoðinn. 
c. Lax og göngusilung og seiði þeirra, sem afhent eru til fiskræktar innanlands. 
d. Alifisk. 

3. Sá, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn banni því, sem felst í þessari grein, 
er sýkn, ef hann sannar, að fiskur sé veiddur erlendis eða á löglegum tíma. 

V. KAFLI 

Um friðun vatnasilungs. 

24. gr. 
1. Vatnasilungur, annar en murta, skal vera friðaður fyrir allri veiði eigi 

skemmri tíma en í 3 mánuði á tímabilinu frá 15. ágúst til 1. marz ár hvert. Veiði- 
málastjóri skal ákveða lengd friðunartíma í vatni hverju, en leita skal hann um- 
sagnar fiskræktarfélags, ef til er. 

2. Ráðherra er rétt að fengnum tillögum veiðimálastjóra að ákveða allt að 
tveggja sólarhringa friðun á viku hverri í stöðuvatni. 

3. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 
nefndar að leyfa lagnetjaveiði til heimilisnota á friðunartíma þeim, er getur 
i 1. mgr., þar sem friðunartími er ákveðinn lengri en 4 mánuðir. Leyfi þetta skal 
binda nauðsynlegum skilyrðum til að tryggja, að hrygnandi fiskur verði eigi veiddur 
á þennan hátt, svo sem skilyrði um fjarlægð lagna frá hrygningarstöðvum. 

4. Ráðherra getur eftir tillögum veiðimálastjóra sett reglur um friðun vatna- 
silungs, þar sem hann hrygnir að sumarlagi.
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25. gr. 53 
1. Ráðherra er rétt með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum veiði- 5. júní 

málastjóra að banna að nokkru eða öllu silungsveiði á tilteknum svæðum í vatni, 
þar sem hitasilungur eða ungviði safnast fyrir. 

2. Rétt er ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra að takmarka eða fella með 
öllu niður friðun þá, er getur í 24. gr. og 1. mgr. þessarar greinar, enda þyki nauð- 
synlegt að fækka fiski í vatni eða uppræta úr því úrkynjaðan fiskstofn í því skyni 
að rækta annan stofn kynbetri. 

3. Ákvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá friðun má binda við 
tiltekið tímabil. 

26. gr. 
Ákvæði 22. gr. taka einnig yfir veiði vatnasilungs. 

VI. KAFLI 

Um veiðitæki og veiðiaðferðir. 

21. gr. 
1. Í straumvatni má nota þau ein veiðarfæri, sem hér segir: Færi, stöng, lag- 

net og króknet. 
2. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að leyfa veiði með girð- 

ingum, kistum og ádráttarnetjum, þar sem sérstaklega hagar til, enda setji hann 
með sama skilorði ákvæði um gerð og notkun þessara veiðitækja umfram það, sem 
segir Í lögum þessum. 

3. Ráðherra getur leyft, að reynd séu eða upp tekin önnur veiðarfæri, m. a. til 
vísindalegra þarfa, enda mæli veiðimálanefnd og veiðimálastjóri með því. Slík leyfi 
skal binda þeim skilyrðum um gerð veiðitækja og notkun, sem nauðsynleg þykja. 

4. Eigi má fjölga lögnum frá því, sem verið hefur síðustu fimm ár fyrir gildis- 
töku laga þessara. Nú er breytt um veiðiaðferð og veiði með föstum veiðivélum 
tekin upp, og skal þá heimilt að nota gamlar lagnir, sem löglegar teljast samkvæmt 
ákvæðum þessara laga. Einnig er það heimilt, ef veiði hefur eigi verið stunduð um 
ákveðið árabil, en er tekin upp aftur. 

5. Nú þykja ákvæði þessara laga um friðun og veiðitæki eigi veita fiskstofni 
vatns nægilega vernd gegn ofveiði, og er ráðherra rétt eftir tillögum veiðimálastjóra 
og með samþykki veiðimálanefndar að fækka föstum veiðivélum í því vatni. 

28. gr. 
1. Eigi má veiða fisk með krók eða sting eða í háf. Þó má nota þessi tæki til 

þess að bjarga á land fiski, sem fastur er á öngli, í neti eða gildru, og skal gerð 
þeirra miðuð við þau not ein. 

2. Eigi má veiða fisk með því að veita af honum vatni. 

29. gr. 
1. Lagnet og króknet skulu liggja frá bakka eða garði, er gengur þvert á straum 

út frá bakka, beint út í straumvatn eða forstreymis. Leiðara má hafa niður frá krók, 
og telst hann hluti veiðivélar. 

2. Í vatni, sem lax eða göngusilungur fer um, má eigi leggja lagnet svo, að af 
verði gildra. 

3. Lagnet og króknet, sem notuð eru í straumvatni, er lax og göngusilungur fer 
um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 45 cm verði milli hnúta, þá er net eru 
vot. Sama máli gegnir um leiðara frá krókneti eða annarri veiðivél.
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53 4. Eigi má nota tvöföld net. Í straumvatni, sem mikið ber með sér af slýi eða 
5. júní slafaki, má þó hafa net til varnar fyrir reki þessu. Slík varnarnet mega þó hvergi 

vera nær neti eða garði en 3 m, og skulu þau vera þannig gerð, að fiskur geti ekki 
ánetjazt í þeim eða króazt. Veiðimálastjóri setur reglur um gerð varnarnetja. 

30. gr. 
1. Við veiði með færi og stöng skal nota agn, lfandi eða dautt, sem fiskur 

eltir og tekur. Aldrei má við slíka veiði nota krækjur né neitt annað, sem festir í 
fiski, að honum óvörum og án þess að hann elti það. 

2. Eigi má stunda stangarveiði nær föstum veiðivélum né stöðum, þar sem 
veitt er með ádrætti, en 100 metra. Þó má bilið ekki vera skemmra en sem svarar 
fimmfaldri lengd veiðivélarinnar, sem næst liggur. 

3. Veiðimálastjóri ákveður með samþykki veiðimálanefndar, hversu margar 
stengur megi hafa um sinn í veiðivatni. Leita skal hann um það álits fiskræktar- 
félags eða veiðifélags, ef til er. Þar sem veiðifélag er eigi til, skulu veiðieigendur 
skipta með sér veiði í hlutfalli við veiðiaðstöðu, sbr. 70. gr. 

4. Nú rís ágreiningur um skiptingu veiðitíma, veiðistaði eða leigu eftir veiði 
milli notenda veiðiréttar í vatni, slíku er ræðir um í 3. mgr., og er þá þeim, er telur 
sig vanhaldinn, rétt að krefjast mats samkvæmt 107. gr. laga þessara. 

31. gr. 
1. Girðing í straumvatni, sem lax eða göngusilungur fer um, skal þannig gerð, 

að hlið sé á henni, eigi minna en 5 m breitt við inngang í gildru eða veiðikró. Veiði- 
málastjóri getur mælt svo fyrir, að hlið skuli höfð á girðingu, þar sem hún liggur 
yfir ál, sem ætla má, að mikil fiskför sé um. Hlið þessi skulu standa opin þann tíma 
viku, sem vatn er friðað samkvæmt 19. gr. Eigi má hafa nema einn leiðara við 

girðingu, og telst hann hluti veiðivélarinnar. 
2. Inngangur í veiðikrær skal vita undan straumi, og má leiðari frá girðingu 

aldrei liggja á móti straumi né girðingu að öðru leyti vera þannig hagað, að hætta 

sé á, að hún taki fisk, sem forstreymis gengur. 

32. gr. 
1. Laxakista eða silunga skal þannig gerð, að í þeirri hlið kistu, er mest veit 

móti straumi, séu eigi færri en tíu spelar sívalir, er standi lóðrétt og nái frá botni 
kistunnar til yfirborðs vatns. Slár má því einungis hafa milli spela, að þær gangi 
þvert á þá, og sé aldrei minna bil en 50 em á milli slánna. 

2. Garður sá, sem gengur milli lands og kistu, skal einnig vera gerður úr spelum, 
og skal spelum og slám á milli þeirra vera svo fyrir komið sem segir í 1. mgr. Á 
garði þessum skal vera hlið, þar sem straumur er mestur eða ætla má að fiskur 
eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garðurinn nær yfir. Má hliðið eigi þrengra 
vera en 50 cm og ná frá botni til yfirborðs vatns. 

3. Garður sá, sem gengur forstreymis frá kistu, skal vera gerður úr spelum, 
og skal spelum og þverslám í garðinum svo hagað sem segir í 1. mgr. Veiðimálastjóri 
getur skipað fyrir um, að sett skuli hlið á garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför 
verði mest í þeim hluta straumvatns, er garðurinn nær yfir. Hlið þessi skulu svo 
gerð sem fyrir er mælt í 2. mgr. 

4. Kistum skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að ganga að þeim til eftirlits. 

33. gr. 
1. Eigi má draga ádráttarnet yfir meira en % hluta af breidd straumvatns í 

senn, og skal fiskför því jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd 

vatnsins, sbr. 17. gr.
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2. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankomu fisks, má eigi nota við 
ádrátt. Eigi má ádráttarnet vera tvöfalt. 

3. Eigi má hafa ádrátt nær fastri veiðivél en 200 metra. 

34. gr. 
1. Aldrei má föst veiðivél, né nokkur hluti hennar, ná lengra út frá bakka 

en svo, að utan hennar verði % hlutar af breidd ár, en 34 af breidd óss 

eða ósasvæðis, sbr. 17. gr., og skal mælt þvert á meginstraumstefnu. Aldrei má 
veiðivél ná lengra út en í aðalstraumlínu eða í miðjan höfuðál óss eða ósasvæðis. 

2. Í vatni, sem lax eða göngusilungur fer um, skulu lagnet, króknet og nel Í 
öðrum veiðivélum eigi vera smáriðnari en svo, að 4.5 cm verði milli hnúta, þá er 
net eru vot. Í kistum og görðum að kistum má eigi vera skemmra á milli spela 
en 4.5 cm. 

3. Garður að lagneti og krókneti skal þannig gerður, að fiskur geti eigi ánetjazt 
eða orðið fastur í honum. Veiðimálastjóri setur nánari ákvæði um gerð garðs. 

4. Eigi má hafa fleiri en eitt lagnet, einn krók, kistu eða veiðikró í veiðivél 
hverri. 

5. Þann tíma viku, sem fiskur er friðaður gegn veiði samkvæmt 19. gr., skulu 
kistur og veiðikrær vera tryggilega lokaðar, en lagnet og króknet upp tekin eða 
svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt eða hindrazt af þeim 
á göngu sinni. Veiðimálastjóri getur mælt svo fyrir, að á garði að lagneti, krókneti, 
kistu eða veiðikró skuli höfð fleiri hlið en áður getur, og skulu þau standa opin 
þann tíma viku, er vötn eru friðuð samkvæmt 19. gr. Hlið á girðingum að kistu 
eða veiðikró skulu opin standa á sama tíma. Veiðimálastjóra er rétt að setja nánari 
reglur um þetta efni. 

6. Þá er veiðitíma er lokið ár hvert, skal taka veiðivélar upp úr vatni, svo 
fljótt sem unnt er. Veiðimálastjóra eða eftirlitsmanni er rétt að taka upp veiðivél 
á kostnað eiganda, er eigi tekur hana upp á réttum tíma. 

35. gr. 
1. Milli fastra veiðivéla, hvort sem þær eru sömu megin í straumvatni eða sitt 

frá hvoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilöngu vatni, bar sem 
skemmst er á milli þeirra. Þó má bil aldrei vera skemmra en fimmföld lengd veiði- 
véla frá bakka og út á vatn. Leiðari, er liggur frá fastri veiðivél, telst hluti hennar. 
Ráðherra er rétt að veita undanþágu frá ákvæði þessarar málsgreinar, Þegar sér- 
staklega stendur á og veiðimálastjóri mælir með því. 

2. Lengd fastrar veiðivélar skal miða við það, að meðalrennsli sé í straumvatni. 
3. Til lengdar fastrar veiðivélar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar telst fjar- 

lægð hennar frá bakka straumvatns, hvort sem girt er yfir allt það svæði eða eigi. 
Leiðari telst til fastrar veiðivélar. Nú rýrnar veiðiaðstaða vegna þessa ákvæðis. Þá 
skal þeim, er í missir, bætt að fullu samkvæmt mati það, sem er fram yfir 30%. 
Skaðabætur greiðast að % úr ríkissjóði og að M úr sýslusjóði eða sýslusjóðum við- 
komandi héraða, og skal greiðslan skiptast á 25 ár. Mati skal ljúka svo fljótt sem 
auðið er og eigi síðar en tveim árum eftir gildistöku laga þessara. 

4. Nú hagar svo til, að styttra verður milli lagna tveggja veiðieigenda en leyfi- 
legt er samkvæmt þessari grein, en hvorugur vill víkja, og skal mat skera úr ágrein- 
ingi. Þar sem föst veiðivél er sett, skal lögn vera löggilt af lögreglustjóra í sam- 
ráði við veiðimálastjóra. Nánari ákvæði um löggildingu lagna getur ráðherra sett. 

36. gr. 
1. Í þann hluta straumvatns, sem fiskur á frjálsa för um fram hjá fastri veiði- 

vél, má eigi láta grjót eða aðra hluti, er tálma för fisksins fram hjá veiðivélinni. 
KE A795 
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53 Eigi má heldur dýpka farveg straumvatns niður frá fastri veiðivél eða upp frá 

5. júní henni, svo að þar verði dýpi meira en utan veiðivélarinnar. 
2. Nú hefur veiðieigandi brotið gegn ákvæðum 1. mgr., og skal honum þá 

skylt, þá er krafizt er, að nema farartálmann á brott eða fylla farveg svo, að Í samt 
lag komist. Verk þetta má eftirlitsmaður með veiði eða hreppstjóri láta vinna 
á kostnað veiðieiganda, ef hann lætur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og 
upp tekin, og má eigi setja hana niður fyrr en straumvatn er komið í samt lag og 

áður. 
3. Bannað er að styggja eða teygja fisk í fasta veiðivél, ádráttarnet eða á 

veiðistað, svo sem með hávaða, grjótkasti eða ljósum. 

37. gr. 
Nú rennur straumvatn í kvíslum, og skal þá svo haga veiði í kvisl hverri sem 

væri hún sérstakt vatn. Þó getur ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra leyft að 
leggja veiðivél út í miðja kvísl, ef eigi er lagt nema í eina. 

38. gr. 
1. Í stöðuvatni má nota þau veiðitæki ein, er hér segir: Færi, dorg, stöng, 

lóð, lagnet og ádráttarnet. Þó getur ráðherra leyft, að notuð séu önnur veiðitæki 

samkvæmt því, sem segir í 3. mgr. 27. gr. 
2. Eigi má hafa ádrátt í almenningi stöðuvatns. Ráðherra er þó rétt að veita 

undanþágu frá ákvæði þessu, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með því. 

3. Ráðherra er rétt að fengnum tillögum veiðimálastjóra að setja reglur um 
fjölda, gerð og notkun þeirra veiðitækja, sem leyfð eru samkvæmt 1. mgr. og um 

lágmarksstærð silungs, er veiða má. 
4. Veiði í stöðuvatni, sem lax og göngusilungur fer um, skal hlíta sömu 

ákvæðum sem í straumvatni væri um fjarlægð veiðivéla og gönguhelgi. 
5. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkvæmt reglum 

þeim, er getur í 3. mgr., og skal þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum aftur í vatn. 

VII. KAFLI 

Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í veiðivötnum. 

39. gr. 
1. Ráðherra er rétt að leyfa, að gerður sé fiskvegur í vatni eða meðfram vatni, 

enda samþykki veiðimálastjóri gerð fiskvegar og hafi umsjón með framkvæmd 

verksins. 
2. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land, landsafnot, vatn eða afnot 

vatns, er með þarf til fiskvegar, og þola verður hann þær eignakvaðir, óhagræði 

og takmörkun á afnotarétti, sem fiskvegurinn kann að hafa í för með sér, enda 

komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði. 

3. Um breytingu á fiskvegi eða vatnsmagni í honum fer eftir því, sem segir 

í Í. og 2. mgr. 

40. gr. 
1. Eigi má veiða eða styggja fisk í fiskvegi né nær neðra mynni hans en 50 

metra né nær efra mynni hans en 30 metra. Ákvæði þetta tekur þó eigi yfir veiði 
til klaks eftir veiðitíma né yfir veiði til vísindaþarfa, enda hafi sá, er veiðir, fengið 

veiðiskirteini samkvæmt 22. gr. 
2. Eigi má spilla fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að þeim né 

um þá.
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41. gr. 53 
1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem tálma fiskför í 5. júní 

vatninu og eru eigi lögleg veiðitæki, og skal þá þeim, er gera lætur, skylt að gera 
fiskveg í vatninu eða meðfram því, til þess að fiskur geti átt jafngreiða för um 
það og áður. Honum er og skylt að halda fiskveginum við. Gerð fiskvegar er háð 
samþykki veiðimálastjóra, og skal verkið unnið undir umsjón hans. 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda eigi: 
a. Ef vatn er eigi fiskgengt af öðrum ástæðum. 
b. Ef mannvirki lýtur að því að bæta veiðiskilyrði eða lífsskilyrði í veiðivatni, 

enda sé það háð samþykki veiðimálastjóra á sama hátt sem fiskvegur. 
c. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegar og viðhald hafi meiri kostnað í för 

með sér en hagnaði af veiði nemur, enda séu þá veiðispjöll þau, er af mann- 
virkinu leiðir, bætt fullum bótum. 
3. Heimilt er eignarnám, svo sem segir í 2. mgr. 39. gr., til fiskvegar, sem 

gerður er samkvæmt þessari grein. 

42. gr. 
Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarra áþekkra nota 

eða vatni er veitt í veiðivatn úr áveituskurði, vatnsveituskurði, öðrum skurði eða 
leiðslu, og getur þá veiðimálastjóri krafizt þess, að búið sé svo um skurð eða 
leiðslu, að fiskur eða fiskseiði gangi eigi í. Kostnað af umbúnaði þessum greiðir 
eigandi veitu. 

43. gr. 
Nú verða tíðar breytingar á vatnsmagni veiðivatns vegna vatnsmiðlunar, og 

skal þá haga miðlun þannig, að sem minnst tjón hljótist á fiskstofni veiðivatns. 
Svo skal og til haga, þá er uppistöður eru tæmdar, svo sem vegna hreinsunar. Hafa 
skal samráð við veiðimálastjóra um þetta. 

VIII. KAFLI 

Um fiskræktarfélög. 

44. gr. 
1. Rétt er mönnum, sem veiðirétt eiga í fiskihverfi, að gera með sér félags- 

skap um fiskrækt í því fiskihverfi á þann hátt, er í þessum kafla segir. 
2. Fiskrækt telst friðun fisks, umbætur á lífsskilyrðum fisks, flutningur fisks 

í veiðivatn, auðveldun á gönguleiðum fisks, eyðing sels og annars veiðivargs, eftir- 
lit með veiði og annað, er lýtur að aukningu fiskstofns eða viðhaldi hans. 

45. gr. 
Í. Nú vilja menn stofna fiskræktarfélag við fiskihverfi, og skal þá kveðja til 

fundar þinglýsta eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er hægt að stunda í því 
fiskihverfi. Séu jarðir í erfðafestu, skal þó boða erfðafestuhafa í stað landeig- 
anda. Nú á félag land, og skal boða formann félagsstjórnar. Nú hefur veiði- 
réttur verið skilinn með öllu frá landareign, og skal boða þinglýstan eiganda veiði- 
réttar. Nú verður landeiganda eigi boðaður fundur nægilega snemma vegna fjar- 
vistar, og skal boða leiguliða. Þá menn, er veiði kunna að eiga í almenningi stöðu- 
vatns samkvæmt 2. mgr. 8. gr., er eigi skylt að boða, en gefa skal þeim kost á þátt- 
töku í félaginu, þá er stofnað hefur verið, ef þeir sanna rétt sinn. Eigi skulu þeir 
hafa atkvæðisrétt um málefni, er varða aðrar veiðiaðferðir en dorgarveiði. 

2. Fund skal boða skriflega eða með símskeyti og eigi síðar en 14 dögum fyrir 
fundardag og auk þess með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar 
en viku fyrir fundardag. -
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46. gr. 

1. Á fundi þeim, sem boðaður hefur verið samkvæmt 45. gr., skal ræða stofnun 

félags og verkefni. Bóka skal fundargerð. 

2. Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Fyrir hvert 

lögbýli, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati, skal koma eitt atkvæði. Nú 

á maður fleiri en eina jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði. Nú eru eigendur lög- 

býlis fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skriflegan samning um, hver fari 
með atkvæðisrétt býlisins. Fela má öðrum að fara með atkvæði, enda sé umboðið 

skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og þess getið í fundarbók. Nú er leiguliði 
boðaður á fund í stað landeiganda, og má hann þá taka þátt í umræðum, en hefur 
eigi atkvæðisrétt, fyrr en hann hefur verið gerður félagi í stað landeiganda sam- 
kvæmt 48. gr. 

3. Nú kemur til fundar % þeirra manna, sem boðaðir eru samkvæmt 45. gr. 

og atkvæðisbærir eru samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar, og má þá stofna félag, 
ef % fundarmanna samþykkja. 

4. Nú verður félag eigi stofnað á þessum fundi, og getur þá meiri hluti fundar- 
manna kosið nefnd, er búi málið undir annan fund. Nefndin semur frumvarp til 
félagssamþykktar samkvæmt 49. gr., gerir áætlun um kostnað af starfsemi félags. 
leitar álits kunnáttumanna, ef þurfa þykir, og aflar þeirra gagna annarra, sem 
fundarmenn æskja eða nauðsynleg þykja. 

47. gr. 
1. Þá er nefndin hefur lokið störfum, skal hún kveðja til fundar á ný sam- 

kvæmt 45. gr. 
2. Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefur aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun félags og taka ákvörðun um hana. Ef meiri hluti þeirra 
atkvæðisbærra manna, sem fund sækja, samþykkir félagsstofnun, er öllum veiði- 
eigendum á því félagssvæði skylt að gerast félagar. 

48. gr. 
1. Stofnfundur eða annar lögmætur félagsfundur getur kveðið svo á, að leiguliði 

skuli gerast félagi í stað landeiganda, ef leiguliði æskir þess og landeigandi mót- 
mælir eigi. Nú sækir landeigandi eigi fund og nefnir eigi til umboðsmann, og skal 
þá leiguliði fara með umboð eiganda. Boða skal bæði landeiganda og leiguliða 
á fund. 

2. Skylt er landeiganda, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 10-falda 
þá fjárhæð, sem úttektarmenn meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir 
þá veiðiaukningu, sem orðið hefur á jörðinni, meðan leiguliði bjó þar og greiddi 
gjöld þau, er jafnað er niður samkvæmt 53. gr., enda megi bakka veiðiaukningu 
starfsemi félagsins. 

49. gr. 

1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá setja félaginu samþykkt 
Þegar á stofnfundi eða á öðrum fundi, boðuðum á sama hátt. Um samþykkt ræður 

afl atkvæða. Þar sem félagssvæði er stórt, má ákveða í samþykkt, að félagsfundir 
skuli vera fulltrúafundir. 

2. Í samþykkt félags skulu vera ákvæði um: 
Nafn félags, heimilisfang og varnarþing. 
Verkefni félags og félagssvæði. 
Skipun og starfssvið félagsstjórnar. 
Reikninga félags og endurskoðun. 
Greiðslu kostnaðar af starfsemi félags. s

a
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50. gr. 53 
Félagsstjórn skal senda ráðherra samþykkt til staðfestingar. Nú telur ráð- 5. júní 

herra samþykkt eigi svo úr garði gerða, að staðfesta megi hana, og sendir hann 
samþykkt aftur til félagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. 
Annars kostar staðfestir hann samþykkt, en ella þá er lagfært hefur verið það, er 
athugavert þótti, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. 
Líða skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt er staðfest. 
Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur 
laga né réttindi einstakra manna. 

51. gr. 
Nú hefur fiskræktarfélag verið stofnað samkvæmt 4548. gr., og gelur þá sá, 

sem telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra, áður en 
sex mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging, sem síðar berst um stofnun 
félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir ráðherra verið borin fram 
á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina, og er þá rétt að skjóta málinu 
til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir frá staðfestingu samþykktar. 

52. gr. 
1. Aðalfund skal halda árlega og aukafundi, þá er félagsstjórn telur ástæðu 

til eða 14 félagsmanna æskir og tilgreinir fundarefni. Nú lætur félagsstjórn undir 
höfuð leggjast að boða fund í tvo mánuði, og er þeim, er fund vilja halda, rétt 
að boða hann. 

2. Fund skal boða með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar 
en 7 dögum fyrir fundardag. Þó má boða fund í félagi, sem hefur færri en 30 
félagsmenn, með símtölum eða á þann hátt, sem tíðkast um boðun funda í því 
héraði. 

3. Á fundi skal liggja frammi skrá yfir atkvæðisbæra félagsmenn. 
4. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum. Breyting á samþykkt félags 

eða gjaldskrá þarf þó samþykki meiri hluta félagsmanna. Nú verður breyting á 
samþykkt eða gjaldskrá eigi afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, og má boða til 
annars fundar. Á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er ráðgert að breyta samþykkt 
eða gjaldskrá, og skal þess getið í fundarboði. 

53. gr. 
1. Kostnaði af starfsemi félags skal jafna niður eftir áætluðu veiðimagni jarða 

á félagssvæðinu. Skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af kostnaði (stofn- 
kostnaði og árskostnaði), sem hver félagsmaður á að greiða. Skráin skal gerð með 
hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til eru. 

2. Lögmætur félagsfundur samþykkir gjaldskrá, og gildir hún um 5 ár, nema 
% hlutar félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr. Gjaldskrá skal senda ráð- 
herra til staðfestingar samkvæmt 50. gr. 

54. gr. 
1. Nú verða eigendaskipti að jörð á félagssvæði eða ábúendaskipti á jörð í 

erfðafestu, og er hinum nýja eiganda eða ábúanda skylt að gerast félagi. Þegar 
ábúendaskipti verða á jörð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeiganda, 
getur félagsfundur kveðið svo á, að hinn nýi ábúandi gerist félagi á sama hátt og 
um getur í 48. gr. 

2. Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, er liggur að fiskihverfi fiskræktar- 
félags, en utan félagssvæðis, og skal leggja þá jörð við það félagssvæði, ef félags- 
fundur samþykkir. Boða skal eiganda slíkrar jarðar á fundinn, og á hann þar 
atkvæðisrétt um málið.
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55. gr. 

1. Nú þykir æskilegt, að félag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er það rétt, 

ef meiri hluti eigenda þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð í hverju fiskihverfi 

um sig, samþykkir félagsstofnun. Að öðru fer um stofnun félags eins og segir Í 

lögum þessum. 
2. Nú þykir æskilegt, að tvö félög eða fleiri sameinist, og er það rétt, ef meiri 

hluti félagsmanna í hverju félagi samþykkir, enda mæli veiðimálastjóri með sam- 

einingu. Skal þá stofna eitt félag, er nái yfir svæði beggja félaga eða allra, og fer 

um stofnun þess eins og lög þessi mæla. 

56. gr. 

Gjöld félagsmanna, sem ákveðin eru í staðfestri gjaldskrá, má taka lögtaki, 

og fylgir þeim í eitt ár frá eindaga lögveð í jörð eða veiðiréttindum, og stendur það 

framar öllu samningsbundnu veði. 

57. gr. 

Stjórn fiskræktarfélags skal árlega gefa veiðimálastjóra skýrslu um starfsemi 

félagsins og þær skýrslur aðrar, er veiðimálastjóri kann að æskja. 

58. gr. 

1. Nú starfar fiskræktarfélag við fiskihverfi, þar sem áður var engin veiði eða 

svo lítil, að hún var eigi talin í skýrslum um undanfarin 10 ár, og er þá félaginu 

rétt að gera samþykkt á lögmætum félagsfundi um fullnaðarfriðun fisks í því fiski- 

hverfi eða friðun gegn allri veiði eða tilteknum veiðiaðferðum. 

2. Samþykkt um friðun samkvæmt 1. mgr. gildir um 5 ár i senn, nema meiri 

hluti félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr eða ráðherra mæli svo fyrir. 

Leita skal staðfestingar ráðherra á samþykkt samkvæmt 50. gr. 

59. gr. 

1. Nú vill fiskræktarfélag, með ráði og samþykki veiðimálastjóra, auka viku- 

friðun eða fjarlægð milli veiðivéla frá því, sem í lögum er mælt, draga úr veiðni 

veiðitækja, fækka þeim eða ákveða lágmarksstærð fisks, sem veiða má, og er það 

rétt, ef allir félagsmenn hverfa að einu ráði eða lögmætur félagsfundur samþykkir, 

enda fari um fundarboðun og atkvæðagreiðslu eins og mælt er í 46. gr. laga þessara. 

2. Samþykkt samkvæmt 1. mgr. öðlast gildi, þá er ráðherra staðfestir hana, enda 

mæli veiðimálanefnd með samþykkt. 

3. Nú þykja ákvæði samþykktar koma ójafnt niður á félagsmenn, og ber þá 

félagi að bæta þeim, er vanhaldnir verða, eftir mati samkvæmt 107. gr. 

60. gr. 
1. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot, vatn eða afnot 

vatns, er þarf til byggingar eða starfsemi klakstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir, 

óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging klakstöðvar eða starfsemi kann að 

hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag 

verði. 
9. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að leyfa, að fiskræktarfélag 

taki leigunámi um tiltekið tímabil gegn fullum bótum veiði í vatni eða hluta vatns 

í fiskihverfi félagsins, þar sem hentugt þykir, að félagið afli sér klakfiska. 

61. gr. 
Fiskræktarfélagi má slíta, þá er % félagsmanna samþykkja á félagsfundi, sem 

boðaður er með sama hætti sem stofnfundur. Nú er félagsfundur eigi lögmætur eða



201 1957 

nægur meiri hluti félagsmanna er eigi á fundi, og má boða til annars fundar á sama 53 
hátt. Er þá rétt að slíta félagi, enda samþykki 2% atkvæðisbærra fundarmanna 5. júní 
félagsslit. 

IX. KAFLI 

Um veiðifélög. 

62. gr. 
1. Rétt er mönnum að gera með sér félagsskap um veiði í þeim tilgangi: 

a. að félag láti stunda veiði, 

b. að félag selji á leigu rétt til stangarveiði. 
2. Veiðifélagi er skylt að stunda fiskrækt samkvæmt VIII. kafla, eftir þvi 

sem við á, enda starfi eigi fiskræktarfélag á svæði veiðifélags. 
3. Urn slíkan félagsskap sem getur í 1. mgr. skal fara svo sem mælt er í kafla 

þessum. 

63. gr. 
1. Félagssvæði veiðifélags getur tekið yfir: 

a. heilt fiskihverfi, - 
b. einstakt veiðivatn í fiskihverfi, 
c. hluta af veiðivatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiði eða vatnskosti. 

2. Veiðifélag skal taka til allrar veiði á félagssvæðinu, enda sé eigi öðruvísi 
ákveðið í félagssamþykkt. 

3. Nú er félagssvæði hluti straumvatns, og verður þá félagssvæði ætíð að ná 
svo langt upp með vatninu sem veiði er stunduð. 

64. gr. 
1. Leyfi veiðimálastjóra og veiðimálanefndar þarf til stofnunar veiðifélags. 
2. Nú vilja menn stofna veiðifélag, og skulu þeir sækja um leyfi veiðimála- 

stjóra. Umsókn skal fylgja: 
a. Greinargerð fyrir starfsemi félags, eins og ráðgerð er, veiðiaðferðum, veiði- 

stöðum og tilefni til félagsstofnunar. 
b. Skýrsla um fyrirhugað félagssvæði og greinargerð fyrir takmörkum þess, sé um 

að tefla hluta veiðivatns samkvæmt c-lið 1. mgr. 63. gr. 
3. Þá er veiðimálastjóri hefur rannsakað skjöl þau, er getur í 2. mgr., og aðra 

málavöxtu, leggur hann málsskjölin ásamt áliti sínu fyrir veiðimálanefnd, sem 
tekur ásamt veiðimálastjóra fullnaðarákvörðun um leyfi til félagsstofnunar. 

4. Þá er ákveðið hefur verið að veita leyfi til félagsstofnunar samkvæmt 3. mgr., 
gefur veiðimálastjóri út leyfi þetta, og skal það bundið við tiltekið félagssvæði og 
tiltekna starfsemi félags. 

65. gr. 
1. Nú er stofnun félags löglega undirbúin samkvæmt 64. gr., og skulu þá frum- 

kvöðlar félagsstofnunar boða til fundar um málið. 
2. Nú er ráðgert að stofna félag við vatn, sem veiði er Í, og skal þá kveðja til 

fundar ábúendur allra jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði. Ef félag á eða hefur 
til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða formann félags. Nú hefur veiði- 
réttur verið skilinn frá landareign, og skal boða notanda veiðiréttar. 

3. Nú er ráðgert að stofna veiðifélag við vatn, sem verið hefur veiðilaust, og 
skal þá boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni á hinu 
fyrirhugaða félagssvæði. 

4. Fund skal boða skriflega eða með símskeyti og eigi síðar en 14 dögum fyrir 
fundardag og auk þess með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar 
en viku fyrir fundardag.
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66. gr. 

1. Á fundi þeim, sem boðaður hefur verið samkvæmt 65. gr., skal leggja fram 

leyfi veiðimálastjóra til félagsstofnunar ásamt öðrum skjölum, sem fram hafa komið 

um málið. Á fundinum skal ræða um stofnun félags og verkefni og bóka fundargerð. 

2, Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi 

hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati, skal hafa eitt ai- 

kvæði. Nú býr maður á fleiri en einni jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði. Nú er 
jörð í eyði, og hefur eigandi hennar eitt atkvæði. Nú eru ábúendur lögbýlis eða 
eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skriflegan samning 
um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum að fara með atkvæði, 
enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og þess getið í fundarbók. 

3. Ef % þeirra, sem boðaðir eru til fundar samkvæmt 65. gr. og atkvæðisbærir 
eru samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar, sækja fund, má stofna félag þegar á þeim 
fundi, enda samþykki % fundarmanna félagsstofnun., 

67. gr. 
1. Nú verður félag eigi stofnað á þessum fundi, og getur þá meiri hluti fundar- 

manna kosið nefnd, er undirbýr annan fund. Nefndin semur frumvarp til sam- 

þykktar fyrir félag samkvæmt 69. gr., leitar álits sérfróðra manna, ef þurfa þykir, 
og aflar þeirra gagna annarra, sem fundarmenn æskja eða nauðsynleg þykja. 

2. Þá er nefndin hefur samið frumvarp til samþykktar, skal leggja það fram 
á hentugum stað ásamt öðrum skjölum, sem félagsstofnun varða, til sýnis væntan- 
legum félagsmönnum. Framlagningu skjala skal auglýsa með þeim hætti, er þar 
tíðkast í héraði um birtingu auglýsinga, sem almenning varða, svo og í Ríkisút- 
varpinu. Skjölin skulu liggja frammi til sýnis eigi skemmri tíma en 3 vikur. 

68. gr. 
Þá er lokið er undirbúningi samkvæmt 67. gr., skal nefndin boða til annars 

fundar með þeim hætti, er segir í 65. gr. Á þeim fundi skal enn ræða félags- 
stofnun og taka ákvörðun um hana. Nú samþykkja % fundarmanna félagsstofnun, 
og er þá öllum öðrum, sem fundur var boðaður, skylt að gerast félagar. 

69. gr. 
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá setja félaginu samþykkt 

á stofnfundi eða öðrum fundi, sem boðaður er á sama hátt sem stofnfundur. Um 
samþykkt og önnur félagsmálefni ræður afl atkvæða. 

2. Í samþykkt félags skulu vera ákvæði um: 
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing. 
b. Félagssvæði. Skulu þar taldar, svo að eigi verði um villæt, allar þær jarðir, sem 

eru á félagssvæðinu. 
Verkefni félags. 
Skipun og starfssvið félagsstjórnar. 
Reikninga félags og endurskoðun. 
Meðferð á afla félags eða arði og greiðslu kostnaðar af starfsemi félags. 
3. Í samþykkt má ákveða, að veiðifélag starfi í deildum, enda taki hver deild 

yfir tiltekið veiðivatn eða hluta vatns samkvæmt c-lið 1. mgr. 63. gr. Hver deild ráð- 
stafar veiði í sínu umdæmi með þeim takmörkunum, sem aðalfundur setur. 

=
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70. gr. 
1. Á stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt, skal gera skrá, er sýni 

hluta þann af veiði eða arði af veiði, sem koma á í hlut hverrar jarðar eða jarðar-



203 1957 

hluta, er veiðiréttur fylgir í vatni á félagssvæði. Við niðurjöfnun veiði eða arðs af 53 
henni skal m. a. taka tillit til aðstöðu við netjaveiði og stangarveiði, landlengdar að 5. júní 
veiðivatni, til hrygningarskilyrða og uppeldisskilyrða fisks. 

2. Arðskrá skal leggja undir úrskurð fundarmanna, og þarf hún % atkvæða 
félagsmanna til þess að hljóta samþykki. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé þess 
getið í fundarbók. Nú verður arðskrá eigi afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, 
og má þá boða til annars fundar á sama hátt og getur í 65. gr., og ræður þá afl 
atkvæða. 

3. Nú telur félagsmaður gengið á hluta sinn með arðskrá, og getur hann þá 
krafizt mats samkvæmt 107. gr. 

71. gr. 
Kostnað af starfsemi veiðifélags skulu félagsmenn greiða í sama hlutfalli sem 

þeir taka arð. 

72. gr. 
Félagsstjórn skal senda ráðherra samþykkt og arðskrá til staðfestingar. Nú þykja 

samþykkt og arðskrá eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi, og sendir ráð- 
herra þær aftur til félagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. 
Annars kostar staðfestir hann þær, eða þá er lagfært hefur verið það, er ábóta- 
vant þykir, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. Líða 
skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt er staðfest. 
Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur 
laga né réttindi einstakra manna. 

73. gr. 
Nú hefur veiðifélag verið stofnað samkvæmt 65.—68. gr., og getur þá sá, sem 

telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra, áður en sex 
mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging? sem síðar berst um stofnun 
félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir ráðherra verið borin 
fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina, og er þá rétt að skjóta 
málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir frá staðfestingu samþykktar. 

14. gr. 
Nú hefst veiði fyrir landi jarðar, er liggur að fiskihverfi veiðifélags, en utan 

félagssvæðis, og skal leggja þá jörð við það félagssvæði, og er ábúanda hennar þá 
skyli að gerast félagi. Boða skal ábúanda slíkrar jarðar fund, og á hann þar at- 
kvæði um málið. 

75. gr. 
Skylt er stjórn veiðifélags að gefa veiðimálastjóra árlega skýrslu um starfsemi 

félagsins og þær skýrslur aðrar, er veiðimálastjóri kann að æskja. 

76. gr. 
1. Aðalfund skal halda árlega og aukafund, þá er félagsstjórn telur ástæðu til 

eða 14 félagsmanna æskir og tilgreinir fundarefni. Nú lætur félagsstjórn undir 
höfuð leggjast að boða fund í tvo mánuði, og er þeim, er fund vilja halda, rétt að 
boða hann. 

2. Fund skal boða með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar en 
viku fyrir fundardag. Þó má boða fund í félagi, sem hefur færri en 30 félagsmenn, 
með símtölum eða á annan þann hátt, sem tíðkast um boðun funda í því héraði. 

3. Á fundi skal liggja frammi skrá um atkvæðisbæra félagsmenn. 
4. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum. Þó verður breyting á samþykkt 

eða arðskrá að hljóta samþykki ?% félagsmanna. Nú verður breyting á samþykkt 
A 26
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53 eða arðskrá eigi afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, og må þá boða til annars 
5. júní fundar. Á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er ráðgert að breyta samþykkt eða 

arðskrá, og skal þess getið í fundarboði. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé þess 
getið í fundarbók. 

71. gr. 
1. Þá er veiðifélag hefur verið stofnað með löglegum hætti, skal hverjum 

manni óheimilt að veiða í vatni á félagssvæðinu, nema hann hafi samþykki félags- 

stjórnar. 
2. Í samþykkt félags má setja ákvæði, er banna félagsmanni og öðrum þeim, 

sem á félagssvæði búa, að hafa undir hendi ádráttarnet, nema sannað geti, að net 
eigi að nota til veiði í vatni utan félagssvæðis. 

3. Ákvæði 1. mgr. tekur eigi til þess manns, sem fengið hefur veiðiskirteini 
samkvæmt 22. gr. 

78. gr. 
Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykkt veiðimála- 

nefndar að veita veiðifélagi undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 31. gr. laga þessara um 
hlið á girðingum, 1. mgr. 34. gr. um lengd fastra veiðivéla út í vatn og 4. mgr. 

34. gr. um fjölda veiðitækja við garð og binda undanþágu þeim skilyrðum, sem 
þurfa þykir. 

79. gr. 
1. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda 

skylt að gerast félagi og taka á sig skuldbindingar félagsmanns. 
2. Skylt er félagi, þá er ábúandi fer frá jörð á félagssvæði, að greiða honum 

hluta hans í eignum félagsins. 
3. Nú semur eigi um skuldbindingar eða eignarhluta samkvæmt 1. og 2. mgr., 

og sker þá mat úr. 

80. gr. 
Nú vill fiskræktarfélag taka upp félagsveiði, og er það rétt, enda sé fullnægt 

skilyrðum laga þessara um stofnun veiðifélags. 

81. gr. 
Veiðifélagi má slíta, þá er % félagsmanna samþykkja á félagsfundi, sem boð- 

aður er með sama hætti sem stofnfundur. Nú er félagsfundur eigi lögmætur eða 
nægur meiri hluti félagsmanna er eigi á fundi, og má boða til annars fundar á sama 
hátt. Er þá rétt að slíta félagi, enda samþykki % atkvæðisbærra fundarmanna 
félagsslit. 

X. KAFLI 

Um klak- og eldisstöðvar ríkisins og fiskeldi. 

82. gr. 
Rétt er ráðherra að koma upp klak- og eldisstöð, einni eða fleiri, þegar fé 

er veitt á fjárlögum. Rétt er, að slík stöð sé reist og rekin af félagi, er bæði ríkis- 
sjóður og aðrir aðilar standa að. Veiðimálastjóri hefur umsjón með stöðvum 

þessum. 

83. gr. 
Klak- og eldisstöðvar ríkisins afla seiða til fiskræktar og gera tilraunir um 

klak og eldi fisks. Þær skulu og veita fræðslu um meðferð klaks og um fiskeldi, 

eftir því sem við verður komið.
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84. gr. 53 
Klak- og eldisstöðvum þeim, er getur í 82. og 83. gr., skal heimilt, að fengnu 5. júní 

leyfi ráðherra, sbr. 22. gr., að afla stofnfisks til klaks í hvaða veiðivatni sem er, 

enda séu svo mörg seiði sett í vatn i staðinn, að því sé að dómi veiðimálastjóra 
að fullu bættur skaðinn. 

85. gr. 
Þeir, sem rækta vilja fisk í veiðilausu vatni, skulu ganga fyrir öðrum um 

kaup á seiðum. 

86. gr. 
Nú tekur maður upp fiskeldi, og skal hann þá tilkynna veiðimálastjóra það. 

Tilkynningu skulu fylgja skilríki um vatnsafnot og uppdrættir af ráðgerðum mann- 
virkjum. 

87. gr. 
1. Nú er vatn tekið úr veiðivatni til afnota í eldisstöð, og skal búa svo um 

vatnsleiðslur að eldistjörn og frá, að fiskur gangi eigi úr veiðivatni í leiðslur. Um- 
búnaður slíkra vatnsleiðslna skal háður samþykki veiðimálastjóra. 

2. Nú er straumvatn stíflað vegna eldisstöðvar, og fer um gerð stíflu sam- 

kvæmt 42. gr. 

88. gr. 
Nú truflar vatnstaka til eldisstöðvar göngu fiska í veiðivatni, og skal þá haga 

vatnstöku svo, að hún valdi sem minnstri truflun. Tilhögun vatnsveitu skal háð 

samþykki veiðimálastjóra. 

89. gr. 
Ákvæði 21., 27., 28., og 38. gr. taka eigi yfir fisk í eldisstöðvum. 

90. gr. 
Forráðendur eldisstöðvar skulu gefa veiðimálastjóra árlega skýrslu um starf- 

semi stöðvarinnar. 

91. gr. 
Nú veldur eldisstöð rýrnun á veiði í vatni, og skal bæta tjónið eftir mati, ef 

eigi semur. 

XI. KAFLI 

Um innflutning á lifandi fiski og hrognum. 

92. gr. 
Eigi má flytja til landsins lifandi laxfisk eða annan fisk, er lifir í Óósöltu vatni, 

eða lifandi hrogn slíkra fiska, nema ráðherra, sem fer með veiðimál, leyfi og veiði- 
málastjóri mæli með því. 

93. gr. 
1. Sótthreinsa skal fisk, hrogn, ílát og umbúðir um fisk eða hrogn, sem flutt 

eru til landsins samkvæmt 92. gr. Veiðimálastjóri og yfirdýralæknir gefa fyrirmæli 
um sótthreinsun og hafa eftirlit með henni. 

2. Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á Íslandi, og skal sá flutn- 
ingur háður fyrirmælum veiðimálastjóra og yfirdýralæknis. 

94. gr. 
Rétt er ráðherra að fengnum tillögum veiðimálastjóra og yfirdýralæknis að 

kveða á um sótthreinsun á fiski og hrognum í klak- og eldisstöðvum, enda þyki 
hætta á sýkingu, þá er fiskur er fluttur þaðan. Með sama skilorði er ráðherra rétt
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53 að fyrirskipa sótthreinsun á fiski og hrognum, sem flutt eru lifandi frá veiðivatni, 
5. júní ef grunur leikur á sýkingarhættu. 

95. gr. 
Nú kemur upp næmur sjúkdómur í veiðivatni eða í klak- og eldisstöð eða 

grunsamlegt þykir, að næmur sjúkdómur leynist í fiski á slíkum stöðum, og er 
ráðherra þá rétt að fengnum tillögum veiðimálastjóra, veiðimálanefndar og yfir- 
dýralæknis að gera hvers konar ráðstafanir, sem taldar eru nauðsynlegar til að 
hefta útbreiðslu sjúkdómsins. 

XII. KAFLI 

Um álaveiðar. 

96. gr. 
Ráðherra er rétt að setja reglur um álaveiðar að fengnum tillögum veiðimála- 

stjóra og veiðimálanefndar. Í reglum þessum má mæla fyrir um gerð veiðitækja og 
veiðitíma, og skal þess gætt, að lax og silungur veiðist eigi í blóra við ál. 

XIII. KAFLI 

Um ófriðun sels. 

97. gr. 
Hverjum manni er rétt að skjóta eða styggja sel í veiðivatni og í ósi þess eða 

ósasvæði, enda sé eigi öðruvísi mælt í lögum. 

98. gr. 
1. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær ósi vatns, er lax 

eða göngusilungur fer um, en 7 km, og skulu þau þá ófriðuð, enda sýni mat, að arður 
af laxveiði eða göngusilungs í ánni sé meiri en arður af selveiði. 

2. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða svo nærri ósi vatns 
sem segir í 1. mgr., en lax- og silungsveiði í vatninu er metin minna virði en selveiðin, 
og er ráðherra rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að ófriða þau, enda hafi fiskrækt 
verið stunduð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, að mat þyki sýna, að lax- 
veiði eða göngusilungs i vatninu verði arðsamari en selveiðin. 

99. gr. 
1. Fyrir missi selveiðinytja þeirra, er getur í 98. gr., skulu koma fullar bætur. 
2. Bætur greiða eigendur laxveiði eða göngusilungs í því fiskihverfi, er í hlut á. 

Skulu þær vera árgjald og ákveðnar í eitt skipti fyrir öll, sbr. þó 3. mgr. Bætur skulu 
ákveðnar með mati, ef eigi semur, og greiða veiðieigendur þær að tiltölu við veiði 
sína síðasta ár. Sýslumaður jafnar niður gjaldi og innheimtir á manntalsþingi. Fylgir 
þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur leigður samkvæmt 2. eða 60. gr., og greiðir þá 
leigutaki bætur í stað leigusala. 

3. Nú eykst eftir ófriðun sels lax- eða göngusilungsveiði jarðar, er bætur hlýtur 
samkvæmt 2. mgr., og skal sá hagsauki þá dreginn frá bótum, enda krefjist mats 
einhver, sem bætur skal greiða. Nú sýnir mat, að arður af lax- eða silungsveiði jarðar 
hefur aukizt sem nemur arði af selveiði, og skulu bætur fyrir hana niður falla.
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XIV. KAFLI 

Um stjórn veiðimála og eftirlit. 

100. gr. 
1. Ráðherra hefur yfirstjórn allra veiðimála. 

2. Til aðstoðar ráðherra um stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og veiðimála- 
nefnd. 

101. gr. 
1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um vatnaliffræði og veiðimál. Ráð- 

herra skipar veiðimálastjóra, og tekur hann laun úr ríkissjóði. 
2. Veiðimálastjóri hefur með höndum þessi störf: 
Hann annast rannsókn vatna og fiska og sér um skrásetningu veiðivatna. 
Hann safnar skýrslum um veiði og fiskrækt. 

c. Hann gerir eða lætur gera uppdrætti að klakstöðvum, eldisstöðvum og fiskveg- 
um og hefur umsjón með gerð slíkra mannvirkja. 

d. Hann gerir tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði, sem sett eru samkvæmt lög- 
um um friðun eða veiði. 

e. Hann veitir leiðbeiningar um veiðimál og er ráðherra til aðstoðar um allt, sem 
að þeim lýtur. 
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102. gr. 
1. Í veiðimálanefnd eiga sæti þrír menn. Ráðherra skipar nefndina, einn nefnd- 

armanna að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands, en annan að fengnum tillögum 
Fiskifélags Íslands. Nú verður stofnað landssamband fiskræktarfélaga eða veiði- 
félaga, og skulu þá tveir nefndarmenn skipaðir að fengnum tillögum þessara sam- 
banda í stað Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins. Í stað nefndarmanns, sem til- 
nefndur er af Búnaðarfélaginu, komi maður tilnefndur af landssambandi fiskrækt- 
arfélaga, og í stað þess, er Fiskifélagið tilnefnir, komi nefndarmaður, er lands- 
samband veiðifélaga tilnefnir. 

2. Veiðimálanefnd er ráðherra til aðstoðar um veiðimál. Getur hún gert tillögur 
um allt, er að þeim málum lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar skal leita um setn- 
ingu reglugerða og annarra ákvæða um friðun eða veiði. 

103. gr. 
1. Ráðherra skipar eftirlitsmenn með veiði, þar sem þurfa þykir. Um tölu þeirra 

og skipun skal leita tillagna veiðimálastjóra. 

2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því, að veiði í umdæmi þeirra 
sé stunduð með löglegum hætti. Þeir safna veiðiskýrslum, hver í sínu umdæmi, og 
gefa veiðimálastjóra þær skýrslur um veiði og vötn, er hann kann að æskja. Þeir 
skulu gera skrár um veiðivélar, lagnir og drætti í umdæmum sínum og sjá um merk- 
ingu veiðarfæra. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur veiðimálastjóri 
í erindisbréfi. 

3. Veiðimálastjóri gefur út skilríki handa eftirlitsmönnum. 
4. Eftirlitsmenn skulu eiga frjálsa för um veiðivatn og meðfram því, eftir því 

sem þörf krefur. Þeir hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg veiðitæki eða 
veiðitæki, sem notuð eru á óleyfilegum tíma eða óleyfilegum stað. 

104. gr. 
1. Ráðherra ákveður kaup eftirlitsmanna, að fengnum tillögum veiðimálastjóra. 

Greiðist það að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr sýslusjóði eða sýslusjóðum. Rétt 
er sýslunefnd að kveða svo á, að veiðieigendur endurgreiði sýslusjóði hluta hans að 
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53 tiltölu við veiði hvers þeirra um sig næstliðið ár. Sýslumaður jafnar niður gjaldi, og 
5. júní má taka það lögtaki. 

2. Rétt er ráðherra að skipa eftirlitsmann með veiði, þar sem sérstaklega stendur 
á, enda æski þess eigendur eða notendur veiði og greiði kostnað af eftirliti. 

XV. KAFLI 

Um styrkveitingar til fiskræktar. 

105. gr. 
Styrk skal veita úr ríkissjóði, eftir því sem fé er veitt á fjárlögum, til fram- 

kvæmda, er lúta að fiskrækt eða fiskeldi, enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun 
framkvæmda, þær séu gerðar undir eftirliti hans og hann mæli með styrkveitingu. 

Þessar framkvæmdir njóta styrks, er nemi allt að % af áætluðum kostnaði: 
1. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvirki, er stefna að því að auka fiskför um 

vatn. 
2. Klakhús og eldisstöðvar, enda hafi fiskur verið alinn þar eigi skemur en 3 ár. 

Rétt er ráðherra að ákveða, hvaða mannvirki skuli styrkja. 

106. gr. 
Veita skal lán úr Ræktunarsjóði samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1947 til fram- 

kvæmda þeirra, sem getur í 105. gr. Lán skulu og veitt til að reisa íbúðarhús við eldis- - 
stöðvar samkvæmt lögum nr. 20 31. jan. 1952, um landnám, nýbyggðir og endur- 
byggingar í sveitum, þegar fiskur hefur verið alinn þar í 3 ár og skilyrði til eldis hafa 
reynzt hagkvæm. Lán til íbúðarhúsa við eldisstöðvar skulu hlíta sömu reglum sem 

lán til íbúðarhúsa á nýbýlum. 

XVI. KAFLI 

Um matsgerðir og skaðabætur. 

107. gr. 
1. Nú greinir menn á, hvar um sé að tefla sjó, straumvatn, stöðuvatn, á, ós, ósa- 

svæði, kvísl, ál, takmörk fiskihverfis, vatns eða hluta af vatni, svo sem ós, ósasvæði, 

kvísl, ál, foss, lögn eða veiðistað, legu aðalstraumlínu eða önnur slík efni, sem getur 

í lögum þessum, og skal þá skera úr ágreiningi með mati. 
2. Mat samkvæmt Í. mgr. og annað mat, sem getur í lögum þessum, skulu fram- 

kvæma tveir menn dómkvaddir af héraðsdómara, þar sem er vatn það, er meta skal. 
Héraðsdómari skal að jafnaði dómkveðja menn búsetta í öðru lögsagnarumdæmi, en 
ráðfæra skal hann sig við veiðimálastjóra, áður en hann framkvæmir dómkvaðn- 
ingu. Nú varðar mat merkivatn milli lögsagnarumdæma, og ákveður þá ráðherra, 
hvaða héraðsdómari dómkveður matsmenn. 

3. Mati má skjóta til yfirmats, áður en liðnar eru 8 vikur frá birtingu mats. Í 
yfirmati eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn meðal dómara Hæstaréttar, en 

annan eftir tillögu veiðimálanefndar. 
4. Rétt er að skjóta ágreiningi, er getur í 1. mgr., beint til yfirmatsmanna, enda 

séu aðilar ásáttir um það. 
5. Matsmenn ákveða kostnað af mati og skiptingu hans á aðila. 
6. Rétt er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sér til aðstoðar, ef þörf þykir, 

og telst kostnaður af því til matskostnaðar.
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108. gr. 53 
Í. Nú hefur veiðieigandi, er veiði átti áður en lög þessi komu til framkvæmda, 5. júní 

misst hana með öllu fyrir þá sök, að lögin fyrirmuna honum að nota þá veiðiaðferð, 
er hann áður mátti einni við koma, og á hann þá kröfu til skaðabóta eftir mati, sbr. 
107. gr. 

2. Matsmenn samkvæmt 1. mgr. skulu leita umsagnar veiðimálastjóra og veiði- 
málanefndar. Skaðabætur greiðast að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr sjóði sýslu 
þeirrar eða sýslna, sem í hlut eiga. 

109. gr. 
Um fjárhæð og greiðslu bóta eða endurgjald, er greinir í lögum þessum, fer eftir 

lögum um framkvæmd eignarnáms, sbr. þó 35. gr. 

XVII. KAFLI 

Refsiákvæði og réttarfars. 

110. gr. 
1. Nú veiðir maður ólofað í vatni annars manns, og varðar það sektum, allt að 

15000 kr. Sá, er misgert var við, skal fá allt veiðifang eða andvirði þess auk bóta fyrir 
annað tjón, sem hann kann að hafa orðið fyrir. 

2. Nú hittist maður með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir utan venju- 
lega vegi, og skal þá sekta hann sem væri hann sekur um ólöglega veiði, nema sann- 
að sé, að hann hafi haft þar lögmætt erindi. 

111. gr. 
Það varðar mann sektum, 1000—15000 krónum, ef 

a. hann veiðir á tíma, þegar veiði er bönnuð, eða á stöðum, þar sem veiði er bönnuð; 
b. hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, sbr. þó 112. gr., 

eða fylgir eigi reglum um tilhögun veiðitækja eða um veiðiaðferð; 
c. hann veiðir fisk, sem er minni en leyft sé að veiða, eða sleppir eigi í vatn veidd- 

um fiski, er sleppa skal; 
d. hann brýtur ákvæði 23. eða 38. gr.; 
e. hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn; 
f. hann brýtur reglur, sem settar eru samkvæmt lögum þessum um þau efni, er 

greinir i stafliðum a—e. 

112. gr. 
Nú notar maður sprengiefni, skotvopn, rafmagn, eitruð efni eða deyfandi eða 

veitir vatni af fiski við veiði, og skal hann þá sæta sektum, eigi lægri en 8000 krón- 
um, eða varðhaldi. 

113. gr. 
Önnur brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, 

varða sektum allt að 5000 krónum. Sömu sektum varða brot á lögmætum samþykkt- 
um fiskræktarfélaga og samþykktum veiðifélaga. 

114. gr. 
Brot þau, er getur í a—b-liðum 111. gr. og 112. gr., teljast fullframin, jafnskjótt 

og veiðarfæri er komið að veiðistað, nema sannað sé, að það hafi verið flutt þangað 
í lögmætum tilgangi.
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115. gr. 
Ólögleg veiðitæki og veiðitæki, sem notuð eru með ólöglegum hætti, skulu upp- 

tæk ger. Eins fer um ólöglegt veiðifang. 

116. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum og andvirði upptækra veiðitækja renna í ríkis- 

sjóð. 

XVIII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

117. gr. 
Fiskræktarfélag, veiðifélag og fiskræktar- og veiðifélag, sem löglega hafa verið 

stofnuð samkvæmt eldri lögum, skulu haldast, en breyta skulu þau á löglegum aðal- 
fundi samþykktum sínum til samræmis ákvæðum þessara laga, áður en tvö ár eru 

liðin frá gildistöku þeirra. 

118. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1957, og eru jafnframt úr gildi numin: 

Lög nr. 36 13. júní 1937, um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa 

klakstöðvar og til leigunáms í því skyni. 
Lög nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og silungsveiði. 
Lög nr. 40 30. júní 1942, um breyting á lögum nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og 

silungsveiði. 
Lög nr. 94 16. des. 1943, um breyting á lögum nr. 40 30. júní 1942, um breyting á 

lögum nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og silungsveiði. 
Lög nr. 8 11. marz 1946, um breyting á lögum nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og 

silungsveiði. 
Lög nr. 22 22. marz 1949, um breyting á lögum nr. 112/1941, um lax- og silungs- 

veiði. 
Lög nr. 98 18. des. 1950, um breyting á lögum nr. 40 1942, um breyting á lögum 

nr. 112 1941, um lax- og silungsveiði. 
Lög nr. 101 23. des. 1952, um breyting á lögum nr. 112 1941, um lax- og silungs- 

veiði. 
Lög nr. 27 16. febr. 1953, um breyting á lögum nr. 36 13. júní 1937, um klaksjóð, 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar og til leigunáms í því skyni. 
Önnur ákvæði laga, er fara í bág við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson.
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LÖG 

um búfjárrækt. 

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

Þykki minu: 

„IT KAFLI 
Um starfsemi búfjárræktardeilda búnaðarsambanda og störf 

héraðsráðunauta í búfjárrækt. 

1. gr. 
Búnaðarsambandi er heimilt að setja sér samþykkt um að vinna að hvers konar 

umbótum í búfjárrækt á sambandssvæðinu. Samþykktir þessar má gera fyrir eina 
eða fleiri búfjártegundir. Þær skulu gerðar eftir fyrirmynd frá Búnaðarfélagi Ís- 
lands og staðfestar af stjórn þess. 

2. gr. 
Búnaðarsamband, sem setur sér búfjárræktarsamþykkt, sem um getur í 1. gr. 

skal hafa í þjónustu sinni ráðunaut, er annast leiðbeiningar í búfjárrækt. Laun 
hans skulu vera samkvæmt VITI. launaflokki og greiðast að hálfu úr ríkissjóði og 
að hálfu af viðkomandi búnaðarsambandi. 

Sé búnaðarsambandssvæði það lítið að dómi Búnaðarfélags Íslands, að einn 
ráðunautur geti annazt ráðunautsstörf í búfjárrækt og jarðrækt, skal ráðunautur- 
inn ráðinn með tilliti til þess. Þá er og heimilt að ráða fleiri en einn ráðunaut í 
búfjárrækt, ef búnaðarsambandssvæðið er það stórt að dómi Búnaðarfélags Íslands, 
að einn ráðunautur geti ekki innt af höndum þau störf, sem um getur í 3. gr. 

3. gr. 
Verkefni héraðsráðunauta í búfjárrækt skal vera sem hér segir: 

1. Vinna að því, að ákvæðum búfjárræktarlaganna sé framfylgt, stuðla að því, að 
búnaðarfélögin geri búfjárræktina samhliða jarðræktinni að aðalverkefni sínu, 
eða að stofnuð verði sérstök búfjárræktarfélög, þar sem þau eru ekki, ef það 
er líklegra til árangurs, hafa eftirlit með þessum félögum og sjá um uppgjör 
á skýrslum þeirra. 

2. Ferðast um meðal bænda, eftir því sem við verður komið, skoða búfé þeirra 
og leiðbeina þeim um kynbætur, fóðrun og hirðingu þess. Þeir skulu enn fremur 
leiðbeina og aðstoða við kaup og sölu kynbótagripa. 

3. Hafa umsjón með sæðingarstöðvum, afkvæmarannsóknarstöðvum og uppeldis- 
stöðvum kynbótadýra. 

4. Mæta árlega á fundum hreppabúnaðarfélaga og búfjárræktarfélaga, eftir því 
sem við verður komið, til að flytja þar fyrirlestra um búfjárrækt og félags- 
starfsemi á því sviði. 

5. Vinna í samvinnu við ráðunauta Búnaðarfélags Íslands í búfjárrækt að kyn- 
bótastarfsemi, framkvæmd búfjársýninga o. fl. 

4. gr. 
Ekki mega búnaðarsambönd ráða aðra en búfræðikandidata til þessara starfa. 

Búnaðarfélag Íslands samþykkir ráðningu þeirra. 
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3. gr. 

Búnaðarfélag Íslands skal annast greiðslu á fjártillagi ríkissjóðs til búnaðar- 

sambanda samkvæmt kafla þessum. 

II. KAFLI 

Um nautgriparækt. 

6. gr. 

Kjósa skal þriggja manna nautgripakynbótanefnd í hverjum hreppi eða bæjar- 

félagi, þar sem hlutaðeigandi búnaðarfélag hefur ekki sett sér nautgriparæktarsam- 

þykkt samkvæmt lögum þessum og ekki er heldur starfandi nautgriparæktarfélag, 

sem hefur fengið lög sín staðfest af Búnaðarfélagi Íslands. 

Um kosningu í nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd. 

Í bæjum skal kynbótanefnd kosin af bæjarstjórn. Þar, sem starfandi er nautgripa- 

ræktarfélag, sem í er meiri hluti kýreigenda, er stjórn þess sjálfkjörin nautgripa- 

kynbótanefnd. 
Nú setur búnaðarfélag sér nautgriparæktarsamþykkt, eftir að kosin hefur verið 

nautgripakynbótanefnd, eða stofnað er sérstakt nautgriparæktarfélag, sem i er meiri 

hluti kýreigenda, og fellur þá starf nefndarinnar niður, en við tekur stjórn þess 

félags, er sett hafði samþykktina, eða þeir menn, er félagið hafði kosið til þess 

sérstaklega. 

7. gr. 

Kynbótanefnd skal sjá um, að jafnan séu til hæfilega mörg kyngóð og efnileg 

naut til afnota í hreppnum. Naut þau, er kynbótanefnd velur, skal hún, eftir því 

sem við verður komið, velja fyrir fardaga ár hvert og tilkynna hreppsbúum, hver 

þau séu. 

Heimilt er kynbótanefnd að kaupa naut eða taka á leigu eða semja um það á 

annan hátt, eftir því sem henni þykir bezt við eiga. 

Heimilt er kynbótanefndum tveggja eða fleiri hreppa að vinna saman að kyn- 

bótum, t. d. með því að nota sömu kynbótanaut, sömu girðingar, hafa sama eftir- 

litsmann o. fl. 
Leyft getur kynbótanefnd einstökum mönnum, sem vegna aðstöðu sinnar eiga 

óhægt með að nota kynbótanautin eða taka annan þátt í starfinu, að vera utan við 

það. Allir, sem ekki fá slíka undanþágu, eru skyldir til að taka sameiginlegan þátt 

í öllum kostnaði, sem leiðir af nautahaldinu, að réttri tiltölu við tölu kúa í árs- 

byrjun. 

8. gr. 

Bannað er að láta naut eldri en 7 mánaða ganga laus í afréttum eða heima- 

högum. Þó getur kynbótanefnd leyft, að kynbótanaut gangi laus, ef öruggt þykir, 

að þau geti engan skaða gert. Sé um leigunaut að ræða og það er i vörzlu eiganda, 

ber hann ábyrgð á, ef tjón hlýzt af, en sé um leigunaut að ræða, sem kynbótanefnd 

sér um haga fyrir, ber hún ábyrgðina. 

9. gr. 

Öll naut, sem eru 7 mánaða eða eldri og ekki eru valin af kynbótanefnd til 

að vera notuð til undaneldis, skal gelda, gefa inni eða hafa í öruggri vörzlu yfir 

beitartíma kúnna. Brot gegn þessu varða sektum og skaðabótum, ef tjón hlýzt 

af, eftir nánari fyrirmælum, sem skulu sett í reglugerð. Taka má slík naut utan 

heimahaga eiganda, ef þau eru ekki í öruggri vörzlu, og fara með þau sem óskila- 

fénað og selja án innlausnarfrests.
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10. gr. 54 
Nú hittist naut, sem kynbótanefnd hefur auglýst, að notað skuli til undaneldis, 5. júní 

gæzlulaust eða utan öruggrar vörzlu, og skal þá taka það í trygga geymslu og á hús 
og hey, ef þörf krefur. 

Sá, sem tekur nautið, skal tafarlaust gera kynbótanefnd aðvart, og skal hún 
þá svo fljótt sem við verður komið taka nautið og greiða áfallinn kostnað. Hafi 
naut ekki verið í geymslu á ábyrgð kynbótanefndar, á nefndin rétt á endurgreiðslu 
frá þeim, er bar ábyrgð á geymslu þess. Hafi kynbótanefndin ekki vitjað nautsins 
innan hálfs mánaðar, skal sá, sem tók nautið í hald, afhenda það hreppstjóra, sem 
þá selur það með mánaðar innlausnarfresti. 

11. gr. 
Öllum árlegum kostnaði við nautahaldið, svo sem landleigu fyrir sumarhaga, 

vetrarfóðri, kostnaði við nautagirðingu, vöxtum og afborgunum af lánum o. s. frv., 
jafnar kynbótanefnd niður á allar kýr í hreppnum, sem til eru í ársbyrjun, að 
undanskildum kúm þeirra manna, sem hafa fengið undanþágu frá að taka þátt í 
sameiginlegum kostnaði við nautahaldið, sbr. 7. gr. Hið niðurjafnaða gjald má taka 
lögtaki. Heimilt er nautgriparæktarfélagi að taka hærri nautstoll af utanfélags- 
mönnum. 

Þóknun til kynbótanefndar ákveður hreppsnefnd, ef um er að ræða, og telst 
hún með öðrum árlegum kostnaði. 

Heimilt er kynbótanefnd, ef það er samþykkt með meiri hluta atkvæða allra 
kýreigenda, að láta menn greiða nautstolla með fóðrun eða heyi að nokkru eða 
öllu leyti, enda gangi það hlutfallslega jafnt yfir alla kýreigendur. 

12. gr. 
Kynbótanefnd skal bóka gerðir sínar, reikninga, bréf og annað. Á fundum 

nefndarinnar ræður afl atkvæða. Nefndarfundir eru löglegir og ályktunarfærir, þó 
að einn nefndarmann vanti, ef hinir tveir eru sammála. 

Eftir hver áramót skal formaður nefndarinnar gera reikning yfir tekjur og 
gjöld nautahaldsins (sbr. 11. gr.), og skal reikningurinn endurskoðaður af endur- 
skoðendum hreppsreikninga. 

13. gr. 
Búnaðarfélagi er heimilt að setja sér samþykkt um að vinna að kynbótum 

nautpenings í hreppnum, enda sé þar ekki starfandi nautgriparæktarfélag, sem í er 
meiri hluti kýreigenda. Nú hefur búnaðarfélag ekki sett sér nautgriparæktarsam- 
þykkt, og er þá minnst 6 bændum í hreppi heimilt að stofna með sér félag til þess 
að vinna að þessum kynbótum. Félög þessi nefnast nautgriparæktarfélög. Samþykktir 
búnaðarfélaga og nautgriparæktarfélaga skulu sniðnar eftir fyrirmynd, er Búnaðar- 
félag Íslands lætur þeim í té. Þegar búnaðarfélag eða nautgriparæktarfélag hefur 
sett sér samþykkt, sendir það hana stjórn Búnaðarfélags Íslands til staðfestingar. 

14. gr. 
Búnaðarfélag eða nautgriparæktarfélag, sem fengið hefur samþykkt sína stað- 

festa af stjórn Búnaðarfélags Íslands, getur fengið styrk til starfsemi sinnar, eins 
og hér greinir, á hverja reiknaða árskú, en tala slíkra kúa á hverju búi fæst með 
því að leggja saman fóður- og mjólkurskýrsludaga allra kúnna og deila í þá út- 
komu með 365: 

1. Kr. 1.00, ef ekki eru gerðar fitumælingar eða þær gerðar sjaldnar en þrisvar 
á ári,
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2, Kr. 1.80, sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri kú rannsakað minnst þrisvar 

á ári. 
3. Kr. 2.50, sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri kú rannsakað minnst sex sinnum 

á ári. 
Styrkurinn greiðist eftir á, þegar félagið hefur sent Búnaðarfélagi Íslands 

skýrslur í því formi, er það krefst og nánar skal kveða á um í reglugerð. 

15. gr. 

Búnaðarfélög og nautgriparæktarfélög geta fengið, auk styrks þess, sem um 

ræðir í 14. gr., styrk til nautahaldsins, ef þau nota naut, sem eru að minnsta kosti 

tveggja ára gömul og hafa hlotið I. og II. verðlaun á nautgripasýningum eða hafa 

verið viðurkennd þess verðug af nautgriparæktarráðunaut. Styrkur þessi er kr. 

75.00 á naut frá tveggja til fjögurra ára, en á eldri naut kr. 150.00, hafi þau hlotið 

II. verðlaun, en kr. 300.00 á I. verðlauna naut. Styrkurinn greiðist árlega, á meðan 

nautin njóta þessara viðurkenninga. Heimilt er þó að greiða allt að 25% hærri fóður- 

styrk á naut, sem óhjákvæmilegt er að ala inni yfir sumarið. 
Þau félög, sem að dómi nautgriparæktarráðunautar hafa aðstöðu til að fá flestar 

kýr sínar sæddar frá starfandi sæðingarstöð, fá ekki fóðurstyrk á naut sín. 

16. gr. 

Hafi búnaðarsamband ekki sett sér búfjárræktarsamþykkt, þar á meðal í naut- 

griparækt, er nautgriparæktarfélögum á sambandssvæðinu heimilt að stofna með 

sér nautgriparæktarsamband, ef þau hafa minnst 1000 kýr innan félaganna. Naut- 

griparæktarsamböndum þessum er heimilt að ráða sér ráðunaut með sömu kjörum 

og um ræðir í 2. gr. og njóta sama framlags úr ríkissjóði til þess. Skulu þau þá 

setja sér samþykktir og starfsreglur, er Búnaðarfélag Íslands samþykkir. Í þessum 

samþykktum sé meðal annars ákveðið um sameiginlegt eftirlit félaganna, ættbókar- 

færslu beztu kýrstofnanna, framkvæmd fitumælinga, er eigi skulu vera sjaldnar en 

annan hvern mánuð, og spjaldbókarfærslu þeirra kúa, sem gefa yfir 13000 fituein- 
ingar árlega. Nú setur búnaðarsamband á svæði, þar sem nautgriparæktarsamband 
er starfandi, sér Þbúfjárræktarsamþykkt, og skal þá nautgriparæktarsambandið 
leggjast niður sem sjálfstæð stofnun og gerast aðili í búfjárræktardeild búnaðar- 

sambandsins. 
Heimilt er búnaðarsamböndum og samböndum nautgriparæktarfélaga að setja 

á stofn nautauppeldisstöðvar eða sæðingarstöðvar, en samþykkja skal Búnaðarfélag 
Íslands reglur um þessa starfsemi þeirra, sbr. VI. kafla. 

17. gr. 
Búnaðarsambönd þau, sem sett hafa sér búfjárræktarsamþykkt, svo og naut- 

griparæktarsambönd, sem um ræðir í 16. gr., njóta framlags úr ríkissjóði sem hér 

greinir: 
1. Kr. 2.00 á ári á hverja reiknaða árskú, sem skýrslur eru sendar um til Búnaðar- 

félags Íslands, enda hafi viðkomandi samband ráðunaut, sbr. 2. gr. og 16. gr. 
2. Til nautauppeldisstöðva fá samböndin framlag, sem nemur kr. 75.00 á hvern 

nautkálf, er þau hafa á eldi, enda séu kálfarnir valdir í samráði við ráðunaut 
Búnaðarfélags Íslands í nautgriparækt og seldir við því verði, sem hann sam- 
þykkir. 

3. Sæðingarstöðvar fá fóðurstyrk á öll naut á stöðinni, I. og II. verðlauna naut sam- 
kvæmt ákvæðum 15. gr., en ung naut, sem verið er að reyna, fá sama fóðurstyrk 
og II. verðlauna naut samkv. 15. gr., enda séu þau valin í samráði við nautgripa- 
ræktarráðunaut.
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18. gr. 54 
Að tilhlutan Búnaðarfélags Íslands skal halda nautgripasýningu fjórða hvert 5. júní 

ár í hverju búnaðarfélagi, sem hefur sett sér nautgriparæktarsamþykkt, og naut- 
griparæktarfélagi. Landinu skal skipt í 4 sýningarsvæði, og skal halda sýningar í 
þeim til skiptis. Til verðlauna á sýningum þessum leggur ríkissjóður fram kr. 0.50 
fyrir hvern framtalinn nautgrip, gegn jöfnu framlagi annars staðar að. Skal fé þessu 
varið til verðlauna á kýr. I. og Il. verðlaun á naut greiðast eingöngu úr ríkissjóði, 
og eru Í. verðlaun 150.00 kr. og II. verðlaun 50.00 kr. Fyrstu verðlaun geta þau naut 
ein hlotið, sem eiga afkvæmi á sýningunni, sem tvímælalaust eru ágætir gripir. Kúm 
skal veita 1., II. og III. verðlaun, og skal hæð þeirra ákveðin með reglugerð. Enn 
fremur er heimilt að veita einstökum kúm heiðursverðlaun, ef afkvæmi þeirra sýna, 
að þær hafa verulega kynbætandi áhrif á nautgripastofninn. Verðlaun þessi eru kr. 
100.00 og greiðast úr ríkissjóði. Nautgriparæktarráðunautur Búnaðarfélags Íslands 
er formaður dómnefnda á sýningum, sér um fyrirkomulag sýninga og úthlutar verð- 
launum. Stjórnir nautgriparæktarfélaganna tilnefna meðdómendur á sýningar og 
greiða kostnað við framkvæmd þeirra. 

Skylt er Búnaðarfélagi Íslands að halda aukasýningu á nautum árið mitt á milli 
hinna reglulegu sýninga, sé þess óskað, enda verði sýndar með hverju nauti eigi 
færri en 12 skýrslufærðar dætur þess, sem borið hafa fyrir næstu áramót á undan. 

19. gr. 
Nú kemur búnaðarfélag, sem hefur sett sér nautgriparæktarsamþykkt, eða naut- 

griparæktarfélag sér upp girðingu til að geyma naut sín í sumarlangt, og skal þá 
greiða úr ríkissjóði allt að kr. 400.00 til hverrar girðingar, þó aldrei meira en nemur 
efniskaupum. Ekki má styrkja fleiri en þrjár girðingar í sama hreppsfélagi, nema 
fjöldi kúnna í hreppnum sé yfir 300, enda samþykki nautgriparæktarráðunautur 
Búnaðarfélags Íslands fleiri girðingar. 

20. gr. 
Álíti nautgriparæktarráðunautur Búnaðarfélags Íslands nauðsyn bera til, að 

aukaeftirlit sé haft með einstökum kúabúum vegna þess, að þar séu sérstaklega álit- 

legar nautamæður eða kýrnar á búinu í heild sýni svo mikil afköst, að ástæða sé 
til að ætla, að skýrsluhaldið verði tortryggt, þá er heimilt að koma á slíku eftirliti, 

sem sé í því fólgið, að eftirlitsmaður komi að minnsta kosti 6 sinnum á ári á við- 

komandi bu, sé viðstaddur mjaltir kvölds og morguns, vegi mjólk úr hverri kú og 
taki sýnishorn af mjólk til feitirannsóknar. 

Ríkissjóður veitir framlag til slíks aukaeftirlits á allt að 50 búum á ári, allt að 
kr. 100.00 á bú, en þó eigi yfir helming kostnaðar. 

III, KAFLI 

Um sauðfjárrækt. 

21. gr. 
Búnaðarfélagi, þar sem ekki er starfandi sauðfjárræktarfélag, er heimilt að setja 

sér samþykkt um að vinna að kynbótum sauðfjár á félagssvæðinu, enda séu aldrei 
færri en 6 félagsmenn, er uppfylla þau skilyrði, er samþykktin áskilur. 

Nú hefur búnaðarfélag ekki sett sér sauðfjárræktarsamþykkt, og er þá 6 mönn- 
um eða fleirum í hreppi heimilt að stofna með sér félagsskap til að vinna að sauð- 
fjárkynbótum, og kallast slík félög sauðfjárræktarfélög. Heimilt er að veita mönn- 
um úr öðrum hreppi inngöngu í félagið, ef þar er ekki starfandi sauðfjárræktar- 
félagsskapur.
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54 Lágmarkstala kynbótafjár hjá hverjum þátttakanda skal vera 8 ær, og enginn 

5. júní einn félagsmaður má eiga meira en helming kynbótafjárins. 

Í samþykktum þeim, er hér um ræðir, skal tekið fram eftirfarandi: 

1. Að halda skuli fóður-, afurða- og vigtarskýrslur fyrir kynbótaféð. 

2, Að halda skuli ættbók fyrir kynbótaféð og merkja skuli hvern einstakling þess 

með einstaklingsmerki. 

3. Ákveðið, hvernig haga skuli skýrsluhaldi til að fá sem öruggasta vissu um 

erfðaeðli einstaklinganna. 
4. Önnur atriði, er varða félagsskapinn. 

Samþykktir, sem settar eru samkvæmt þessari grein, skal sníða eftir fyrirmynd, 

er Búnaðarfélag Íslands lætur félögunum í té. Þegar slík samþykkt hefur verið sett, 

skal hún send Búnaðarfélagi Íslands til staðfestingar. 

22. gr. 

Félög þau, sem um ræðir í 21. gr., geta árlega fengið styrk úr ríkissjóði, eftir 

að þau hafa fengið samþykktir sínar viðurkenndar af Búnaðarfélagi Íslands. Styrk- 

urinn rennur Í félagssjóð og greiðist eftir á, þegar félagið hefur sent skýrslur um 

starf sitt til Búnaðarfélags Íslands. Hinn árlegi styrkur er kr. 50.00 fyrir hvern I. 

verðlauna hrút og allt að 50 aurum á hverja kynbótaá, sem félagsmenn eiga og 

skýrslur eru haldnar um og sendar til Búnaðarfélags Íslands. 
Sæðingarstöðvar, sem eru stofnaðar og starfræktar samkv. VI. kafla þessara 

laga, fá árlega styrk úr ríkissjóði, sem nemur kr. 50.00 fyrir hvern hrút, sem not- 
aður er þar og sauðfjárræktarráðunautur hefur samþykkt. 

23. gr. 
Auk þess, sem um getur í 22. gr., er heimilt að styrkja úr ríkissjóði allt að 8 

sauðfjárræktarbú, tvö í hverjum landsfjórðungi, eftir tillögum Búnaðarfélags Ís- 

lands, með allt að kr. 600.00 hvert, þó ekki yfir % hluta móti hlutaðeigandi búnaðar- 

sambandi eða framlagi annarra aðila. Auk þessa leggur ríkissjóður fram kr. 2000.00 

árlega til að verðlauna þessi bú, eftir því sem nánar skal mælt fyrir um í starfsregl- 

um, er viðurkenndar skulu af Búnaðarfélagi Íslands. 

Fjárræktarbú þessi skulu fullnægja þeim skilyrðum, sem um ræðir í 1., 2. og 3. 
lið 21. gr., og öðrum ákvæðum, sem sett kunna að verða. Ef styrkþegi hættir að reka 
búið, hefur Búnaðarfélag Íslands rétt til að ráðstafa kynbótafénu og skal ákveða, 

hvar búið skuli starfa áfram, í samráði við þá aðila, sem einnig hafa styrkt búið. 
Greiða skal fyrir fé búsins með matsverði dómkvaddra manna. 

24. gr. 
Búnaðarfélag Íslands skal hafa yfirumsjón með sauðfjárræktarbúum, og skulu 

þau haga skýrslugerð eftir fyrirmælum þess. Skylt er sauðfjárræktarbúunum að 
senda Búnaðarfélagi Íslands árlega skýrslu um störf sín, en það skal birta útdrátt 

úr þeim. 

25. gr. 
Bannað er að láta hrúta ganga lausa frá 5. nóvember til 20. april ár hvert. Heim- 

ilt er þó einstökum fjáreigendum að láta hrúta sína ganga með ám eftir 20. desember, 

ef tryggt er að dómi hlutaðeigandi hreppstjóra, að hrútar þessir geti ekki valdið öðr- 

um fjáreigendum tjóni. Verði þó tjón af þessum hrútum, eru eigendur þeirra skaða- 

bótaskyldir. 

26. gr. 

Nú hittist gæzlulaus hrútur á tímabilinu, sem um ræðir í 25. gr., og er þá þeim, 

sem hrútinn sér, skylt að tilkynna það landeiganda, sem skal taka hann í vörzlu, og
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ef hann á ekki hrútinn, skal hann gera eiganda hans viðvart eins fljótt og við verður 54 
komið. Eigandi skal vitja hrútsins eða ráðstafa honum innan viku frá því að hann 5. júní 
fékk tilkynninguna, en að þeim tíma liðnum skal farið með hrútinn eins og óskilafé. 

27. gr. 
Hrútasýningar skal halda í einstökum hreppum fjórða hvert ár, þar sem þess 

er Óskað. Skal landinu skipt í fjögur sýningarumdæmi, og skal halda sýningar í 
beim til skiptis. 

Til verðlauna á sýningum þessum veitir ríkissjóður 2 aura á hverja framtalda 
kind í hreppnum, gegn jöfnu framlagi annars staðar að. Búnaðarfélag Íslands setur 
reglur um sýningarnar, og er ráðunautur þess i sauðfjárrækt sjálfkjörinn formaður 
sýningarnefndar, en hreppsnefnd kýs tvo meðdómendur og annast undirbúning 
sýninganna. 

Þegar tvö ár eru liðin frá reglulegum hrútasýningum, geta fjárræktarfélög, sem 
þess óska, fengið að halda sýningu á hrútum í félaginu til þess að fá úr því skorið, 
hverjir þeirra séu I. verðlauna verðir. Á þessum sýningum skulu 2 dómnefndarmenn 
tilnefndir af stjórn félagsins, en viðkomandi búnaðarsamband tilnefnir og kostar 

oddamann dómnefndar, enda samþykki sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags 
Íslands val hans. 

28. gr. 
Heimilt er Búnaðarfélagi Íslands að láta halda afkvæmasýningar fyrir hrúta 

og ær annað hvert ár, eftir því sem við verður komið. Á þessum sýningum má að- 
eins sýna hrúta og ær frá þeim bændum, sem halda fullkomnar ættartölubækur og 
afurðaskýrslur að dómi sauðfjárræktarráðunautar. 

Til verðlauna á sýningum þessum greiðir ríkissjóður allt að: 

a. fyrir fyrstu verðlauna hrút ...................... kr. 50.00 
b. — annarra — — srsse — 25.00 
c. — þriðju — — snereee — 12.50 
d. — fyrstu — Á  snueeeeeerereeesevereee — 10.00 
e. — annarra — — — 5.00 
f. — þriðju — — — 2.50 

Enn fremur má veita fyrstu heiðursverðlaun, allt að kr. 100.00 á hrút. 
Framlag ríkissjóðs samkv. þessari grein er bundið því skilyrði, að hlutaðeig- 

andi búnaðarsamband eða sýslusjóður leggi fram jafnt framlagi ríkissjóðs. 
Um skilyrði fyrir verðlaunaveitingum og um fyrirkomulag afkvæmasýninga 

skal ákveða með reglugerð. 

29. gr. 
Búnaðarfélögum, er sett hafa sér samþykkt um sauðfjárrækt, og sauðfjárræktar- 

félögum á svæði, þar sem búnaðarsamband hefur sett sér samþykkt um búfjárrækt, 
er heimilt að mynda með sér sambönd, er skulu vera aðilar að búfjárræktardeild 
viðkomandi búnaðarsambands. 

30. gr. 

Sauðfjárræktarsamböndin skulu setja sér samþykktir og starfsreglur, er Bún- 
aðarfélag Íslands samþykkir. Í samþykktum þessum skal ákveðið um verksvið, sem 
meðal annars skal fólgið í því að gera samanburð á systrahópum undan álitlegustu 
hrútum félaganna á sambandssvæðinu, gera yfirlitsskýrslur sauðfjárræktarfélag- 

anna, færa ættarskrár og afurðaskýrslur beztu einstaklinganna o. fl. Búfjárræktar- 
ráðunautur viðkomandi búnaðarsambands hefur umsjón með starfseminni og vinnur 
úr skýrslum fjárræktarfélaganna.
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31. gr. 
Sauðfjárræktarfélög þau, sem mynda sauðfjárræktarsamband, skulu árlega 

greiða til búfjárræktardeildar viðkomandi búnaðarsambands 20% af framlagi því, 
er þau fá úr ríkissjóði samkvæmt 22. gr. 

32. gr. 
Nú aflar sauðfjárræktarsamband sér í samráði við sauðfjárræktarráðunaut 

Búnaðarfélags Íslands aðstöðu á sérstöku sauðfjárbúi til þess að gera samanburð 
á þrifum og afurðagetu systrahópa, og skulu þá þessir samanburðarhópar allir vera 
undan úrvalshrútum, að dómi sauðfjárræktarráðunauts Búnaðarfélags Íslands, og 
allir fóðraðir eins, og tilraunin með hvern hóp standi yfir að minnsta kosti í 3 ár. 
Í hverjum samanburðarhópi skulu vera að minnsta kosti 10 ær á sama aldri. Styrkur 
til þessara tilrauna greiðist úr ríkissjóði, á allt að 20 bú kr. 6.00 á ári fyrir hverja 
kind, sem er í slíkri samanburðartilraun. Annar kostnaður við rannsóknir þessar 
greiðist af viðkomandi fjárræktarfélagi, fjárræktarsambandi og eigendum hrút- 
anna, allt eftir nánari ákvæðum í reglugerð. Framlag ríkissjóðs skal því aðeins 
greitt, að skýrslur um starfsemina hafi borizt Búnaðarfélagi Íslands og sauðfjár- 
ræktarráðunautur þess hafi viðurkennt þær fullgildar. 

IV. KAFLI 

Um hrossarækt. 

33. gr. 
Kjósa skal þriggja manna hrossakynbótanefnd í hverjum hreppi, þar sem hlut- 

aðeigandi búnaðarfélag hefur ekki sett sér hrossaræktarsamþykkt samkvæmt lögum 
þessum og ekki er heldur starfandi hrossaræktarfélag með þátttöku meiri hluta 
hrossaeigenda, sem hefur fengið lög sín staðfest af Búnaðarfélagi Íslands. Um kosn- 
ingu í nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd. 

Nú setur búnaðarfélag sér hrossaræktarsamþykkt eða stofnað er sérstakt hrossa- 
ræktarfélag með þátttöku meiri hluta hrossaeigenda, sem jörð hafa til ábúðar í 
hreppnum, eftir að kosning hrossakynbótanefndar hefur farið fram, og fellur þá 
starf nefndarinnar niður, en við því tekur stjórn þess félags, er sett hefur sam- 
þykktina, eða þeir menn, er félagið felur það sérstaklega. 

Hrossakynbótanefnd skal annast þau störf, sem stjórn búnaðarfélags eða hrossa- 
ræktarfélags eru ætluð í lögum þessum. Farist kosning hrossakynbótanefndar fyrir, 
ber hreppsnefnd að annast störf hennar. 

Í lögum þessum merkir orðið „stóðhestur“ ógeltan hest, 1% árs eða eldri. 

34. gr. 
Stjórn búnaðarfélags, hrossaræktarfélags eða kynbótanefnd, sbr. 33. gr., skal 

sjá um, að árlega séu nógu margir og góðir stóðhestar, sem samþykktir eru af 
hrossaræktarráðunaut, til afnota fyrir hrossaeigendur. Stjórnin skal enn fremur 
útvega girðingar fyrir þá, koma þeim í fóður og sjá um annan kostnað, er af starf- 
seminni leiðir. Þegar um er að ræða kaup á kynbótahesti eða að reisa nýja girð- 
ingu, þarf stjórnin samþykki lögmæts hreppsfundar, og er þá hreppssjóði skylt að 
greiða að minnsta kosti helming kostnaðar. Öðrum kostnaði, sem leiðir af kyn- 
bótastarfseminni innan hreppsins, skal árlega jafnað niður með hliðsjón af tölu 
fæddra folalda, og eru gjöld þessi lögtakskræt.
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35. gr. 54 
Sé enginn stóðhestur til í hreppi, geta hrossaeigendur, er þess óska, krafizt þess, 5. júní 

að þeim séu tryggð afnot stóðhests í öðrum hreppi eða leyft að hafa stóðhest til 
notkunar. 

36. gr. 
Óheimilt er að láta stóðhest ganga lausan í heimahögum eða á afréttum, nema 

heimild felist til þess í lögum þessum. 
Verði vart við slíkan hest, ber að handsama hann og flytja til hreppstjóra, 

er skal taka hann í gæzlu og standa skil á sanngjarnri greiðslu vegna fyrirhafnar 
og kostnaðar við handsömun. Sömu ákvæði gilda fyrir hesta, sem ekki er hægt að 
selda vegna skapnaðargalla. 

37. gr. 
Finnist stóðhestur utan vörzlu, sem er merktur með bókstöfunum K eða LK 

á hægri lend, skal eiganda hans þegar gert viðvart. Finnist eigandi ekki innan 
viku, skal nálægum sýslumönnum tilkynnt um hestinn og hvaða mark sé á honum. 
Er þeim þá skylt að tilkynna markeiganda um hestinn. Jafnframt skal hesturinn 
auglýstur í útvarpi með marki, merki og einkennum. Gefi eigandi sig fram innan 
hálfs mánaðar frá auglýsingardegi, er heimilt að afhenda honum hestinn gegn 
greiðslu á áföllnum kostnaði, geti hann sannað heimild sína til að merkja hestinn 
með kyrbótahestsmerki. 

Finnist ómerktur stóðhestur eða merktur kynbótahestsmerki samkvæmt 38. og 
39. gr. án heimildar, skal hreppstjóri selja hann á opinberu uppboði. Vitji eigandi 
andvirðisins innan 6 mánaða frá söludegi, skal honum greitt það að frádregnum 
öllum áföllnum kostnaði, annars rennur afgangur andvirðisins í sjóð búnaðarfélags 
þess hrepps, þar sem hesturinn var handsamaður. Sömu ákvæði gilda um merkta 
stóðhesta, sem ekki er vitjað á tilsettum tíma frá auglýsingardegi, sbr. fyrri málsgr. 
bessarar greinar. 

38. gr. 
Þegar stóðhestar hafa hlotið I. eða II. verðlaun á héraðssýningum eða af- 

kvæmasýningum, skal hrossaræktarráðunautur gefa eigendum þeirra skriflega heim- 
ild til þess að merkja þá með kynbótahestsmerki, sem er K á hægri lend. Komi í ljós, 
að merktur stóðhestur er ekki til kynbóta að dómi hrossaræktarráðunauiar, skal 
hann afnema heimildina. Hrossakynbótanefndir seta veitt leyfi til að merkja aðra 
stóðhesta með kynbótahestsmerki, ef ástæða er til og að fengnu leyfi hrossaræktar- 
ráðunautar. 

Verði einhver uppvís að því að merkja stóðhest heimildarlaust með kynbóta- 
hestsmerkjum K eða LK (sbr. 39. gr.) á hægri lend, skal hann látinn sæta sektum 
samkvæmt 86. gr. þessara laga. 

39. gr. 
Heimilt er Búnaðarfélagi Íslands að veita hreppsfélögum, einu eða fleiri sam- 

eiginlega, undanþágu frá ákvæðum um einangrun stóðhesta á tímabilinu frá 1. maí 
til 1. október, ef það telur, að beitilönd þau, sem um er að ræða, séu svo einangruð, 
að öruggt megi teljast. Undanþágu þessa getur Búnaðarfélagið numið úr gildi með 
eins árs fyrirvara. 

Til þess að undanþága þessi verði veitt, skal liggja fyrir umsókn um hana frá 
hlutaðeigandi hreppsnefndum. Fyrst skal málið hafa verið rætt á almennum sveitar- 
fundi og verið samþykkt þar af 28 hlutum greiddra atkvæða hrossaeigenda og skal 
siðan hafa hlotið samþykki sýslunefnda þeirra, sem hlut eiga að máli. 

Enn fremur skal fullnægja eftirtöldum skilyrðum, ef undanþága þessi er veitt: 
Stóðhestar þeir, sem sleppt er, mega ekki vera yngri en þriggja vetra, og skulu 

A 28
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54 eigendur þeirra fá leyfi fyrir hvern hest. Skal hesturinn þá merktur greinilega með 
5. júní stöfunum LK á hægri lend og með númeri, sem ráðunauturinn ákveður, á þá vinstri. 

40. gr. 
Valdi stóðhestar, sem ganga lausir eða sleppa úr vörzlu, tjóni á búfé eða öðrum 

eignum annarra, er eigandi þeirra skaðabótaskyldur eftir mati dómkvaddra manna, 
ef ekki næst samkomulag um skaðabætur. Er hlutaðeigandi sveitarsjóður skyldur 
að annast greiðslur þessara skaðabóta, ef þess er krafizt. 

41. gr. 
Við smölun og réttun að haustinu skulu gangnaforingjar og réttarstjórar hafa 

strangt eftirlit með því, að stóðhestar sleppi ekki úr stóðrekstrum, og séu þeir 
merktir, geta þeir krafizt skriflegra heimilda fyrir merkingu þeirra. 

42. gr. 
Búnaðarfélagi er heimilt að setja sér samþykkt um að vinna að kynbótum 

hrossa í hreppnum, enda sé þar ekki starfandi hrossaræktarfélag. Nú hefur bún- 
aðarfélag ekki sett sér hrossaræktarsamþykkt, og er þá minnst 6 bændum í hreppi 
heimilt að stofna með sér félag til þess að vinna að þessum kynbótum. Félög þessi 
nefnast hrossaræktarfélög. Samþykktir búnaðarfélaga og hrossaræktarfélaga skulu 
sniðnar eftir fyrirmynd, er Búnaðarfélag Íslands lætur þeim í té. Þegar búnaðar- 
félag eða hrossaræktarfélag hefur sett sér samþykkt, sendir það hana stjórn Bún- 
aðarfélags Íslands til staðfestingar. 

43. gr. 
Búnaðarfélag eða hrossaræktarfélag, er hefur fengið samþykkt sína staðfesta 

af Búnaðarfélagi Íslands, getur fengið styrk til kaupa á tveggja eða þriggja vetra 

kynbótahestum undan I. verðlauna hryssum, sem hér segir: 

Styrkur til kaupa á þriggja vetra stóðhesti er þessi: 
200 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur heiðursverðlaun 

fyrir afkvæmi. 
150 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur I. verðlaun fyrir 

afkvæmi. 

125 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur heiðursverðlaun á 

héraðssýningu. 
100 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur I. verðlaun á hér- 

aðssýningu. 
Styrkur til kaupa á tveggja vetra hesti er 50 kr. lægri í hverjum flokki en á 

þriggja vetra hesti. 
Styrkurinn er enn fremur bundinn því skilyrði, að þriggja vetra hesturinn 

hafi hlotið I. verðlaun, en tveggja vetra hesturinn II. verðlaun á héraðssýningu 
eða viðurkenningu hrossaræktarráðunautar um að vera slíkra verðlauna verður. 

Samkvæmt þessari grein skal ekki veita styrk nema einu sinni til kaupa á 

sama hesti. 

44. gr. 
Búnaðarfélög og hrossaræktarfélög geta fengið auk styrks þess, sem um ræðir 

í 48. gr., fóðurstyrk til stóðhestahalds, ef þau nota stóðhest, sem hlotið hefur heið- 

ursverðlaun eða I. eða II. verðlaun á afkvæmasýningu. Styrkur þessi er 150 kr. á 

heiðursverðlaunahest, 100 kr. á I. verðlauna hest og 50 kr. á II. verðlauna hest. 

Styrkur þessi greiðist árlega, meðan hesturinn er notaður og nýtur þessarar 

viðurkenningar.
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45. gr. 54 
Búnaðarfélög, hrossaræktarfélög eða hreppsfélög, er láta reisa girðingu fyrir 5. júní 

hrossakynbótastarfsemi, fá allt að 400 kr. styrk úr ríkissjóði á hverja girðingu að 
verkinu loknu, þó aldrei meira en nemur efniskaupum, enda sé fullnægt eftirtöld- 
um skilyrðum: i 

1. Ad hrossaræktarráðunautur hafi viðurkennt nauðsyn girdingarinnar. 
2. Að land það, sem girt er, sé eign þess aðila, er styrksins nýtur, eða honum 

tryggð full afnot af lándinu með leigusamningi, er gildi eigi skemmri tíma 
en 15 ár. 

3. Að landið sé vel fallið til hrossabeitar að dómi hrossaræktarráðunautar eða trún- 
aðarmanns Búnaðarfélags Íslands. 

4. Að girðingin sé minnst 5 gaddavírsstrengir eða úr öðru jafngildu efni, t. d. 
rafmagnsgirðing, og ekki lægri en 135 cm. 

5. Að styrkþegi hafi skuldbundið sig með skriflegri yfirlýsingu að halda girð- 
ingunni við i að minnsta kosti 15 ár. 

46. gr. 
Heimilt er hrossaræktarfélögum að mynda með sér samband til þess sameigin- 

lega að vinna að hrossakynbótum á sambandssvæðinu, ef eftirtalin skilyrði eru 
fyrir hendi: 

1. Að sambandið nái yfir minnst 10 hreppa og þátttakendur eigi minnst 1000 
hryssur. 

2. Að sambandið hafi sett sér lög um starfsemi sína og fengið þau samþykkt af 
stjórn Búnaðarfélags Íslands. 
Búnaðarsambönd eða hrossaræktarsambönd, sem mynduð verða samkvæmt lög- 

um þessum, geta árlega notið aukastyrks á hvern stóðhest, sem þau eiga og nota 
eða hafa á leigu, að upphæð kr. 250.00 á hvern. Styrkur þessi skal lagður í sér- 
stakan sjóð, er stjórn sambandsins ávaxtar og notar aðeins til kaupa á kynbóta- 
hestum í stað hinna eldri, sem felldir eru eða seldir, og skal andvirði þeirra einnig 
renna óskipt í sjóðinn. 

Stjórn sambandsins ákvarðar í hvert sinn, hvort ástæða sé til að skipta um 
hest eða fjölga hestum, enda liggi hvort tveggja fyrir, að grundvölluð ástæða hafi 

verið til að fella hestinn (hestana) og sá hestur (hestar), sem kaupa skal, sé tam- 

inn og helzt reyndur kynbótahestur að dómi ráðunautar Búnaðarfélags Íslands í 
hrossarækt og samþykki hans fyrir skiptunum liggi fyrir. 

Aldrei skal veita styrk á fleiri stóðhesta en svo, að minnst 100 hryssur, fjögurra 
vetra og eldri, verði um hvern. 

Ársreikningar sambanda þeirra, sem hér um ræðir, skulu sendir Búnaðarfélagi 
Íslands til endurskoðunar og samþykktar. 

47. gr. 
Þegar minni hluti af hreppi er í hrossaræktarfélagi og utanfélagsmenn vilja 

ekki vera í samvinnu við hann um kynbótastarfið, þá er þeim, sem í félaginu eru, 
ekki skylt að taka þátt í kostnaði af kynbótastarfi þeirra, sem utan félagsins eru. 

48. gr. 
Stjórnir hrossaræktarfélaga eða kynbótanefndir skulu halda gerðabók, þar sem 

ritaðar eru allar ályktanir, reikningar, bréf og aðrar gerðir. 
Reikningar kynbótastarfsins skulu árlega lagðir fram á aðalfundi og skulu 

endurskoðaðir með hreppsreikningum.
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49. gr. 
Hrossaræktarráðunautur skal, eftir því sem við verður komið, ferðast um meðal 

bænda á vorin og sumrin og leiðbeina þeim um val á stóðhestum og hryssum til 
undaneldis. Hann skal mæta á þeim sveitasýningum, sem hross eru sýnd á og bún- 
aðarsamböndin efna til, komi fram ósk um það og verði því við komið. Hrossa- 
ræktarráðunautur er formaður dómnefnda á öllum sýningum, sem haldnar eru sam- 
kvæmt þessum kafla laganna. Í forföllum ráðunautar tilnefnir stjórn Búnaðarfélags 
Íslands mann í hans stað. Meðdómendur á hrossasýningum geta ekki veitt hrossi 
verðlaun gegn atkvæði ráðunautar, hann getur ekki heldur veitt hrossi verðlaun, 
nema helmingur meðdómenda sé því samþykkur. 

50. gr. 
Skipta skal landinu í fjögur sýningarsvæði, og hrossasýningar haldnar á þeim 

fjórða hvert ár. Heimilt er að sameina fjórðungsmót Landssambands hestamanna- 
félaga héraðssýningum, og annast þá hlutaðeigandi búnaðarsamband eða sambönd 
um þann þátt, sem varðar sýningu kynbótagripa, i samráði við stjórn landssam- 
bandsins. 

51. gr. 
Til verðlauna á sýningum þeim, er um ræðir í 50. gr., leggur ríkissjóður fram 

10 aura á hvert framtalið hross, gegn jöfnu framlagi frá hlutaðeigandi búnaðar- 
samböndum eða öðrum aðilum, þar sem sýningar eru haldnar. Skal verja fé þessu 
til að verðlauna hryssur og enn fremur stóðhesta, er hljóta III. verðlaun á héraðs- 
sýningum. Mega þau ekki vera hærri en hér greinir: 

Heiðursverðlaun á hryssu kr. 80.00. 
I. verðlaun á hryssu kr. 25.00. 
IL verðlaun á hryssu kr. 15.00. 
III. verðlaun á hryssu kr. 7.00. 
III. verðlaun á stóðhest kr. 30.00. 
Verðlaun á aðra stóðhesta greiðast úr ríkissjóði, og eru heiðursverðlaun kr. 

200.00, I. verðlaun kr. 100.00 og II. verðlaun kr. 60.00. Heiðursverðlaun má aðeins 
veita hrossum, sem afkvæmi eru sýnd með. Hryssum skulu fylgja 2 afkvæmi, en 
stóðhestum 4, og skulu þau vera yngst tveggja vetra. 

52. gr. 
Heimilt er að halda afkvæmasýningu fyrir stóðhesta, ef óskir koma fram um 

það og Búnaðarfélag Íslands samþykkir. 
Sýna skal undan hverjum stóðhesti ekki færri en 12 afkvæmi þriggja vetra 

og eldri og mæður þeirra, sem fylgja þeim á sýninguna. Verðlaun fyrir afkvæmi 
greiðast úr ríkissjóði, og eru þau þessi: 

Heiðursverðlaun kr. 180.00. 
I. verðlaun kr. 100.00. 
II. verðlaun kr. 60.00. 
III. verðlaun kr. 40.00. 
Eigi má greiða heiðursverðlaun fyrir afkvæmi, nema helmingur þeirra sé tam- 

inn og sýni verðmæta kosti. 
Heimilt er að endurtaka afkvæmasýningu einu sinni að 4 árum liðnum fyrir 

þá stóðhesta, er hafa hlotið II. verðlaun. 
Umsóknir um afkvæmasýningar skulu komnar til Búnaðarfélags Íslands fyrir 

15. maí. 
Stjórn hlutaðeigandi búnaðarsambands kýs 2 meðdómendur á afkvæmasýningu 

og greiðir þeim fyrir störf þeirra, en eigandi stóðhestsins leggur til sýningarstaðinn.
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Ráðunautur Búnaðarfélags Íslands getur metið stóðhesta til afkvæmaverðlauna, 54 
ef aðstæður torvelda eða útiloka sýningahald, en þó aðeins hesta, sem eru í eigu 5. júní 
búnaðarsambanda eða hrossaræktarsambanda. 

53. gr. 
Samtökum hestamannafélaga er heimilt að halda landssýningu 4. hvert ár, að 

fengnu samþykki Búnaðarfélags Íslands, þar á meðal fyrir sýningarstað og hvernig 
sýningunni skuli hagað. Verðlaun á þessum sýningum greiðast að hálfu úr ríkis- 
sjóði gegn jöfnu framlagi annars staðar að. Um upphæð verðlauna og önnur skil- 
yrði fer samkvæmt ákvæðum ól. og 52. gr., eftir því sem við getur átt. 

Umsókn um sýningarleyfi ásamt fulinægjandi upplýsingum skal vera komin til 
Búnaðarfélags Íslands fyrir 15. maí næstan áður en sýningin á að fara fram. 

Samtök hestamannafélaga þeirra, er hafa á hendi forgöngu og stjórn þessara 
sýninga, skulu tilnefna 2 meðdómendur á sýningarnar. 

Skrá skal sérstaka ættbók fyrir þau reiðhross, sem hljóta verðlaun á lands- 
sýningum þessum. 

54. gr. 
Hrossakynbótabúi ríkisins á Hólum í Hjaltadal er heimilt, með samþykki Bún- 

aðarfélags Íslands, að kaupa úrvals kynbótahross handa búinu. Hross þessi mega 
ekki vera yngri en 8 vetra og öruggt, að þau búi yfir verðmætum kostum, sem 
erfast. Heimilt er að verja úr ríkissjóði í þessu skyni kr. 4000.00 annað hvert ár. 

V. KAFLI 

Um svínarækt og alifuglarækt. 

55. gr. 
Þegar Búnaðarfélag Íslands hefur ráðið til sín ráðunaut í svínarækt og alifugla- 

rækt, er landbúnaðarráðherra heimilt að láta setja á stofn kynbótabú í þessum 
greinum á bændaskólabúi eða öðru ríkisbúi, eftir því sem henta þykir að dómi 
Búnaðarfélags Íslands. 

56. gr. 
Á kynbótabúinu skal hreinrækta þau hænsnakyn og svinakyn, sem ráðunaut- 

urinn telur rétt að rækta hér á landi. Á búinu skal vera útungunarstöð til að fram- 
leiða kynbótahænsni til sölu. 

57. gr. 
Færa skal ættarskýrslur og afurðaskýrslur yfir svín og alifugla á kynbótabúinu 

undir eftirliti ráðunautarins, og gera skal samanburðartilraunir með fóðurþörf og 
afurðagetu hinna ýmsu kynja. 

58. gr. 
Eftir að bú þetta hefur verið stofnsett, hefur það rétt til að flytja útungunar- 

egg til landsins til kynbóta eða tilrauna, enda sjái ráðunauturinn um, að búið full- 
nægi óskum alifuglaeigenda um að hafa til sölu fugla af þeim kynjum, sem óskað 
er eftir og reynsla hefur sýnt, að hentug séu til ræktunar hér á landi. 

59. gr. 
Heimilt er að halda einstaklinga- og afkvæmasýningar fyrir alifugla og svín, 

þar sem verðlaun eru greidd úr ríkissjóði, eftir nánari fyrirmælum, sem landbún- 
aðarráðherra setur í reglugerð eftir tillögum frá Búnaðarfélagi Íslands.
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54 VI. KAFLI 

5. júní Um sæðingu búfjár. 

60. gr. 
Búnaðarsambönd, sem vinna að kynbótum búfjár með sæðisflutningum, svo 

og nautgriparæktarsambönd í þeim héruðum, þar sem búnaðarsambönd sinna ekki 
þessu verkefni, fá styrk úr ríkissjóði til þessarar starfsemi sem hér segir: 

1. Stofnstyrk í eitt skipti fyrir öll, sem er %% byggingarkostnaðar sæðingarstöðvar, 
þar með talin verkfæri og allur útbúnaður, þó ekki yfir 20 þús, kr. á stöð. 

2. Rekstrarstyrk, % árslauna sérfræðings í búfjársæðingu, er starfar við sæðing- 
arstöð og tekur laun samkvæmt VIII. flokki launalaga, enda annist stöðin 
sæðingu nautgripa og starfi allt árið; enn fremur kr. 3.00 á hverja sædda kú, 
er fang fær, og 30 aura á hverja á, sem sædd er. Styrkur skal þó eigi veittur, 
nema notuð séu naut, sem nautgriparæktarráðunautur mælir með. Fyrir sæð- 
ingu áa skal þessi styrkur því aðeins greiddur, að notaðir séu hrútar, sem 
sauðfjárræktarráðunautur mælir með. 

Vinni sæðingarstöð jafnframt að sæðingu fleiri búfjártegunda, er ríkissjóði 
heimilt að greiða styrk til þess, sem ákveðinn skal af landbúnaðarráðherra, 
að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

61. gr. 
Stofn- og rekstrarstyrkur til sæðingarstöðva verður ekki veittur, nema Búnað- 

arfélag Íslands hafi fallizt á nauðsyn þess, að stöðinni sé komið á stofn, og sam- 
þykki starfstilhögun hennar. 

Stofnstyrk má aðeins veita einni sæðingarstöð í sýslu, nema Búnaðarfélag Ís- 
lands mæli með því og samþykki landbúnaðarráðherra komi til hverju sinni. 

VII. KAFLI 

Um ræktun erlendra búfjárkynja og blöndun þeirra við innlent búfé. 

62. gr. 
Búnaðarfélögum, búfjárræktarfélögum, tilraunabúum og einstökum bændum, 

sem færa sönnur á, að þau eða þeir haldi fullkomnar ættartölubækur yfir búfé 
sitt, er heimilt, að fengnu leyfi stjórnar Búnaðarfélags Íslands, að gera tilraunir 
með myndun nýrra búfjárkynja, með blöndun við innlend og erlend búfjárkyn, 
sem til eru í landinu eða verða flutt til landsins með sæðisflutningum eða á 
annan hátt. 

Tilraunir þessar skulu gerðar undir eftirliti og í samráði við ráðunauta Bún- 
aðarfélags Íslands í búfjárrækt, er heldur sérstaka skrá yfir leyfisveitingar þessar 
og árangur tilraunanna á hverjum stað. Búnaðarfélag Íslands getur svipt leyfishafa 
fengnu leyfi, ef hann fullnægir ekki að dómi viðkomandi ráðunautar þeim fyrir- 
mælum, er sett verða um þessa starfsemi. 

63. gr. 
Leiði ýtarlegar og margra ára endurteknar tilraunir með blöndun erlendra 

búfjárkynja við íslenzkt búfé í ljós, að æskilegt muni vera að mynda ný kyn með 
framhaldsræktun kynblendinganna, skal hlutaðeigandi ráðunautur setja reglur um, 
hvernig haga skuli ræktuninni og sölu gripa af hinu nýja kyni. 

Ekkert undaneldisdýr af nýjum kynjum má selja, nema það sé ættbókarfært 
og viðurkennt af hlutaðeigandi ráðunaut hjá Búnaðarfélagi Íslands eða fulltrúa hans.
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64. gr. 
Heimilt er bændum að framleiða einblendinga til slátrunar og til ásetnings án 

þess að halda ættartölubækur, en þeim er óheimilt að selja, gefa eða afhenda á 
annan hátt slíka kynblendinga til ásetnings. 

65. gr. 
Brot gegn því að verzla með eða afhenda óleyfilega kynblendinga af erlendum 

kynjum varða sektum, sem aldrei nemi minni upphæð en almennu gangverði hins 
selda eða afhenta fénaðar. Kynblendinga, sem seldir hafa verið eða afhentir í 

óleyfi, skal kaupandinn afhenda sýslumanni eða hreppstjóra, sem síðan ráðstafar 
þeim samkvæmt tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

VIII. KAFLI 

Um forðagæziu og fóðurbirgðafélög. 

66. gr. 
Í hverjum hreppi, þar sem ekki er starfandi fóðurbirgðafélag, skulu vera forða- 

gæzlumenn, einn eða fleiri, til þess að hafa gát á fóðurbirgðum hreppsbúa og með- 
ferð þeirra á búpeningi. — Sýslunefnd ákveður tölu forðagæzlumanna í hverjum 
hreppi eftir tillögu hreppsnefndar. Ef þeir eru fleiri en einn, getur hreppsnefndin 
skipt hreppnum í jafnmörg forðagæzluumdæmi, og hefur þá hver forðagæzlumaður 
sitt svæði til umsjónar. 

67. gr. 
Kjósa skal forðagæzlumenn og jafnmarga varamenn til 4 ára í senn, þegar 

hreppsnefndarkosningar fara fram. Gilda um kosningu þessa sömu reglur og um 
hreppsnefndarkosningar. 

68. gr. 
Skylt er forðagæzlumanni eða eftirlitsmanni fóðurbirgðafélaga að fara minnst 

tvisvar um sveitina á hverjum vetri. Fyrri ferðinni skal vera lokið fyrir 15. nóvem- 
ber, en þeirri síðari fyrir 20. apríl. Í hvorri ferð skal forðagæzlumaður athuga 
vandlega fóðurbirgðir hjá bændum, fóðrun búfjárins og hvort sæmileg hús séu til 
yfir fénaðinn. 

Ef forðagæzlumaður telur, að einhvern búfjáreiganda skorti fóðurbirgðir eða 
hús yfir búfénað sinn, vanfóðri hann eða vanhirði, skal hann tilkynna það hrepps- 
nefnd. Skylt er þá hreppsnefnd að aðvara þegar hlutaðeigandi búfjáreiganda og gefa 
honum hálfs mánaðar frest til úrbóta. Hafi hann að þeim tíma liðnum ekki gert þær 
ráðstafanir, sem hreppsnefnd og forðagæzlumaður telja fullnægjandi, er hrepps- 
nefnd heimilt að útvega honum fóður, ráðstafa fénaði hans til fóðrunar eða láta slátra 
búfénaði hans, ef henta þykir. 

Búfjáreigandi, sem hlut á að máli, ber allan kostnað af þessum ráðstöfunum. 
Skylt er viðkomandi sýslumanni að veita hreppsnefndum stuðning við þessar fram- 
kvæmdir, ef með þarf. 

Forðagæzlumenn skulu gera skýrslu á þar til serð eyðublöð um það, er lýtur að 
fóðurásetningi búfjáreigenda, svo sem um fóðurbirgðir, tölu búpenings, skepnu- 
höld og fyrningar. Skýrslu þessa skal forðagæzlumaður senda sýslumanni upp úr 
fardögum fyrir það fardagaár, sem þá er að enda, en sýslumaður leggur skýrslurnar 
fyrir næsta sýslufund til athugunar. Skýrslurnar skal að því búnu senda Búnaðar- 
félagi Íslands, sem vinnur úr þeim í samstarfi við Hagstofu Íslands. 

Fyrir starf sitt skulu forðagæzlumenn fá borgun eftir samkomulagi við hrepps- 
nefndina, og greiðist hún úr sveitarsjóði. 

1957 

54 

5. júní



1957 

54 
5. juni 

226 

69. gr. 
Heimilt er sveitar- og bæjarfélögum að stofna fóðurbirgðafélög, og takmarkast 

félögin ætið af hreppamörkum. Þegar slíkt félag er stofnað og tekið til starfa, er forða- 
gæzlumaður leystur frá starfi sínu. 

70. gr. 
Verksvið fóðurbirgðafélaga er að tryggja það, að á hverju hausti sé til fóður 

fyrir búfé félagsmanna, sem nægi í harðasta vetri, og að rannsaka, hvernig bændur 
eigi að fóðra búfé sitt, svo að það gefi sem mestan arð, miðað við tilkostnað. 

Stjórn fóðurbirgðafélags skal sjá um, að fóðurskoðanir eigi sér stað eins oft og 
þurfa þykir. Skal sú fyrsta ætíð fara fram fyrir 15. nóvember. 

71. gr. 
Þegar menn vilja koma á fóðurbirgðafélagi í hreppi eða kaupstað, skal sveitar- 

stjórn boða til almenns sveitarfundar með nægum fyrirvara og leggja fyrir hann upp- 
kast að samþykkt fyrir félagið. Atkvæðisrétt á þeim fundi hafa allir þeir, sem bú- 
fénað hafa á fóðrum í sveitinni. Sé fundur lögmætur og nái uppkastið samþykki 
% hluta atkvæðisbærra fundarmanna, skal stofna félagið, og er þá uppkastið bind- 
andi fyrir alla sveitarbúa, enda hafi verið tekið fram í fundarboði, að um þetta 
mál yrði rætt og greidd atkvæði um það. Samþykkt sveitarfundarins skal leggja fyrir 
næsta hlutaðeigandi sýslufund til samþykktar. 

Samþykki sýslufundur samþykktaruppkast fóðurbirgðafélagsins óbreytt, skal 
sýslumaður senda það landbúnaðarráðuneytinu til staðfestingar. Breyti sýslufundur 
samþykktinni, skal bera hana með áorðnum breytingum undir atkvæði lögmæts 
hreppsfundar á sama hátt og í fyrra skiptið. Fallist sveitarfundur á breytingartil- 
lögur sýslufundar, skal uppkastið endursent sýslumanni, sem sendir það síðan áfram 
til ráðuneytisins. Að öðrum kosti er samþykktin fallin, nema gerðar séu á henni 
breytingar, og skal þá leggja hana fyrir sýslufund að nýju og aftur með fara á 
sama hátt og ný samþykkt væri. 

Virðist landbúnaðarráðuneytinu samþykkt, sem því hefur verið send til stað- 
festingar, koma í bága við grundvallarreglur laga eða rétt manna, endursendir það 
hana án staðfestingar ásamt synjunarástæðum. Að öðrum kosti staðfestir ráðuneytið 
samþykktina, skipar fyrir um birtingu hennar og tiltekur, hvenær hún öðlist gildi. 
Gildir hún upp frá því fyrir alla þá, sem í þeim hreppi eða kaupstað búa, sem hún 
er gerð fyrir. Samþykkt, sem ráðuneytið hefur staðfest, má ekki breyta á annan hátt 
en hún var stofnuð. 

72. gr. 
Fóðurbirgðafélagi stýrir þriggja manna stjórn, og eru tveir þeirra kosnir á aðal- 

fundi félagsins til fjögurra ára i senn, en þann þriðja kýs hreppsnefnd til sama tíma, 
og er hann formaður félagsins. Stjórn félagsins sér um allar fjárreiður þess og fram- 
kvæmdir, og eru skuldbindingar hennar bindandi fyrir félagið. 

73. gr. 
Hvert það fóðurbirgðafélag, sem stofnað er samkvæmt lögum þessum og full- 

nægir fyrirmælum þeirra, nýtur árlegs styrks úr ríkissjóði, kr. 10.00 fyrir hvern 
bónda, sem í félaginu er. Enn fremur skal hlutaðeigandi sveitarsjóður leggja fram 
kr. 50.00 fyrir hvern félagsmann, og greiðir sveitarsjóður það á ekki lengri tíma en 
10 árum með jöfnum greiðslum. Enn fremur skulu búfjáreigendur greiða árlegt gjald 
til félagsins eftir búfjárfjölda: 

%
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a. fyrir hvern nautgrip ..... 40 aura 
b. fyrir hvert hross ........ 20 — 
c. fyrir hverja sauðkind .... 4 — 

Gjöld þessi eru lögtakskræf samkv. lögum nr. 29 16. des. 1885. 

74. gr. 
Skylt er fóðurbirgðafélagi að stofna sjóð og leggja í hann tekjuafgang hvers árs. 

Stjórn félagsins lánar úr sjóðnum til fóðurkaupa fyrir félagsmenn. 

75. gr. 
Komi í ljós að lokinni skoðun, sbr. 70. gr. að búfjáreigendur skorti fóður, getur 

stjórn félagsins lánað fé úr sjóðnum til fóðurkaupa, sbr. 74. gr. Nægi sjóður félags- 
ins ekki til fóðurkaupa, er félaginu heimilt lán úr bjargráðasjóði til þess, er á vantar, 
þó ekki meira en nemur hluta hreppsins í sjóðsmynduninni, gegn 5% ársvöxtum og 
endurgreiðslu innan 5 ára. 

Skylt er hreppsnefnd að ábyrgjast bráðabirgðalán og rekstrarlán fyrir félagið. 
Til tryggingar láni, er stjórn félagsins eða hreppsnefnd veitir félagsmönnum eða 

hreppsbúum til að bjarga bústofni þeirra frá yfirvofandi felli, er bústofninn að lög- 
veði fyrir láninu, þar til það er að fullu greitt, þó ekki lengur en 2 ár frá lántökudegi. 
Lánþegi má ekki selja né ráðstafa á annan hátt bústofninum úr eigu sinni frekar en 
svo, að jafnan sé næg trygging í eftirstöðvum hans með vöxtum og kostnaði. Lög- 
veð þetta gengur fyrir öllum öðrum veðböndum. 

76. gr. 
Gjalddagi iðgjalda er 1. desember. Reikningsár félagsins er almanaksár. Skýrslu- 

árið er frá 1. október til jafnlengdar næsta ár. 

71. gr. 
Þegar sjóður fóðurbirgðafélagsins er orðinn svo stór, að hann nemur kr. 800.00 

á hvern félagsmann, er félaginu heimilt með aðalfundarsamþykkt að létta af iðgjöld- 
um samkvæmt 73. gr. að nokkru eða öllu leyti. 

78. gr. 
Stjórn fóðurbirgðafélags skal senda Búnaðarfélagi Íslands skýrslu um starfsemi 

sína, eftir því sem Búnaðarfélag Íslands ákveður og tekið er fram í samþykkt 
félagsins. 

Skýrsla þessi skal send til Búnaðarfélags Íslands fyrir júlílok, eftir að skýrslu- 
árinu lauk. Styrkur ríkissjóðs til fóðurbirgðafélaga greiðist, þegar skýrslur og reikn- 
ingar þeirra hafa borizt til félagsins. 

79. gr. 
Ráðherra er heimilt, hvenær sem hann telur þess þörf, að krefjast skýrslu frá 

forðagæzlumönnum um það, hverjar horfur séu á fóðuröflun eða fóðurbirgðum í 
umdæmi þeirra. 

80. gr. 
Sýni búfjáreigandi mótþróa gegn ráðstöfunum forðagæzlumanns, hreppsnefndar 

eða stjórnar fóðurbirgðafélags honum til hjálpar eða hefur þær að engu, en fénaður 
hans líður eða fellur úr hor sökum fóðurskorts, hirðuleysis eða harðýðgi þess, er 
hafði hann undir hendi, að áliti forðagæzlumanns eða stjórnar fóðurbirgðafélags, 
er þessum aðilum skylt að tilkynna það tafarlaust sýslumanni ásamt öllum mála- 
vöxtum, eða hreppstjóra og hann tilkynni það aftur sýslumanni. 
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81. gr. 

Sá, er sekur verður um illa meðferð á skepnum samkv. 80. gr., skal sæta sektum 

frá 500 til 5000 kr. eða einföldu fangelsi allt að 6 mánuðum. Vanræki forðagæzlu- 

maður, hreppsnefnd eða stjórn fóðurbirgðafélags að gera sýslumanni eða hreppstjóra 

viðvart um ómannúðlega meðferð á skepnum, sem þeim er kunnugt um innan þess 

hrepps, varðar það sektum. 

IX. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

82. gr. 

Heimilt er að halda héraðssýningar fyrir annað búfé en hross, þegar hlutaðeig- 

andi héraðsstjórnir óska þess, þó ekki oftar en fjórða hvert ár, að fengnu samþykki 

Búnaðarfélags Íslands. Fleiri sýslur en ein eða sýsluhlutar geta verið saman um sýn- 

ingar þessar. 
Styrkja skal slíkar sýningar að % hlutum úr ríkissjóði og að % hluta frá 

nautgriparæktarsambandi, sauðfjárræktarsambandi, þar sem þau starfa, ella úr hlut- 

aðeigandi sýslusjóðum, er hvort tveggja gangi til gripaverðlauna. Auk þess styrks, 

sem sýslusjóður veitir til gripaverðlauna, ber sýslunefnd að annast undirbúning sýn- 

inganna. Búnaðarfélag Íslands setur um tilhögun héraðssýninga reglur, er landbún- 

aðarráðherra staðfestir. 

83. gr. 

Allar greiðslur, sem um ræðir í lögum þessum, skulu greiddar að viðbættri fullri 

vísitöluuppbót frá 1939, og skal, þar sem því verður við komið, miða við meðalvísi- 

tölu ársins á undan. 

84. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur reglugerð í samráði við Búnaðarfélag Íslands, er 

ákveður nánar um framkvæmd laga þessara. 

85. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum þessara laga, sker landbúnaðarráð- 

herra úr, og er það fullnaðarúrskurður. 

86. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum frá kr. 500.00 til kr. 5000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Sektarfé skal renna í sjóð þess búnaðarfélags, þar sem 

brotið er framið, ella í sveitarsjóð. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál. 

87. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 19 frá 22. marz 1948, um búfjár- 

rækt, og allar síðari breytingar, sem gerðar hafa verið á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1957, 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1954. 

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

kr. 

to 

15. 

þykki mínu: 

1. gr. 
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1954, eru veittar 
86 113 729.97 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A er veitt: 

. Póstmál ..............00000 000 
af kr. 1297 405.93 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
SÍMINN ............00000 000 
af kr. 5 664 875.56 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Áfengisverzlun ríkisins ......................000 0. 
en brúttótekjur urðu kr. 16 614 121.24 umfram fjárlagaáætlun. 

. Ríkisútvarpið .................0.000 0000. 
af kr. 2633 161.64 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ...........0.0......0..00.. 
af kr. 464 558.43 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Áburðarsala ríkisins ..............0..0.0000.000 eeeeeevves 
af kr. 1197 289.57 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Landssmiðjan .................000 0000 020 
en tekjur fóru kr. 1565 116.75 fram úr fjárlagaáætlun. 
Tunnuverksmiðjur ríkisins ............,....00000..000.. 
af kr. 99 299.57 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

. Innkaupastofnun ríkisins ...........0.0...0..... 0... 
af kr. 529 425.95 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Vífilsstaðabú ..................000. 0000 
en tekjur fóru kr. 52 534.64 umfram fjárlagaáætlun. 

- Kópavogsbú ................000. 0000 
af kr. 29456.11 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Kleppsbú ..............0000000 0 
af kr. 99 285.95 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Skólabúið á Hólum ..................0000 0000. 
af kr. 34 072.94 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

- Skólabúið á Hvanneyri .............000)0.. 0000. 
en tekjur fóru kr. 78 107.18 umfram fjárlagaáætlun. 

Til viðbótar við gjöldin í 7. gr. eru veittar ......... 
— — 8 — — 
— — — — - 10. — — — 
— — — — - 11. —A. — — 
— — — — -1. —B. — —  eeeeeeree 
— — — — - 11. —C. — — 

kr. 1276 116.65 

— 5107 719.52 

— 2 066 426.92 

— 1518 682.13 

— 234 541.31 

— 112 372.37 

— 1615 741.87 

— 99 299.57 

— 132 664.58 

— 58 031.09 

— 13 297.71 

— 94 189.92 

— 31 199.29 

— 82 907.58 

  

00.00.0000. 

0... 

00.00.0000... 

#0... 

Kr. 12 443 190.51 

kr. 88 946.54 
— 433 963.00 
— 3567 846.09 
— 2708 520.00 
— 648 704.45 
— 1695 740.58 
— 104 263.73 
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55 Til vidbåtar vid gjåldin i 12. gr. eru veittar ............ kr. 387 994.05 

5. júní — — — — „138. — A. — — sueerereeere — 12 103 559.51 

— — — — —138.—B — — aonererereeee — 2871 037.23 

— — — —  18.—C — eeeeeerreene — 287 068.41 

— — — — - 13. —D. — — sueeeerreree — 1235 092.71 

— — — — 14. — A. — — eeereeeerers — 1 340 918.94 

— — — — „14. — B. — — eee, — 2897 975.52 

— — — — 15. — A. — — eeeeeeereene — 1 024 023.36 

— — — — -715.—B. mm eueeeeerreeee — 348 013.24 

— — — — - 16. — A. — — — 1 292 824.21 

— — — — - 16. —B. — — seere, — 434 995.81 

— — — — - 17. — — eeeeeerenenee — 375 475.40 

— — — — - 18. — — eeeeeerevese — 813 230.65 

— — — — - 19. — — — ERE KERKERE — 11 427 608.10 
  

Kr. 58 530 992.04 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar .......... — 27 582 737.93 
Inn fóru kr. 13 115 845.64 fram úr fjárlagaáætlun. 

  

Kr. 86 113 729.97 
  

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

56 LÖG 
5. júní 

um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 10. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður greiðir bæjarfélögum, sem hafa 3000 íbúa eða fleiri, allt að tveim 

fimmtu kostnaðar, en öðrum sveitarfélögum allt að tveim þriðju kostnaðar af að 

reisa almenn sjúkrahús, sjúkraskýli eða læknisbústaði, sem reistir verða samkvæmt 

ákvæðum laga þessara, enda fallist ráðherra á þörf þeirra framkvæmda og meti þær 

við hæfi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1957, 

Ásgeir Ásgeirsson, 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Undanþegnar öllum skemmtanaskatti eru þessar skemmtanir: 
Fræðandi fyrirlestrar. 
Innanfélagsskemmtanir, aðrar en dans, sem aðeins eru fyrir félagsmenn og gesti 
þeirra. En sannist það, að utanfélagsmenn hafi átt kost á að kaupa aðgöngu- 
miða að slíkum skemmtunum, skal það skoðað sem brot á lögum þessum, og 
ber þá að greiða skatt af slíkri skemmtun eftir 2. gr. 2. flokki. 

c. Skemmtanir skóla og skólafélaga, annarra en dansskóla, enda séu þær aðeins 
fyrir nemendur og kennara, ásamt gestum þeirra, og haldnar undir umsjá 
skólastjórnar. 

d. Leiksýningar Þjóðleikhússins og hljómleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
e. Kvikmyndasýningar í Reykjavík á vegum sáttmálasjóðs og kvikmyndasýningar 

bæjarsjóðs Akraness og Hafnarfjarðar, enda sé tekjunum varið á sama hátt og 
nú. Enn fremur er ráðherra heimilt að undanþiggja skemmtanaskatti kvik- 
myndasýningar eins kvikmyndahúss, er rekið sé af opinberum aðila, í hverjum 
hinna annarra kaupstaða, enda sé tekjum af þeim varið til menningar- eða mann- 
úðarmála. 

f. Íþróttasýningar, sem áhugamenn einir taka þátt í, enda renni ágóðinn óskiptur 
til íþróttastarfsemi. 
Aðrar undanþágur eru óheimilar, Þó er ráðherra heimilt að láta haldast að nokkru 

eða öllu leyti undanþágur þær frá greiðslu skemmtanaskatts, er þær skemmtanir 
hafa notið, sem haldnar eru til fjáröflunar fyrir góðgerðar-, líknar- og björgunar- 
starfsemi, sjúkrasjóði með staðfestri skipulagsskrá, sjúkrahús, elliheimili, æsku- 
lýðsheimili, Tónlistarskólann í Reykjavík, kirkjustarfsemi eða bindindisstarfsemi, 
sem nýtur styrks úr ríkissjóði. 

> 
p 

2. gr. 
6. gr. laganna orðist svo: 
Skemmtanaskatti þeim, sem innheimtur er samkvæmt lögum þessum, skal 

varið þannig, sbr. þó ákvæði 7. gr.: 
a. 50% skattsins skulu renna í félagsheimilasjóð og skal varið samkv. lögum nr. 

71/1947. 
b. 50% skattsins skulu renna í rekstrarsjóð Þjóðleikhússins og skal varið samkv. 

ákvæðum laga nr. 86/1947. 

3. gr. 
Á eftir 6. gr. laganna komi ný grein, er verður 7. gr., og orðast þannig: 
Innheimta skal skemmtanaskatt samkv. 2. gr. og viðaukum við lög þessi með 

10% álagi, og skulu tekjur af því renna til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 

4. gr. 
Á eftir 7. gr. komi ný grein, er verður 8. gr., svo hljóðandi: 
Leggja skal sérstakt gjald á alla selda aðgöngumiða að kvikmyndasýningum, 
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57 öðrum en kvikmyndasýningum fyrir börn, og dansleikjum í kaupstöðum og kaup- 
5. júní túnum, sem hafa 1500 íbúa eða fleiri. Nemur gjald þetta 1 kr. á hvern seldan 

aðgöngumiða að kvikmyndasýningum og 2 kr. á hvern seldan aðgöngumiða að 
dansleik. Gjald þetta er undanþegið álagi samkvæmt lögum nr. 91/1956 og álagi 
samkvæmt 3. gr. laga þessara, svo og söluskatti skv. lögum nr. 96/1956 og gjaldi 
til útflutningssjóðs skv. lögum nr. 86/1956. 

Gjald þetta rennur óskipt í menningarsjóð. 
Um innheimtu gjalds þessa skulu gilda sömu reglur og um innheimtu annars 

skemmtanaskatts samkvæmt lögum þessum. 

5. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 115/1951, um bráðabirgðabreyting 

á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús o. fl., og lög nr. 85/1947, 
um breyting á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús o. fl. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en ákvæði 2. gr. skulu þó eigi koma til fram- 

kvæmda fyrr en frá og með 1. júlí 1957. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Af hagnaði Viðtækjaverzlunar ríkisins árin 1957— 1961, að báðum árum með- 

töldum, skulu % hlutar renna í ríkissjóð til greiðslu eftirstöðva af byggingar- 
skuldum Þjóðleikhússins, sem ríkissjóður hefur tekið að sér að greiða, en allt að 
2% hlutum er ráðherra heimilt að ráðstafa til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Verði 
sú heimild eigi notuð að einhverju eða öllu leyti, skal sá hluti, sem eigi er ráð- 
stafað til Sinfóníuhljómsveitarinnar, renna i ríkissjóð til viðbótar við áðurgreinda 

% hluta. 
Frá 1. janúar til 1. júlí 1957 skulu 4% skemmtanaskatts, sem lestrarfélög nutu 

fyrir gildistöku laga nr. 42/1955, um almenningsbókasöfn, renna til kennslu- 
kvikmyndasafns. 

Gjört að Bessastöðum, 5. juni 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason.



233 1957 

LÖG 58 
6. juni 

um breyting á lögum nr. 41 29. apríl 1946, um stofnlånadeild 

sjávarútvegsins við Landsbanka Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 3. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Þegar svo stendur á, að eigandi að skipi, sem veðsett er stofnlánadeildinni, 

hefur þörf fyrir og á kost á láni til þess að standast kostnað við endurbætur á skip- 
inu, þá er stjórn stofnlánadeildarinnar heimilt að veita leyfi til þess, að veðsetja 
megi skipið með fyrsta veðrétti fyrir slíku láni, er nemi allt að % virðingarverðs 
endurbótanna og kaupverðs aflvélar, ef um vélaskipti er að ræða. Víkur þá hið 
fyrra stofnlán stofnlánadeildarinnar fyrir þessu nýja láni, enda liggi einnig fyrir 
samþykki ábyrgðarmanna og síðari veðhafa, ef einhverjir eru, fyrir því, að veðin 
færist þannig aftur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 121 20. des. 

1951, um breyting á lögum nr. 41 29. apríl 1946, um stofnlánadeild sjávarútvegsins 
við Landsbanka Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 6. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson. 

LÖG 59 
6. júní 

um breyting á lögum nr. 77 27. júní 1921. um hlutafélög. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við orðin „samanlagðra atkvæða í félaginu“ í 2. málsgr. 31. gr. laganna 
bætist: nema eigendur hlutabréfanna séu ríkið eða ríkisstofnanir, sveitarfélög, 
stofnanir þeirra eða samvinnufélög. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 

um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Hlutverk Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Háskóli Íslands skal vera vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslu- 

stofnun, er veiti nemendum sínum menntun til þess að gegna ýmsum embættum og 
störfum í þjóðfélaginu og til þess að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum. 

II. KAFLI 

Stjórn háskólans. 

2. gr. 
Stjórn háskólans er falin rektor háskólans og háskólaráði. 
Rektor hefur eftirlit með daglegri starfsemi háskólans og er æðsti fulltrúi 

skólans gagnvart mönnum og stofnunum utan skólans. Hann leysir úr þeim mál- 
um, sem þurfa ekki að koma fyrir háskólaráð, háskóladeildir eða stjórnarvöld 

af laganauðsyn eða samkvæmt venju. Rektor hefur með sama fyrirvara umboð til 
að skuldbinda háskólann og háskólastofnanir fjárhagslega. Honum er skylt að hlut- 
ast til um framkvæmd á samþykktum háskólaráðs og háskóladeilda og þeim ákvörð- 
unum stjórnarvalda, er varða háskólann. 

Háskólaráð hefur úrskurðarvald í málefnum háskólans og háskólastofnana, svo 
sem lög mæla og nánar segir í reglugerðum. 

Áður en lögum, er snerta háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða 
við þau aukið, skal leita umsagnar háskólaráðs um breytingar eða viðauka, svo og 
um nýmæli. Nú varðar málefni sérstaklega tiltekna deild, og skal háskólaráð þá 
leita álits deildarinnar, áður en það lætur uppi umsögn sína. 

Háskólinn á stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra. 

3. gr. 
Rektor er kosinn af prófessorum háskólans til þriggja ára í senn, og eru þeir 

einir kjörgengir. 
Rektorskosning fer fram í maímánuði, en rektor tekur við störfum með byrjun 

háskólaárs. 
Sá er rétt kjörinn rektor, sem hlotið hefur atkvæði meiri hluta atkvæðisbærra 

manna, enda hafi minnst tveir þriðju hlutar þeirra, sem atkvæðisrétt eiga, tekið þátt 

í atkvæðagreiðslunni. Ef enginn fær svo mörg atkvæði, skal kjósa að nýju um þá tvo 
eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er þá sá rétt kjörinn, sem flest atkvæði fær, 
enda þótt tveir þriðju hlutar atkvæðisbærra manna hafi þá ekki tekið þátt í at- 
kvæðagreiðslu. Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. Um tilhögun kosningar skal 
kveða nánar á í reglugerð. 

Kjörgengum háskólakennara er skylt að taka við rektorskjöri, nema sérstök at- 
vik hamli. Nú skorast sá, sem kjörinn hefur verið rektor, undan því að taka við kjöri,
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og metur þá háskólaráð, hvort fallizt verði á afstöðu hans. Ef háskólaráð fellst á 60 
sjónarmið hins nýkjörna rektors, skal efna hið fyrsta til nýrrar rektorskosningar. 7. júní 

Rektor má endurkjósa, en honum er ekki skylt að taka við endurkjöri. 
Nú fellur rektor frá eða lætur af störfum, áður en kjörtímabil hans er liðið, og 

skal þá kjósa nýjan rektor, svo fljótt sem því verður komið við, en varaforseti há- 
skólaráðs gegni rektorsstörfum þangað til. Ef varaforseti er forfallaður, gegni sá 
deildarforseti rektorsstörfum, sem lengst hefur haft á hendi kennaraembætti við há- 
skólann. Hinn nýkjörni rektor er kosinn til þriggja ára, en það, sem eftir er háskóla- 
árs, er hann tekur við, skal teljast eitt ár. 

4. gr. 
Rektor og forsetar háskóladeildanna skipa háskólaráð. Rektor er sjálfkjörinn 

forseti ráðsins, en varaforseta og ritara kýs ráðið úr sínum hópi til eins árs í senn. 
Nú má deildarforseti ekki sækja fund vegna forfalla eða af öðrum ástæðum, 

og tekur þá sá kennari, sem kosinn hefur verið deildarforseti til vara, sbr. 13. 
gr. sæti hans í ráðinu. Ef þess manns nýtur ekki, kveður rektor til fundarsetu 
þann prófessor úr deild þeirri, sem í hlut á, er lengst hefur gegnt kennaraembætti 
í deildinni. Sömu reglur gilda, er deildarforseti gegnir rektorsstörfum í viðlögum, 
sbr. 3. gr. 

Ávallt er háskólaráð ræðir mál, er varða stúdenta háskólans almennt, skulu 

stúdentar eiga einn fulltrúa, er stúdentaráð nefnir til, á fundi háskólaráðs, og skal 
rektor kveðja hann á fundinn. Hefur fulltrúinn þar málfrelsi og atkvæðisrétt. 

5. gr. 
Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir menn úr háskólaráði fundar, 

er rektor skylt að boða til fundar, svo og ef einn þriðji hluti prófessora háskól- 
ans æskir fundar. Nú er fundur boðaður að frumkvæði kennara, sem eiga ekki sæti í 

ráðinu, og er þeim þá rétt að senda fulltrúa, einn eða fleiri, á fundinn. Hafa slíkir 
fulltrúar málfrelsi á fundinum, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki. 

Háskólaráð er ekki ályktunarfært, nema tveir þriðju hlutar háskólaráðsmanna 
sæki fund hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn, sker 
atkvæði rektors úr eða þess, er gegnir forsetastörfum. 

6. gr. 
Rektor eða háskólaráð geta boðað til almenns kennarafundar til umræðna um 

einstök málefni háskólans eða stofnana hans. Nú æskir einn þriðji hluti prófessora, 
dósenta og lektora fundar, og er rektor þá skylt að boða til hans. Allir kennarar há- 
skólans eiga rétt á að sækja almenna kennarafundi og njóta atkvæðisréttar þar. 
Ályktanir kennarafunda eru ekki bindandi fyrir háskólaráð. 

7. gr. 
Menntamálaráðherra skipar ritara við háskólann að fengnum tillögum háskóla- 

ráðs, en háskólaráð ræður annað starfslið í skrifstofu skólans. 
Háskólaráð skipar umsjónarmann með byggingum háskólans og innanstokks- 

munum. 

Um starfslið háskólabókasafns segir í 36. gr. laga þessara, en um starfslið ann- 
arra stofnana háskólans og fyrirtækja fer eftir því, sem segir í lögum eða samþykkt- 
um þeirra. 

8. gr. 
Heimilt er að kveða nánar á um starfslið og starfshætti rektors, háskólaráðs og 

háskólaritara í reglugerð. 

A 30
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1II1. KAFLI 

Háskólakennarar og háskóladeildir. 

9. gr. 
Í Háskóla Íslands eru þessar 5 deildir: guðfræðideild, læknadeild, laga- og við- 

skiptadeild, heimspekideild og verkfræðideild. Þá skal og starfa við Háskóla Íslands 
rannsóknarstofnun í þágu atvinnuveganna, er nefnist atvinnudeild háskólans. Við- 
skiptadeild skal verða sjálfstæð deild, þegar þrjú föst kennaraembætti hafa verið 

stofnuð í viðskiptafræðum. 

10. gr. 
Kennarar háskólans eru prófessorar, dósentar, lektorar, aukakennarar, aðstoðar- 

kennarar og erlendir sendikennarar. Dósentar eru skipaðir til ótiltekins tíma, en 
lektorar eru ráðnir til tveggja ára hið skemmsta, og taka þeir mánaðar- eða árslaun. 
Aukakennarar og aðstoðarkennarar eru ráðnir til skemmri tíma og eru stundakenn- 
arar. Þegar nýr kennari, sem ekki er prófessor, ræðst til háskólans, skal taka fram, 
hvort hann sé dósent, lektor, aukakennari eða aðstoðarkennari. Menntamálaráðherra 

ákveður í samráði við háskólaráð, hverjir af kennurum háskólans, sem starf- 

andi eru við gildistöku laga þessara, séu dósentar, lektorar, aukakennarar og að- 

stoðarkennarar. 

11. gr. 

Forseti Íslands skipar prófessora, menntamálaráðherra skipar dósenta að fengn- 
um tillögum háskóladeildar, en háskólaráð ræður lektora, aukakennara og aðstoðar- 

kennara samkvæmt tillögum háskóladeilda, eftir því sem fé er veitt til. 
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um vísindastörf 

þau, er þeir hafa unnið, ritsmíðar og rannsóknir, svo og námsferil sinn og störf. 
Með umsókninni skulu send eintök af vísindalegum ritum og ritgerðum umsækj- 
enda, prentuðum og óprentuðum. 

Skipa skal hverju sinni þriggja manna nefnd til þess að dæma um hæfi um- 
sækjenda til að gegna embættinu. Háskólaráð skipar einn nefndarmann, mennta- 
málaráðherra annan, en deild sú, sem kennarinn á að starfa við, hinn þriðja, og er 
hann formaður nefndarinnar. Í nefnd þessa má skipa þá eina, sem eru kunnáttu- 
menn í þeirri grein, sem umsækjendum er ætlað að kenna. 

Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um það, hvort af vísindagildi rita um- 
sækjanda og rannsókna, svo og námsferli hans og störfum megi ráða, að hann sé 
hæfur til að gegna embættinu. Álitsgerð nefndarinnar skal höfð til hliðsjónar, er 
embættið er veitt, og má engum manni veita prófessorsembætti við háskólann, nema 
meiri hluti nefndarinnar hafi látið í ljós það álit, að hann sé hæfur til þess. Enn 
fremur skal leita álits hlutaðeigandi háskóladeildar um umsækjendur. 

Heimilt er að kveða svo á í reglugerð, að framangreind ákvæði um veitingu 
prófessorsembættis skuli gilda um skipun dósenta og sérfræðinga við háskóla- 
stofnanir. 

12. gr. 
Þegar sérstaklega stendur á, getur menntamálaráðherra, samkvæmt tillögu 

háskóladeildar og með samþykki háskólaráðs, boðið vísindamanni að taka við 
kennaraembætti við háskólann, án þess að það sé auglýst laust til umsóknar. 

Menntamálaráðherra skal heimilt, samkvæmt tillögu háskóladeildar, að aug- 

lýsa kennaraembætti laust til umsóknar, svo að embættið verði veitt ári áður en 
hinn nýskipaði kennari hefur kennslu sína. Kveða skal á um það hverju sinni, frá 
hvaða tíma launagreiðslur hins nýskipaða kennara hefjist.
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13. gr. 60 
Hver háskóladeild velur úr hópi prófessora deildarinnar deildarforseta og annan 7. júní 

til vara. Deildarforseti á sæti í háskólaráði, en varaforseti tekur sæti hans þar eftir 
reglum 4. gr. 

Deildarforseta og varaforseta skal kjósa til tveggja ára í senn. Þó skal kjör- 
tímabil þriggja þeirra deildarforseta, sem fyrst verða kosnir eftir gildistöku laga 
þessara, aðeins verða eitt ár, og skal hluta um það, eftir að deildarforsetar hafa 
verið kjörnir, hverjir þeirra skuli gegna störfum eitt ár og hverjir tvö. Kjörgengum 
kennurum er skylt að taka við kosningu til deildarforseta starfa og til starfa vara- 
deildarforseta. Endurkjósa má deildarforseta, en rétt hefur hann til að skorast 
undan endurkjöri. Sá, sem gegnt hefur embætti rektors, getur og skorazt undan 
kjöri til deildarforseta starfa næsta kjörtímabil, eftir að hann lét af rektorsstörfum. 
Nú fellur deildarforseti frá eða lætur af störfum, og skal þá kjósa deildarforseta og 
varaforseta fyrir þann hluta kjörtímabils, sem eftir er. 

14. gr. 
Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforseti boðar fundi, og 

eiga þar sæti prófessorar og forstöðumenn vísindastofnana, er lúta deildinni. Há- 
skóladeild er heimilt að ákveða, að dósentar og lektorar megi sitja deildarfundi og 
hafa þar atkvæðisrétt. 

Nú er fjallað sérstaklega um kennslugreinar dósenta, lektora, aukakennara, að- 

stoðarkennara eða erlendra sendikennara, og skal forseti þá boða kennara á deildar- 
fund og gefa þeim kost á að ræða það málefni, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki, sbr. 
þó 1. málsgrein, að því er varðar dósenta og lektora. 

Nú er mál til umræðu á deildarfundi, sem varðar nemendur deildarinnar al- 

mennt, og skal deildarforseti þá kveðja á fundinn fulltrúa nemenda, einn eða fleiri, 
er stjórn deildarfélags nefnir til. Hafa fulltrúarnir þar málfrelsi, en eiga ekki at- 
kvæðisrétt. 

Rektor er heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum, en atkvæðisrétt 
á hann þó aðeins í sinni deild. 

15. gr. 
Deildarforseta er skylt að boða til deildarfundar, ef rektor eða þriðjungur deild- 

armanna, sem rétt eiga á fundarsetu, æskja fundar. 

Deildarfundur er ályktunarfær, ef fund sækja eigi færri en helmingur prófess- 
ora deildarinnar. Nú eru atkvæði jöfn, og ræður þá atkvæði deildarforseta eða þess, 
er gegnir forsetastörfum. 

16. gr. 
Hver deild semur lestrar- og kennsluáætlun fyrir sig, og skal þar gerð grein 

fyrir námsefni, kennsluháttum og prófkröfum. 

IV. KAFLI 

Kennsla og nemendur. 

17. gr. 
Kennsluár háskólans skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri frá 15. sept. 

til 31. jan. og vormisseri frá 1. febrúar til 15. júní. Háskólaráð getur ákveðið aðra 
missera skiptingu með samþykki menntamálaráðherra fyrir tilteknar greinar eða 
deildir. Leyfi og önnur kennsluhlé skulu ákveðin í reglugerð.
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18. gr. 
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn háskóladeildar, hver sé kennsluskylda 

einstakra háskólakennara. Nú unir kennari ekki úrlausn háskólaráðs, og má hann 
þá skjóta úrlausninni til menntamálaráðherra, sem leysir til fullnaðar úr þessu efni. 

Rektor á rétt á að vera leystur undan allt að helmingi þeirrar kennslu, sem 
honum var skylt að hafa með höndum, er hann tók við rektorsembætti. Ef því er 
að skipta, ákveður rektor með samþykki menntamálaráðuneytis, hversu ráðstafa 
skuli þeim hluta kennslunnar. 

19. gr. 
Rektor getur veitt kennurum lausn í bili undan kennsluskyldu, allt að þremur 

vikum. Endranær er menntamálaráðherra heimilt, með samþykki háskólaráðs, að 
veita kennara lausn undan kennsluskyldu um takmarkaðan tíma. Kennari sá, er 
lausn hefur frá kennsluskyldu, ákveður kennara í sinn stað, einn eða fleiri, með 

samþykki háskóladeildar og menntamálaráðherra. 
Menntamálaráðherra ákveður launakjör staðgengils hverju sinni og hvort kenn- 

ari sá, sem víkur í bili, skuli greiða laun hans að nokkru eða öllu. Nú er maður ráð- 
inn til að gegna kennaraembætti, en ekki settur til starfans, og ákveður deild þá 
hverju sinni, hvort hann eigi rétt á að sitja deildarfundi og hafi þar atkvæðisrétt. 

20. gr. 
Fyrirlestrar, æfingar og námskeið eru fyrir skrásetta stúdenta, en kennara er 

heimilt að veita öðrum kost á að sækja slíka kennslu, nema háskólaráð mæli öðru- 
vísi fyrir. 

21. gr. 
Hver sá, sem staðizt hefur fullnaðarpróf frá íslenzkum skóla, sem heimild hefur 

til að brautskrá stúdenta, á rétt á að verða skrásettur háskólaborgari, gegn því að 
greiða skrásetningargjald, enda hafi stúdent ekki gerzt sekur um neina þá óhæfu, 
sem geri það varhugavert, að dómi háskólaráðs, að veita honum skólavist. 

Háskólaráð getur leyft, að skrásettir verði til náms menn, sem lokið hafa er- 
lendis prófi eða prófum, er tryggja nægan undirbúning til námsins eigi miður en 
íslenzkt stúdentspróf. 

Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um inntöku stúdenta í einstakar deildir. 
Skrásetningargjöld skulu ákveðin í reglugerð. 

22. gr. 
Ákvæði um heilbrigðisskilyrði í sambandi við skrásetningar háskólastúdenta 

má setja i reglugerð. 
Öllum skrásettum stúdentum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir 

eftir því, sem háskólaráð áskilur. 

23. gr. 
Ákvæði um eftirlit með námsástundun háskólastúdenta má setja í reglugerð 

háskólans. 

24. gr. 
Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði í háskólanum og 

utan hans. 
Háskólaráð getur veitt stúdent áminningu eða vikið stúdent úr skóla um tiltek- 

inn tíma eða að fullu, ef hann hefur gerzt sekur um brot á lögum og öðrum reglum 
háskólans eða reynzt sekur um háttsemi, sem er ósamboðin háskólaborgara. 

Áður en brottrekstur er ráðinn, skal leita umsagnar háskóladeildar stúdents. 
Einnig skal veita stúdent kost á að svara til saka. Enn fremur skal leita umsagnar
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stjórnar í deildarfélagi stúdents, áður en brottrekstur er ráðinn samkvæmt 2. máls- 

grein. 
Brottrekstur skal þegar í stað tilkynna menntamálaráðuneytinu. 
Stúdent er heimilt að skjóta úrskurði háskólaráðs til Hæstaréttar eftir reglum 

um kæru í opinberum málum innan 4 vikna frá því, að honum barst tilkynning 
um úrskurðinn. Kæra frestar framkvæmd úrskurðar, en stúdent má þó ekki ganga 
undir próf, fyrr en úrlausn Hæstaréttar er fengin. 

Nú tekur stúdent sig á, og er háskólaráði þá heimilt að fella brott fyrri úr- 
skurð um brottrekstur. 

25. gr. 
Nú er hafin réttarrannsókn gegn skrásettum háskólastúdent fyrir hátlsemi, sem 

talin er varða við almenn hegningarlög, og skal dómari þá tilkynna það rektor þegar 
í stað. Rektor eða fulltrúa hans er heimilt að vera viðstaddur dómþing, þegar svo 
stendur á. 

Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svívirðilegt er 
að almenningsáliti, og er hann þá rækur. 

26. gr. 
Afskipti háskólans af háskólastúdent hætta, er stúdent lýkur fullnaðarprófi í 

grein sinni. Nú tilkynnir stúdent, að hann sé hættur námi við háskólann, og skal þá 
má nafn hans af stúdentatali skólans. Þá skal má nafn stúdents af stúdentatali 
skólans, hafi hann ekki sótt háskólann tvö kennslumisseri samfleytt, þó skal það 
ekki gert þótt hann sé fjarverandi allt að fjögur misseri, hafi hann tilkynnt háskóla- 
deild sinni fjarveru sína. 

V. KAFLI 

Prót. 

27. gr. 
Í reglugerð háskólans skal setja ákvæði um prófgreinar, próftíma, skiptingu 

fullnaðarprófs í fleiri en einn hluta, undirbúningspróf, einkunnir og annað, er að 
prófunum lýtur. 

28. gr. 
Háskólakennarar standa fyrir prófum, en hver deild ræður tilhögun prófa hjá 

sér, að svo miklu leyti sem ekki eru sett bindandi ákvæði um það í lögum eða reglu- 
gerð. 

Munnleg próf skulu háð í heyranda hljóði. Þó er háskóladeild heimilt, ef sér- 
staklega stendur á, að ákveða, að slík próf skuli halda fyrir luktum dyrum. 

29. gr. 
Við þau próf, sem teljast til fullnaðarprófs, skal vera einn prófdómari utan 

háskólans. Auk þess geta einstakar deildir samþykkt að hafa einn prófdómara úr 
hópi deildarkennara í öllum greinum eða nokkrum. Við meistarapróf í íslenzkum 
fræðum dæma þó kennararnir einir. 

Við þau próf, sem teljast ekki til fullnaðarprófs, skal einn kennari deildar 
þeirrar, sem í hlut á, gegna prófdómarastörfum samkvæmt kvaðningu deildarforseta. 

Í forspjallsvísindum dæmir kennarinn einn um prófið. 
Menntamálaráðherra skipar prófdómendur þá, sem eru ekki háskólakennarar, 

að fengnum tillögum háskóladeildar. Þá eina má skipa prófdómara, sem lokið hafa 
viðurkenndu fullnaðarprófi við háskóla í þeirri grein, sem prófdómari skal dæma, 
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60 eða getið hafa sér orðstir fyrir fræðimennsku í greininni. Prófdómendur skulu 
1. júní skipaðir til þriggja ára í senn. 

30. gr. 
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn deildar, hvort viðurkenna skuli há- 

skólapróf, sem stúdent hefur tekið erlendis, og að hverju leyti. Setja má almenn 
ákvæði í reglugerð um viðurkenningu erlendra prófa. 

VI. KAFLI 

Doktorar og meistarar. 

31. gr. 
Háskóladeildir hafa rétt til að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita 

annaðhvort í heiðurs skyni eða að undangengnu sérstöku prófi. Doktorsnafnbót í 
heiðurs skyni verður ekki veitt nema með einróma samþykki atkvæðisbærra deildar- 
manna og með samþykki háskólaráðs. Háskóladeildir standa fyrir doktorsprófi. 

32. gr. 
Sá, er æskir doktorsnafnbótar, skal að jafnaði hafa lokið kandídatsprófi eða 

embættisprófi. 

33. gr. 
Sá, er æskir að taka doktorspróf, skal láta fylgja umsókn sinni vísindalega rit- 

gerð eða ritgerðir, enda varði ritgerðir, ef því er að skipta, sama meginrannsóknar- 
svið og myndi nokkra heild. Umsókn skal stíluð til hlutaðeigandi háskóladeildar. 

Í reglugerð skulu settar reglur um doktorspróf. 

34. gr. 
Hver sá, er hlotið hefur doktorsnafnbót frá háskólanum, á rétt á að halda 

bar fyrirlestra í vísindagrein sinni, en tilkynna verður hann það háskólaráði. 
Nú þykir doktor misbeita þessum rétti sínum, og getur þá háskólaráð svipt 

hann réttinum. 

35. gr. 
Háskólaráð getur ákveðið í samþykkt samkvæmt tillögum háskóladeildar, að 

heimilt sé að ganga undir meistarapróf í grein, að loknu embættis- eða kandídats- 
prófi. Prófið er fólgið í samningu ritgerðar eða ritgerða, og má áskilja, að umsækj- 
andi gangi einnig undir munnlegt próf í tilteknum greinum og haldi opinbera fyrir- 
lestra. Ritgerð skal skila til þeirrar háskóladeildar, sem í hlut á. 

Nánari reglur um meistarapróf skal setja í reglugerð. 

VII. KAFLI 

Stofnanir háskólans og eigur hans. 

36. gr. 
Háskólaráð hefur yfirumsjón með einstökum háskólastofnunum, svo sem há- 

skólabókasafni, fyrirtækjum háskólans, svo sem happdrætti og kvikmyndahúsi, og 
með sjóðum skólans og öðrum eigum. 

Forseti Íslands veitir embætti háskólabókavarðar að fengnum tillögum háskóla- 
ráðs. Háskólabókavörður skal hafa sérþekkingu í bókasafnsfræðum. Nú kennir há- 
skólabókavörður bókasafnsfræði við háskólann, og tekur hann þá sömu laun og 
prófessorar. Háskólaráð ræður annað starfslið bókasafns eftir því, sem fé er veitt 
til á fjárlögum.
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Háskólaráð setur einstökum fyrirtækjum háskólans samþykktir. 60 
Um stjórn sjóða fer eftir því, sem stofnskrár eða aðrar samþykktir mæla 7. júní 

fyrir um. 

Um tengsl atvinnudeildar háskólans við háskólann fer eftir því, sem segir í TIL. 
kafla laga nr. 68 7. maí 1940 og öðrum lögum, er þar að lúta, og um tengsl tilrauna- 
stöðvar háskólans í meinafræði við háskólann, svo sem segir í lögum nr. 11 28. febr. 
1947. 

VIII. KAFLI 

Kennaraembætti og kennarastöður við Háskóla Íslands. 

37. gr. 
Við Háskóla Íslands eru þessi prófessorsembætti: 
1. Í guðfræðideild 4, 
2. í læknadeild 8, 
3. í laga- og viðskiptadeild 6, 
4. í heimspekideild 8, 
5. í verkfræðideild 4. 
Í reglugerð skal kveða á um, hverjar aðalkennslugreinar teljist til hvers prófess- 

orsembættis um sig. 
Nú óskar skipaður prófessor eftir því, að aðalkennslugrein hans verði breytt, 

er prófessorsembætti verður laust í deild hans, og getur menntamálaráðherra þá 
heimilað breytinguna, ef deild sú, sem í hlut á, fellst á tilmæli prófessorsins. 

38. gr. 
Prófessorarnir í lyflæknisfræði og handlæknisfræði veita forstjórn lyflæknis- 

og handlæknisdeildum Landsspítalans, og prófessorinn í meinafræði veitir jafnframt 
forstöðu rannsóknarstofu í meinafræði. Prófessorinn í heilbrigðisfræði skal auk 
kennslunnar í þeirri grein annast heilbrigðislegar rannsóknir fyrir heilbrigðisstjórn- 
ina, þar á meðal manneldisrannsóknir í samráði við manneldisráð. Prófessorinn í 
lyfjafræði hefur umsjón með kennslu í lyfjafræði lyfsala. Kennarinn í lyfjafræði 
lyfsala hefur jafnframt á hendi eftirlit með lyfjabúðum fyrir heilbrigðisstjórnina. 

Prófessorinn í eðlisfræði er jafnframt forstöðumaður rannsóknarstofu til mæl- 
inga á geislavirkum efnum. Rannsóknarstofa þessi lýtur verkfræðideild, og skal 
setja ákvæði um starfsemi hennar í reglugerð Háskóla Íslands. 

Prófessorinn í uppeldisfræðum skal skipuleggja kennsluæfingar nemenda í 
uppeldisfræðum. Hann skal halda fyrirlestra fyrir starfandi kennara og efna til 
námskeiða fyrir þá. Auk þess skal hann annast rannsóknir og leiðbeiningarstörf 
í þágu uppeldismála landsins, eftir því sem kveðið verður á í reglugerð. 

Prófessorinn í forspjallsvísindum hefur á hendi kennslu í uppeldisfræðum, eftir 
því sem samrýmist störfum hans. 

39. gr. 
Menntamálaráðherra ákveður tölu dósenta, lektora, aukakennara og aðstoðar- 

kennara í einstökum deildum og greinum, að fengnum tillögum háskólaráðs. 

IX. KAFLI 

Kennsla í lyfjafræði lyfsala. 

40. gr. 
Við læknadeild skal stofna til kennslu í lyfjafræði lyfsala (pharmacia), og skal 

kveða á um námstilhögun í reglugerð.
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X. KAFLI 

Gildistaka og brottfallin lög. 

41. gr. 
Låg þessi taka gildi nú þegar. 

42. gr. 
. 

Menntamálaráðherra leitar staðfestingar forseta Íslands á reglugerð fyrir há- 
skólann, að fengnum tillögum háskólaráðs. Í reglugerðinni er heimilt að kveða 
nánar á um framkvæmd laga þessara. Reglugerðarákvæði þau, sem í gildi eru við 
gildistöku laganna, halda gildi sínu, unz ny ákvæði eru sett. 

43. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi þessi lög og lagaákvæði: 

Lög nr. 21 1. febr. 1936, um Háskóla Íslands, ásamt breytingarlögum nr. 78 27. 
júní 1941, lögum nr. 66 28. des. 1944 og lögum nr. 21 28. marz 1947. 

Lög um laun háskólakennara, nr. 36 30. júlí 1909. 
Lög nr. 66 28. des. 1944, um breyting á og viðauka við lög nr. 36 30. júlí 1909, 

um laun háskólakennara, og um breyting á lögum nr. 21 1. febr. 1936, um Háskóla 
slands. 

Lög nr. 116 28. des. 1950, um breyting á lögum nr. 66 28. des. 1944. 
Lög nr. 85 24. des. 1953, um breyting á lögum nr. 36 30. júlí 1909, um laun há- 

skólakennara. 
í Lög nr. 34 26. okt. 1917, um stofnun dósentsembættis í læknadeild Háskóla 
slands. 

Lög nr. 40 27. júní 1925, um stofnun dósentsembættis við heimspekideild Há- 
skóla Íslands. 

Lög nr. 24 19. maí 1930, um háskólakennara. 
Lög nr. 33 23. júní 1932, um stofnun nýs prófessorsembættis í læknadeild Há- 

skóla Íslands. 
Lög nr. 44 27. júní 1941, um tannlæknakennslu við læknadeild háskólans. 

| Lög nr. 13 13. febr. 1943, um stofnun embættis háskólabókavarðar við Háskóla 
slands. 

Lög nr. 9 24. jan. 1945, um stofnun prófessorsembættis í heilbrigðisfræði í 
læknadeild Háskóla Íslands. 
í Lög nr. 31 12. febr. 1945, um stofnun dósentsembættis í guðfræðideild Háskóla 
slands. 

Lög nr. 23 23. apríl 1946, um dósentsembætti í íslenzku nútímamáli og hag- 
nýtri íslenzkukennslu í heimspekideild Háskóla Íslands. 
í Lög nr. 15 6. apríl 1955, um stofnun prófessorsembættis í læknadeild Háskóla 
slands. 

Lög nr. 92 24. des. 1955, um laun starfsmanna ríkisins, 14. gr. B,1,4 orðin 
„dósentar og“ falli niður. 

Lög nr. 112 30 maí 1940, um lyfjafræðingaskóla Íslands. 
Lög nr. 16 12. marz 1947, um menntun kennara, 15. gr. — Í 20. gr. sömu laga 

falli niður orðin „við kennslustofnun“. 

44. gr. 
Þegar lög þessi taka gildi, skal skipa dósenta þá, sem starfa við háskólann, pró- 

fessora.
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Bráðabirgðaákvæði. 60 
Stúdentar þeir, er hófu nám í skóla Apótekarafélags Íslands haustið 1955, skulu 7- júní 

hafa sama rétt og nemendur Lyfjafræðingaskóla Íslands til þess að taka próf við 
læknadeild í lyfjafræði lyfsala, er veiti þau atvinnuréttindi, sem hingað til hafa 
fengizt við fyrrihlutapróf. 

Gjört að Bessastöðum, 7. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 61 
8. júní 

um heilsuvernd í skólum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rækja skal heilsuvernd í öllum skólum landsins samkvæmt reglum, er mennta- 

málaráðherra setur með ráði heilbrigðisstjórnar. 

2. gr. 
Framkvæmd heilsuverndar í skólum er í höndum heilbrigðisstjórnar. 

3. gr. 
Sérfróður læknir, skólayfirlæknir landsins, skipaður af heilbrigðismálaráðherra, 

hefur yfirumsjón með heilsuvernd í skólum landsins og stjórnar starfi heilbrigðis- 
starfsliðs þess, sem annast hana, sbr. þó fyrri málsgrein 6. gr. Enn fremur hefur 
hann eftirlit með íþróttastarfsemi í landinu og heilsufari íþróttamanna. 

Skólayfirlæknir tekur laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum, og annar kostn- 
aður við skólayfirlæknisembættið greiðist einnig úr ríkissjóði. 

4. gr. 
Við alla skóla landsins skulu vera starfandi skólalæknar. Skólalækningar eru 

aukastarf læknis, nema sérstaklega sé um annað samið. 

5. gr. 
Þar sem völ er á og þegar til þess hefur verið veitt fé, skal heimilt að ráða að 

skóla hjúkrunarkonu og tannlækni til að gegna þar störfum. 

6. gr. 
Þar sem starfandi eru heilsuverndarstöðvar, annast Þær, undir umsjón skóla- 

yfirlæknis, heilsuvernd í skólum, sbr. heilsuverndarlög, nr. 44 18. maí 1955. 
Å 81
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61 Þar sem ekki eru starfandi heilsuverndarstöðvar, gegna héraðslæknar, undir 

8. júní umsjón skólayfirlæknis, skólalæknisstörfum við alla skóla í héraði sínu. Þó er 

heilbrigðisstjórn heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði þar, sem nemenda- 

fjöldi er að mati hennar meiri en svo, að héraðslækni teljist kleift að annast allt 

eftirlitið. 

7. gr. 

Heilsuvernd skal nemendum og forráðamönnum þeirra að kostnaðarlausu i 

öllum skólum, sem reknir eru af ríki eða sveitarfélögum eða styrks njóta af almanna- 

fé. Kostnaður við hana telst hluti af rekstrarkostnaði hvers skóla og skiptist milli 

greiðsluaðila í skólum, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, eftir 

reglum, er fræðslumálastjórn setur hverju sinni, sbr. lög um greiðslu kostnaðar 

við skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, nr. 41 17. maí 1955. 

8. gr. 

Öllum nemendum og starfsliði skóla er skylt að gangast undir berklaskoðun, eftir 

því sem fyrir er mælt í lögum og reglum um berklavarnir hverju sinni, og undir 

skólaskoðun, eftir því sem fyrir er mælt í reglugerð þar að lútandi. 

9. gr. 

Í reglugerð skal ákveðið um starfssvið og skyldur skólayfirlæknis, ráðningu, 

starfssvið og skyldur skólalækna, skólahjúkrunarkvenna og skólatannlækna, um 

þátt skólastjóra og kennara í heilsuverndarstarfi skóla, um tilhögun á skólaeftirliti 

heilsuverndarstöðva, um framkvæmd skólaskoðunar, um heilsuseðla og önnur eyðu- 

blöð, um börn, sem byrja skólagöngu fyrr en lög mæla fyrir, um heilbrigðisfræðslu í 

skólum, um heimild nemenda til að stunda íþróttir utan skólans og til að taka þátt 

í íþróttakeppni, um undanþágu frá námi og um fjarvistarvottorð. 

10. gr. 
Háskóli Íslands er undanþeginn lögum þessum. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Með þeim er úr gildi numinn XI. kafli laga 

um fræðslu barna, nr. 34 29. apríl 1946. 

Gjört í Reykjavík, 8. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 

  

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 88 1953, um skipan innflutnings- og gjaldeyris- 

mála, fjárfestingarmála o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. mgr. 5. gr. laga nr. 88/1953, um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjár- 

festingarmála o. fl., hljóði þannig: 

Ríkisstjórnin skipar 4 manna stjórn innflutningsskrifstofunnar til að annast 
þau störf, sem skrifstofunni eru falin með lögum þessum. Stjórn skrifstofunnar 
ræður starfsfólk hennar, en tala starfsfólks og kostnaðaráætlun skal háð samþykki 
ríkisstjórnarinnar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson. 

LÖG 

um Landsbanka Íslands. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 28. gr. laga nr. 33 29. maí 1957, um breyting 

á lögum nr. 10 frá 15. apríl 1928, um Landsbanka Íslands, hef látið fella 
meginmál hinna fyrstnefndu laga inn í lög nr. 10 frá 15. apríl 1928, um 
Landsbanka Íslands, og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Skipulag bankans. 

1. gr. 
Landsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, undir sérstakri 

stjórn. Á Norðurlandamálunum er heiti bankans Islands Nationalbank, á ensku 
The National Bank of Iceland og öðrum tungumálum samsvarandi heiti. 

Bankinn skiptist í tvær aðaldeildir, Seðlabanka Íslands og Viðskiptabanka, sem 
hvor um sig lýtur sérstakri stjórn. Falla veðdeild og stofnlánadeild sjávarútvegsins 
undir seðlabankann, en sparisjóðsdeild undir viðskiptabanka. Skal halda algerlega 
aðgreindum varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, innlánum og reikningshaldi 
hverrar deildar fyrir sig (seðlabanka, veðdeild, stofnlánadeild og sparisjóðsdeild). 

1957 
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2. gr. 

Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Landsbanka Íslands. Til þess 

að taka lán erlendis án tryggingar í sjálfs sín eignum, sbr. 18. gr., þarf sérstaka 

lagaheimild í hvert sinn, að undanteknum lánum þeim, er ræðir um í lögum nr. 10 

31. maí 1927, svo og lánum þeim, er koma kunna i stað þessara lána. 

3. gr. 

Yfirstjórn Landsbanka Íslands er í höndum ráðherra þess, sem fer með banka- 

mál, og bankaráðs samkvæmt því, sem ákveðið er í lögum þessum. Stjórn seðla- 

bankans skipa fimm menn, bankastjórar hans og þrír menn skipaðir af ríkis- 

stjórninni eftir tillögum bankaráðs til fjögurra ára í senn. Framkvæmdastjórn seðla- 

bankans er í höndum tveggja bankastjóra, aðalbankastjóra, er forseti Íslands skipar 

að fengnum tillögum bankaráðs, og bankastjóra, er bankaráð ræður. Forfallist aðal- 

bankastjóri setur ríkisstjórnin mann til að gegna störfum hans á meðan. Forfallist 

hinn bankastjórinn eða einhver stjórnarmanna bankans, setur bankaráð menn i 

þeirra stað á meðan. Framkvæmdastjórn vidskiptabankans er i höndum þriggja 

bankastjóra, sem bankaráð ræður. 
Um stjórn bankans fer að öðru leyti eftir því, sem nánar er ákveðið í V. kafla. 

4. gr. 

Landsbanki Íslands hefur heimili sitt, aðalskrifstofu og varnarþing í Reykjavík. 

Auk þess hefur viðskiptabanki Landsbankans útibú þar, sem framkvæmdastjórn 

og bankaráð ákveður að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 

II. KAFLI 

Seðlabankinn. 

5. gr. 

Seðlabankinn hefur á hendi útgáfu seðla innan þeirra takmarka, er þarf til að 

fullnægja gjaldmiðilsþörf í innanlandsviðskiptum. 

6. gr. 

Tilgangur seðlabankans er: 
1. Að stuðla að tryggri skipun á peningamálum landsins, með það fyrir augum, að 

gull og gullgildir seðlar geti sem fyrst orðið og haldi síðan áfram að vera hinn 
almenni gjaldeyrir í landinu. Í því skyni ber stjórn bankans einkanlega að gæta 
þess, að fé bankans sé tryggilega fyrir komið til ávöxtunar, og sé jafnan hand- 
bært að eins miklu leyti og krafizt verður af seðlabanka. Svo ber og stjórn 
bankans að afstýra, eftir því sem unnt er, með kaupum og sölu á erlendum gjald- 
eyri og verðbréfum, sem skráð eru á erlendum kauphöllum, með viðskiptum 
við aðrar peningastofnanir í landinu og með tilhögun útlánsstarfseminnar, 
truflun þeirri á peningamálum og atvinnulífi, sem annars má vænta, að al- 

mennar hagsveiflur hafi í för með sér. 
2. Að reka bankastarfsemi eftir því, sem nánar er til tekið í lögum þessum. 

7. gr. 
Innskotsfé það, 2 milljónir króna, er ákveðið var með lögum nr. 50 10. nóv. 

1913, að ríkissjóður legði Landsbankanum, skal teljast stofnfé seðlabankans. Auk 
þess skal ríkisstjórninni heimilt að leggja fram úr ríkissjóði viðbótarstofnfé handa 
seðlabankanum, allt að 3 milljónum króna. Seðlabankinn skal safna varasjóði sam- 

kvæmt 26. gr.
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8. gr. 63 
Seðlabankinn hefur einkarétt til að gefa út bankaseðla eða annan gjaldmiðil, 21. júní 

sem komið geti i stað mótaðra peninga og getur gengið manna á milli í stað banka- 
seðla. 

Ráðherra sá, er með bankamál fer, ákveður, eftir tillögu bankaráðsins, lögun 
og útlit seðla þeirra, er bankinn gefur út, og gefur út auglýsingu um það efni, eftir 
því sem þörf er á. Enginn seðill, er bankinn getur út, má hljóða um minni upphæð 
en fimm krónur. 

Seðlar þeir, er bankinn gefur út, skulu vera gjaldgengir í ríkissjóð og aðra al- 
menna sjóði hér á landi, og vera löglegur gjaldeyrir manna á milli með fullu 
ákvæðisverði. 

Hver, sem býr til eftirmynd seðla þeirra, er bankinn gefur út, eða falsar þá, skal 
sæta þeirri refsingu, sem 150. gr. almennra hegningarlaga nr. 19 frá 1940 ákveður. 
Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að eftirmynda eða falsa seðilinn, 
þó ekki sé búið að láta hann út. 

9. gr. 
Seðlabankanum er skylt, ef þess er krafizt, að greiða seðla þá, er hann hefur 

gefið út, handhafa þeirra með ákvæðisverði í löglegri og gjaldgengri gullmynt, 
enda samsvari upphæð seðlanna heilli tölu gullmynta, en í skiptimynt, ef upp- 
hæðin er minni. Bankanum er skylt að kaupa af hverjum er þess æskir, skírt ómyntað 
gull á 2480 krónur hvert kílógramm, að frádregnum %% í myntgerðarkostnað. 

10. gr. 
Seðlabankinn gefur út seðla, eftir því sem gjaldmiðilsþörfin krefur, með tak- 

mörkunum þeim, sem greinir hér á eftir, gegn því að bankinn 
1. eigi gullforða, er nemi % af því seðlamagni, sem úti er í hvert skipti. Gull- 

forðinn má þó aldrei fara niður úr 2 milljónum króna. 
2. hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlamagnsins, sem ekki 

er tryggður með gullforðanum, þannig að 125 krónur komi á móti hverjum 100 
krónum í seðlum. 

11. gr. 
Til gullforða telst: 

a. Lögleg gjaldgeng gullmynt. 

b. Ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi minnst 2480 kr. fyrir hvert kíló- 
gramm af skíru gulli. 

c. Innstæða, sem greidd verður þegar heimtað er, í erlendum bönkum, sem stjórn 
seðlabankans telur fulltrygga og ráðherra samþykkir, að frádregnum sams konar 
skuldum bankans, þó eigi yfir % alls gullforðans. 
Gullforði bankans samkvæmt a- og b-lið skal ávallt vera fyrir hendi í bank- 

anum. Þó má til þess hluta gullforðans telja gull það, sem sannað er um, að sé á 
leið hingað frá útlöndum, en þó eigi meira en 300000 krónur í einu. 

12. gr. 
Til eigna þeirra, sem tryggja skal seðlamagn það, er gullforðinn nægir ekki til, 

teljast: 
Auðseld opinber verðbréf eftir gangverði. 
Önnur verðbréf, ekki hlutabréf, sem skráð eru á kauphöllum. 
Víxlar, hvort heldur þeir skulu greiðast innanlands eða erlendis. 
Innieign í erlendum bönkum, sem fellur til útborgunar innan sex mánaða 
lengst, að frádregnum sams konar skuldum bankans við erlenda banka. 

a
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63 e. Skuldabréf, gefin út fyrir lánum gegn handveði í sams konar verðbréfum og 
21. júní þeim, sem greinir í a- og b-lið þessarar greinar. 

13. gr. 
Seðlabankanum skal skylt á hverjum tveggja vikna fresti að gefa ráðherra þeim, 

er fer með bankamál, skýrslu um seðla í umferð og gullforðann og eign þá, sam- 
kvæmt 12. gr. er til tryggingar seðlunum. Skulu skýrslur þessar birtar almenningi 
jafnóðum. 

Beri skýrsla með sér, að meiri seðlar séu á umferð en lögmæt trygging er fyrir, 
er bankastjórnin skyld að ráða bót á þessu í síðasta lagi innan fjögurra vikna frá 
því skýrslan er gefin. 

14. gr. 
Stjórn seðlabankans ber ábyrgð á því, að þeir seðlar, sem í umferð eru, fari 

aldrei fram úr nauðsynlegum þörfum viðskiptalífsins. Ráðherra sá, er fer með 
bankamál, getur lagt bann við aukinni útgáfu seðla, ef teljast verður, að hans 
dómi, umfram nauðsynlegar þarfir viðskiptalifsins. 

15. gr. 
Seðlabankinn tekur við peningum: 

1. Á dálk eða í hlaupareikning, án vaxta eða með vöxtum, eftir ákvörðun stjórnar 
seðlabankans, svo sem nánar verður ákveðið í reglugerð bankans. 

2. Til geymslu. 

16. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum kaup á erlendum gjaldeyri eða aðrir bankar 

í umboði hans. Enn fremur sölu gjaldeyris til viðskiptabanka sem stjórn seðla- 
bankans ákveður, svo og til ríkissjóðs. Enn fremur framkvæmd greiðslusamninga 
við önnur ríki. Þá skal seðlabankinn hafa eftirlit með gjaldeyrisverzluninni sam- 
kvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, sem ráðherra sá, sem fer með 
gjaldeyrismál, setur. 

Stjórn seðlabankans ákveður, að höfðu samráði við ríkisstjórnina, eftir hvaða 

reglum seðlabankinn kaupir afurðavíxla af viðskiptabönkum sínum. Einnig er 
henni heimilt, að höfðu samráði við ríkisstjórn, að kveða á um vexti banka og 
sparisjóði, þ. á m. um hámarksvexti fyrir hverja einstaka tegund inn- og útlána 
sem og dráttarvexti og aðra þóknun. Einnig að ákveða, að bankar og sparisjóðir 
skuli eiga innstæður í seðlabankanum og þá hve miklar, enda skal stjórnum banka 
og sparisjóði skylt að veita seðlabankanum upplýsingar um starfsemi sína svo sem 
um innlán og útlán. 

Nánari reglur varðandi þessa grein skal setja í reglugerð, þ. á m. um viðurlög, 
ef fyrirmælum stjórnar bankans er ekki hlýtt. 

17. gr. 
Seðlabankanum er heimilt: 
Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir, sem greiðast eiga innanlands. 

2. Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir, sem greiðast eiga erlendis. 
Víxlar þeir, sem greinir í 1. og 2. tölulið, mega ekki vera með lengra gjald- 

fresti en 6 mánuðum, og má eigi endurnýja þá meira en 6 mánuði samtals. 

3. Að kaupa víxla, sem greiðast eiga innanlands, með allt að 12 mánaða gjald- 
fresti, gegn tryggu handveði eða fasteignarveði. 
Að kaupa og selja dýra málma. 
Að veita reikningslán gegn handveði eða fasteignarveði, og séu þau lán upp- 
segjanleg með 3 mánaða fyrirvara. 
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6. Að kaupa og selja skuldabréf ríkja, bæjar- og sveitarfélaga og önnur trygg 63 
og auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má seðlabankinn ekki kaupa og selja nema 21. júní 
í umboði annarra. 

7. Að lána út á verzlunarvörur, sem eigi er hætta á að skemmist á stuttum tíma, og 
má ekki lána út á þær meira en 2% gangverðs og eigi lengur en í 3 mánuði. 

18. gr. 
Seðlabankinn má taka lán gegn tryggingu í sjálfs sin eignum. Til þess að setja 

tryggingu þarf samþykki stjórnar bankans og ráðherra. 

19. gr. 
Seðlabankinn tekur til geymslu gegn gjaldi dýra málma, verðmæta hluti og verð- 

bréf. Hann getur tekið að sér að annast innheimtu á vöxtum og afborgunum af 
verðbréfum, á arðmiðum og á útdregnum skuldabréfum. Einnig getur hann tekið 
verðmæti til geymslu í lokuðum hólfum eða innsiglað. 

20. gr. 
Seðlabankinn má annast alls konar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 

21. gr. 
Seðlabankinn hefur á hendi án endurgjalds öll framkvæmdastörf viðvíkjandi 

skiptimynt þeirri, er ríkisstjórnin gefur út, þar á meðal að halda saman mynt, sem 
ónothæf er orðin. Bankinn er skyldur til að taka við hvaða upphæð, sem er í lög- 
legri íslenzkri skiptimynt. Nú hefur bankinn í sjóði meiri íslenzka skiptimynt en 
framkvæmdastjórn bankans þykir þörf á vegna viðskipta bankans, og er bankanum 
þá rétt að afhenda ríkisstjórninni það, sem umfram er, gegn greiðslu í öðrum lög- 
legum gjaldeyri. 

22. gr. 
Stjórn seðlabankans er skylt að gæta þess, að bankinn hafi jafnan, auk þeirra 

vissu og auðseldu eigna, sem ræðir um í 10. gr. 2. tölulið og 12. gr. hæfilega 
mikið af sams konar eignum í hlutfalli við þær skuldbindingar bankans, sem gengið 
verður eftir án fyrirvara. Enn fremur ber bankastjórninni, eftir því sem aukning 
á slíkum skuldbindingum seðlabankans gefur tilefni til, að leitast við að auka gull- 
forða bankans eða inneignir hans erlendis. 

23. gr. 
Starfsár seðlabankans er almanaksárið. Ársreikning seðlabankans skal birta 

í Stjórnartíðindunum, og skal hann saminn svo snemma, að hann verði birtur í 
síðasta lagi 3 mánuðum eftir árslok. Auk þess skal við hver mánaðarmót birta stutt 
yfirlit yfir hag bankans. Reikningurinn skal endurskoðaður af 2 bókhaldsfróðum 
endurskoðendum, sem sameinað Alþingi kýs með hlutbundinni kosningu til tveggja 
ára i senn. Þeir skulu rannsaka reikninginn og bera saman við bækur bankans og 
heimafé. Þeir skulu að minnsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafé bank- 
ans og eignir séu fyrir hendi. Að öðru leyti ber þeim að hafa eftirlit með reiknings- 
færslu og bókhaldi bankans og gera tillögur til stjórnar seðlabankans um umbætur 
í því efni, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Þóknun handa endur- 
skoðendum skal ákveðin í reglugerð seðlabankans. 

Ráðherra úrskurðar reikninga bankans. 

24. gr. 
Reikninginn skal gera upp svo sem fyrir er mælt í reglugerð seðlabankans. 

Á reikningnum skal telja skuldir bankans í erlendri mynt og innieignir bankans 

Endurptentað blað. 
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63 erlendis, svo og hvers konar verðbréf, með því gangverði, sem skráð er 31. desem- 

21. júní ber. Ef bankinn hefur keypt greind verðbréf lægra verði en því, sem skráð er 31. 

desember, má telja þau á reikningnum með kaupverðinu. 

25. gr. 

Af tekjum á árinu greiðist: 

1. Allur kostnaður og rekstrarútgjöld; þó má skipta kostnaði við seðlagerð og 

bankabyggingar niður í allt að 10 ár. 

2. Tap, sem lokið er uppgerð á, og tap, sem telja verður orðið, enda þótt ekki sé 

lokið uppgerð á þvi. 

3. Enn fremur má leggja til hliðar hæfilega fjárhæð fyrir tapi, sem búast má við. 

26. gr. 

Tekjuafgangur hvers árs rennur i varasjóð. Leggi ríkissjóður fram viðbótarstofnfé 

samkvæmt 7. grein, skal bankinn greiða ríkissjóði af þvi fé 6% i ársvexti, þó aldrei 

meira en helming tekjuafgangsins. 

27. gr. 

Ef árstekjur bankans hrökkva ekki til að bera tap það, sem um ræðir i 25. gr. 

2. og 3. tölulið, ber varsjóður það, sem til vantar. 

28. gr. 

Seðlabankinn skal eiga fjárhæð, er nemi % af varasjóði bankans, í: 

1. auðseldum erlendum ríkisskuldabréfum, 

9. kröfum á erlenda banka, er verða greiddar innan 6 mánaða, að frádregnum 

sams konar skuldum bankans. 

Komi það fyrir, að bankinn verði að skerða þessa eign, skal hún jafnskjótt 

og unnt er aukin aftur, svo fullnægi ákvæðum þessarar greinar. 

III. KAFLI 

Sparisjóðsdeild bankans. 

29. gr. 

Sparisjóðdeild tekur við peningum sem innláni eða með sparisjóðskjörum. 

30. gr. 

Sparisjóðsdeild bankans er heimilt: 

Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir, sem greiðast eiga innanlands. 

Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir, sem greiðast eiga erlendis. 

AS veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og sveitarfélaga. 

AS veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 

Að kaupa og selja skuldabréf ríkja, bæjar- og sveitarfélaga og önnur trygg og 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má sparisjóðsdeildin ekki kaupa eða selja nema 

í umboði annarra. 

6. Að annast að öðru leyti venjuleg bankastörf. 

m
e
r
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31. gr. 

Sparisjóðsdeild skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með 

sparisjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, 

veðdeildarbréfum eða jarðræktarbréfum og öðrum jafntryggum verðbréfum. Verð- 

bréfaeign þess skal aukin upp í 30% svo fljótt sem bankaráðinu þykir tiltækilegt. 

Ef vafi þykir leika á, hvaða verðbréf fullnægi ákvæðum þessarar greinar, sker 

bankaráðið úr. -
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32. gr. 63 
Sparisjóðsdeildin skal taka þátt í sameiginlegum kostnaði við stjórn, rekstur 21. júní 

og húsnæði bankans eftir ákvörðun bankaráðsins. Allur tekjuafgangur rennur i 
varasjóð deildarinnar, enda ber hann töp þau, sem deildin kann að verða fyrir 
og eigi verða greidd af árstekjum hennar. Um endurskoðun og reikningsskil fer 
eftir ákvæðum 23.—25. gr. 

33. gr. 
Sparisjóðsdeildin með útibúum sínum lýtur öllum ákvæðum hinnar almennu 

löggjafar um sparisjóði, nema öðruvísi sé ákveðið í þessum lögum. 

IV. KAFLI 

Veðdeild bankans. 

34. gr. 
Veðdeild annast útlánsstarfsemi gegn veði í fasteignum á Íslandi, samkvæmt 

sérstökum lögum og reglugerðum. 

V. KAFLI 

Stjórn bankans. 

35. gr. 
Bankaráð Landsbanka Íslands skal skipað 5 mönnum. 
Formann bankaráðsins skipar ríkisstjórnin til 5 ára í senn. Hina fjóra kýs 

sameinað Alþingi hlutbundinni kosningu til 4 ára í senn. Formenn bankaráðs má 
endurskipa og hina fjóra ráðsmennina má endurkjósa. Á sama hátt skal skipa vara- 
formann og kjósa fjóra varamenn, einn fyrir hvern aðalmann, er taki sæti í banka- 
ráðinu í forföllum formanns eða bankaráðsmanna. Ef formaður eða varaformaður 
fellur frá eða verður óhæfur til starfans áður en starfstími hans er á enda, skipar 

ríkisstjórnin nýjan varamann. Ef þingkjörinn bankaráðsmaður og varamaður for- 
fallast á sama hátt áður en starfstími hans er á enda, kýs Alþingi annan mann í 
hans stað. 

Engan má kjósa í bankaráð nema hann sé lögráða, hafi óflekkað mannorð og 
sé fjár síns ráðandi. Ef bankaráðsmaður missir þessi skilyrði áður en kjörtími 
hans er liðinn, hættir hann þegar störfum í ráðinu. 

Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo 
nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. 

Ríkisstjórnin ákveður laun bankaráðsmanna. 
Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í banka- 

ráðinu. 

36. gr. 
Bankaráðið gerir tillögu um skipun aðalbankastjóra við seðlabanka Íslands 

og þriggja manna í stjórn bankans. Bankaráðið ræður og einn bankastjóra við 
seðlabankann og þrjá bankastjóra í framkvæmdastjórn viðskiptabankans. Skulu 
þeir ráðnir með 12 mánaða uppsagnarfresti, enda geti þeir sjálfir sagt upp stöð- 
unni með sama fyrirvara. Þó getur bankaráðið vikið bankastjóra frá fyrirvara- 
laust, gegn því að greiða honum 6 mánaða laun, svo framarlega sem ekki er um 
slíkt afbrot að ræða af hálfu bankastjóra, sem heimili frávikningu hans án nokk- 
urrar launagreiðslu. Enn fremur getur sá ráðherra, er fer með bankamál, vikið 
bankastjóra frá. Skal bankaráðið eða ráðherra þá skýra hinum frávikna banka- 
stjóra skriflega frá ástæðum fyrir frávikningunni. 

Endurprentað blað. 
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63 Bankastjórar hafa að árslaunum 12000 krónur hver, og auk þess dýrtíðaruppbót, 

21. júní sem bankaráðið ákveður. 
Bankaráðið getur veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju hans eftirlaun af fé 

bankans. Eftirlaun mega þó aldrei fara fram úr 50% af launum handa bankastjóran- 
um, og 25% af laununum handa ekkju hans, en skulu að öðru leyti ákveðin eftir því, 

sem ástæður eru fyrir hendi í hvert skipti. 
Bankaráðið getur einnig veitt fráförnum aðalbókara og aðalféhirði og ekkjum 

þeirra eftirlaun af fé bankans eftir sömu reglum. 

37. gr. 
Formaður bankaráðsins hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starf- 

semi viðskiptabankans. Hinir bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit, 
ásamt formanni. 

Bankaráðið heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði, 1. og 15. dag 
mánaðarins, eða næsta virkan dag, ef 1. eða 15. ber upp á helgidag, en annars 
svo oft sem formaður þess telur nauðsynlegt eða meiri hluti ráðsins krefst þess, 
eða framkvæmdastjórnin óskar þess. Til þess að gerð verði gild ályktun, verða 
eigi færri en 3 bankaráðsmenn að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Þegar jöfn eru 
atkvæði, sker atkvæði formanns úr. Svo skal og vera, þegar jöfn eru atkvæði, er 
bankaráð og framkvæmdastjórn gera sameiginlega ályktun, sbr. 39. gr. staf- 

lið h. og i. 
Bankastjórarnir eiga rétt á að vera á fundum bankaráðsins og taka þátt í 

umræðum, nema rætt sé um mál, er snertir bankastjórana sjálfa. 
Á hverjum reglulegum fundi skal framkvæmdastjórn leggja fyrir banka- 

ráðið skýrslu um útlán bankans, hve mikið af fé hans sé bundið í hverri atvinnu- 
grein, um verðbréfaeign hans, um innlánsfé í honum og um það, hve mikið af 
því megi taka út fyrirvaralaust, um slíkar kröfur erlendar, innieignir erlendis, 
og um annað það, er bankaráðinu þykir nauðsynlegt til þess að geta haft full- 

komið eftirlit með starfsemi bankans. 

38. gr. 
Stjórn seðlabankans hefur á hendi æðstu stjórn hans, eftir nánari fyrirmælum 

í reglugerð. Hún kemur fram fyrir hönd seðlabankans gagnvart dómstólum, yfir- 
völdum og þriðja manni, og getur úrskurðað um öll meiri háltar mál, er bankann 
varðar. Hún ræður aðalféhirði seðlabankans og ákveður hve hátt veð hann skuli 
setja. Hún ákveður laun starfsmanna bankans, setur reglugerð um eftirlaun þeirra 
og úrskurðar um þau. Ríkisstjórnin ákveður laun bankastjóra seðlabankans og 
þóknun annarra stjórnarmanna hans. Eigi er bankastjórum seðlabankans eða öðrum 
í stjórn hans heimilt að vera í stjórn annarrar peningastofnunar. 

Stjórn seðlabankans heldur fundi eftir þörfum. Enn fremur skal halda fund, 
ef einhver úr stjórninni óskar. Aðalbankastjóri boðar fundi og stjórnar þeim. Afl 

atkvæða ræður úrslitum á fundum. 

39. gr. 
Bankaráðinu ber, auk þess sem áður segir: 

a. Að koma fram fyrir hönd viðskiptabankans gagnvart dómstólum, yfirvöldum 
og þriðja manni. 

Ráðið getur úrskurðað um öll mál viðskiptabankans, sem ekki er áskilið ráð- 
herra að úrskurða um. 

b. Að hafa umsjón og eftirlit með eignum bankans og starfsemi hans, svo sem 
nánar verður ákveðið í reglugerð bankans. 

c. Að ákveða verkaskiptingu á milli bankastjóra viðskiptabankans og setja þeim 

erindisbréf.
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d. Að skipa stjórnendur útibúa bankans og víkja þeim frá, að fengnum til- 63 
lögum framkvæmdastjórnar. 

e. Að skipa aðalbókara og aðalféhirði bankans og ákveða laun þeirra, að fengn- 
um tillögum framkvæmdastjórnar, svo og að ákveða, hversu hátt veð aðal- 
féhirðir skuli setja. 

f. Að ákveða laun starfsmanna bankans, setja reglugerð um eftirlaunasjóð handa 
starfsmönnum bankans og úrskurða um eftirlaun þeirra. 

8. Að ákveða með samþykki framkvæmdastjórnar og að fengnu samþykki ráð- 
herra þess, er fer með bankamál, hvar bankinn skuli hafa útibú. 

h. Að ákveða ásamt framkvæmdastjórninni forvexti og útlánsvexti bankans, 
séu vextir ekki ákveðnir af stjórn seðlabankans, samkvæmt 16. gr. 

i. Að ákveða ásamt framkvæmdastjórninni, hve mikið af starfsfé bankans megi 
vera bundið í hverri atvinnugrein á hverjum tíma og ákveða aðrar almennar 
reglur um starfrækslu bankans. 

j. Að úrskurða um deilur, sem upp kunna að koma milli starfsmanna bankans 
og bankastjóranna. 

k. Að taka ákvarðanir um eftirgjafir á skuldum án gjaldþrotaskipta. Að jafn- 
aði skal Landsbankinn ekki veita neinum skuldunaut eftirgjöf af lánum, nema 
árangurslaust fjárnám sé á undan gengið, eða samkvæmt opinberum nauða- 
samningi, þegar við getur átt. 

1. Að ákveða að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar, hverjir starfsmenn 
bankans skuli ásamt bankastjóra geta skuldbundið bankann með undirskrift 
sinni, svo og að ákveða, að fengnum tillögum framkvæmdastjórnarinnar, 
hverjir starfsmenn bankans skuli geta skuldbundið bankann með undirskrift 
sinni i tilteknum málefnum hans (40. gr.). 

m. Ad setja reglugerð um stjórn bankans og starfrækslu, er ráðherra staðfestir. 
n. Að gera ályktun um þau mál, sem framkvæmdastjórnin leggur fyrir banka- 

ráðið. 
Bankaráðið ákveður, hve mikið af starfsfé bankans skuli fengið hverju útibúi 

til umráða, enda komi samþykki framkvæmdastjórnar til. 

40. gr. 
Framkvæmdastjórn viðskiptabankans hefur æðstu stjórn allrar daglegrar starf- 

semi bankans, eftir nánari fyrirmælum reglugerðar bankans og ákvörðun bankaráðs. 
Framkvæmdastjórnin ráðstafar fé bankans og stendur fyrir rekstri hans. Henni 

ber að sjá um, að bankareksturinn sé í öllum greinum samkvæmt þessum lögum 
og reglugerð bankans. 

Framkvæmdastjórnin heldur fundi á hverjum starfsdegi, ef málefni liggja fyrir 
til úrlausnar. 

Tveir bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal 
út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Þó er banka- 
ráðinu heimilt (sbr. 39. gr.) að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til 
þess að skuldbinda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt eiftim 
bankastjóra, svo og að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að 
skuldbinda bankann með undirskrift sinni í tilteknum málefnum. Í reglugerð má 
setja ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti tveir banka- 
stjórar, og eigi aðrir, svo gilt sé. 

41. gr. 
Framkvæmdastjórnir bankans ráða alla þá starfsmenn bankans, sem banka- 

ráðinu er eigi falið sérstaklega að ráða, samkvæmt 39. gr. og segir þeim upp. 
Starfsmenn bankans skulu að jafnaði ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti. 

21. júní
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42. gr. 

Kvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir þær og 

að þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Féhirðir má eigi greiða 

neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf til, nema með sam- 

þykki tveggja bankastjóra, eða eins bankastjóra og starfsmanns, sem umboð hefur 

samkvæmt 39. gr. 

43. gr. 

Ekki mega bankastjórar hafa embættisstörf á hendi, ekki reka sjálfir atvinnu 

og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja. 

Eigi mega bankastjórar né starfsmenn vera skuldskeyttir bankanum, nema veð- 

deild, hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

Bankaráðsmenn megi ekki hafa milligöngu um lántöku annarra í bankanum. 

44. gr. 

Bankaráð, framkvæmdastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir 

þagnarskyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans, sem þeir fá 

vitneskju um vegna starfsemi sinnar við bankann. 

45. gr. 

Stofna skal eftirlaunasjóð handa starfsmönnum bankans, ekkjum þeirra og 

ómegð, og skal bankinn leggja fram til stofnunar hans 25000 krónur í eitt skipti 

fyrir öll. Allir, sem verða fastráðnir starfsmenn í bankanum eftir að lög þessi 

öðlast gildi, skulu skyldir til að greiða í sjóðinn 3% af árslaunum sínum, og leggur 

bankinn sjóðnum til jafnháa fjárhæð árlega. Þeir, sem eru fastráðnir starfsmenn 

bankans, er lögin ganga í gildi, öðlast rétt til styrks úr sjóðnum samkvæmt reglu- 

gerð hans, ef þeir greiða gjald þetta frá þeim tíma. Heimilt er bankaráðinu að 

greiða þeim til viðbótar af fé bankans, svo að þeir njóti eigi minni styrks í heild 

en tilsvarandi starfsmenn, sem verða fastráðnir í bankanum eftir að lög þessi 

öðlast gildi. 
Bankaráðið ákveður með reglugerð um fyrirkomulag sjóðsins, skilyrði fyrir 

greiðslum úr honum og annað, sem þar að lýtur. 

Þessi grein tekur ekki til bankastjóranna. 

VI. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

46. gr. 

Glatist viðtökuskírteini, er bankinn hefur gefið út fyrir handveði eða geymslufé 

eða fyrir innláni, eða viðskiptabók fyrir sparisjóðsinnlagi eða öðrum innlögum, 

getur framkvæmdastjórn bankans stefnt til sín handhafa þessa viðtökuskirteinis 

eða viðskiptabókar með 6 mánaða fyrirvara, og birt stefnuna þrisvar sinnum sam- 

fleytt í tíðindum þeim, er flytja skulu stjórnarvaldaauglýsingar hér á landi, og ef 

enginn hefur sagt til sín áður en fyrirvarinn er liðinn, getur hún greitt þeim manni 

upphæðina, sem fengið hefur viðtökuskírteinið eða viðskiptabókina, án þess nokkur 

annar, er viðtökuskírteinið eða viðskiptabókin kann að hafa verið framseld til, 

geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum. 

47. gr. 

Fé ófullráða manna og almannastofnana má setja á vöxtu í bankanum. Lands- 

bankinn með útibúum sínum hefur einn, að því er við verður komið, heimild til 

að taka við geymslufé (depositum).
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48. gr. 63 
Fé það, sem lagt hefur verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 21. júní 

kyrrsetning eða löghaldi meðan það stendur þar. 

49. gr. 
Bankanum er heimilt að áskilja sér hærri vexti en 6% um árið af útlánum 

gegn fasteignaveði. 

50. gr. 
Bankinn getur löglega samið svo við skuldunauta sína, að þeir taki upp í veð- 

skuldabréf sín til bankans, ákvæði það, er getur um í tilskipun 18. febrúar 1847, 
10. gr., um fé ómyndugra á Íslandi. 

51. gr. 
Eigi missir bankinn kröfu sína, þótt veðið glatist fyrir óhapp. 

52. gr. 
Bankinn hefur rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og annað, sem 

hann hefur fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir til þess 
fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með 8 daga fyrir- 
vara. Nú er veðsali ókunnur, eða menn vita ekki um heimili hans, og þá skal 
bankinn stefna hlutaðeiganda með 14 daga fyrirvara til að leysa veðið, með aug- 
lýsingu í þeim tíðindum, sem birta skal í stjórnarvaldaauglýsingar. 

53. gr. 
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs, og sveitarsjóðs, eða annarra stofnana. 
Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bankanum og 

nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrétt, arðmiðar 

af skuldabréfum bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

54. gr. 
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða á gjaldþrotaskiptum, og ber þá 

uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Landsbankanum og geta þess 
í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum eða útibúi því, er í hlut á, gert 
viðvart svo tímanlega að hægt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

VIT. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

55. gr. 
Lög þessi ganga þegar í gildi og falla þá jafnframt úr gildi lagaákvæði, er fara 

í báða við lög þessi. i 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Ákvæði 9. gr. laganna gangi í gildi, þegar Alþingi ákveður. Þangað til getur ráð- 

herra veitt bankanum undanþágu frá ákvæðum c-liðs 11. gr. laganna um, að bank- 
inn skuli draga erlendar skuldir frá innstæðu þeirri, sem telst til gullforða, svo 
og því ákvæði, að erlendar innstæður megi ekki fara fram úr % alls gullforðans.
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Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi bankaráðsmanna. 
Starfstímabil bankaráðsmanna og varamanna, sem kosnir eru af Alþingi í fyrsta 
sinn eftir samþykkt þessara laga, skal vera til ársloka 1961. Starfstímabil formanns 
og varaformanns, sem ríkisstjórnin skipar í fyrsta sinn samkv. lögum þessum, er 
til ársloka 1962. Hið nýkjörna bankaráð skal hlutast til um, að stjórn seðlabank- 
ans og framkvæmdastjórn viðskiptabankans verði komið í það horf, sem lög þessi 

gera ráð fyrir. 

Gjört að Bessastöðum, 21. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „200 rúmlesta“ í a-lið 4. gr. laganna komi: 300 rúmlesta. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: . 

Fiskveiðasjóður lánar einungis gegn 1. veðrétti. Mega lán nema allt ad % — 
tveimur þriðju hlutum — af kostnaðarverði eða virðingarverði nýrra fiskiskipa og 
% — þremur fimmtu hlutum — til nýrra fiskvinnslustöðva og annarra fasteigna 
útvegsins. Til nýrra fiskiskipa, sem smíðuð eru innanlands, mega lán þó nema allt 
að 34 — þremur fjórðu hlutum — kostnaðar- eða virðingarverðs. Um lán út á eldri 
skip en eins árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnar í hvert skipti. Lengsti lánstími 
er 20 ár. . 

Um útborgun lána vegna skipa í smíðum skal ákveðið í reglugerð. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Lúðvík Jósepsson.
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LÖG 
um breytng á lögum nr. 18 4. nóv. 1887, um veð. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
2., 3., 4. og 5. málsgr. 7. gr. laganna orðist svo: 

Eigi veðsali heimili í Reykjavík, skal afhenda skjalið til innritunar í veðmála- 
skrár innan þriggja vikna frá dagsetningu þess, en í öðrum kaupstöðum skal þing- 
lýsa því á fyrsta, öðru eða þriðja bæjarþingi, eftir að það er dagsett, og fær bréfið, 
ef út af er brugðið, eigi veðgildi frá þinglýsingardegi, þótt síðar verði lýst. 

Eigi veðsali heima utan kaupstaða, skal lýsa veðbréfinu á manntalsþingi hinu 
næsta eftir að það er dagsett, og fer um það sem áður segir, ef út af er brugðið. 
Hafi því verið þinglýst á réttum tíma, en áður sýnt, til þess að það verði ritað 
fyrir fram í afsals- og veðmálabókina, svo sem segir í 1. nr. 30 7. maí 1928, nær 
það veðgildi frá þeim degi, er það var sýnt. 

Nú flytur veðsali í aðra þinghá, og skal þá þinglýsa bréfinu að nýju á þingi þar 
og eigi síðar en áður segir frá þeim degi, er hann kom þangað. 

Svo skal og þinglýsa öllum veðskuldbindingum, sem þegar hafa verið gefnar 
fyrir almennu sjálfsvörzluveði í lausafé eða sjálfsvörzluveði í einstökum munum, 
ella eru þær ógildar. Skal það gera innan sama frests og að framan greinir, eftir að 
lög þessi ná gildi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. marz 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 
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LÖG 

um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: AX ég samkvæmt 9. gr. laga nr. 45 4. júní 1957 um breyting á 
lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, hef látið 
fella meginmál laganna nr. 45 1967 inn í lög nr. 81 1947 og gef lögin út 
svo breytt sem lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum: 

1. gr. 
Greiða skal útflutningsgjald af öllum íslenzkum sjávarafurðum, sem fluttar 

eru til útlanda, er nemi 2%% af verði afurðanna. 

Til íslenzkra afurða telst afli, er skip, sem skrásett eru hér á landi, veiða, þótt 
hann sé veiddur utan landhelgi og eigi verkaður í landi. 

2. gr. 
Ríkissjóður sér um innheimtu gjaldanna, en tekjur af þeim — samkvæmt 1. gr. — 

skiptast þannig milli eftirtalinna aðila: 
a. Til Fiskveiðasjóðs skal verja 74% teknanna. 
b. Til að standa straum af stofnkostnaði vegna rannsóknarstofnunar sjávarút- 

vegsins skal verja 4%. 
c. Til Landssambands ísl. útvegsmanna renni 4%. 
d. Til Fiskimálasjóðs renni 18%. 

3. gr. 
Gjald það, sem ræðir um í Í. gr., skal miða við söluverð afurðanna með um- 

búðum, fluttra um borð í skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, eða sölu- 
verð erlendis (cif), að frádregnu flutnings- og ábyrgðargjaldi til útlanda og 
miðilsgjaldi. Ef afurðir eru sendar óseldir, skal lögreglustjóri eða innheimtumaður 
ríkissjóðs ákveða gjaldið eftir því, sem ætla má, að verðar séu með umbúðum, 
fluttar um borð. Sendandi eða umboðsmaður hans er skyldur til að gefa lögreglu- 
stjóra vottorð, að viðlögðum drengskap, um, hvort hið senda er selt eða ekki, og 
ef selt er, þá söluverð og söluskilmála. 

4. gr. 
Nú sannar sendandi það, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farm- 

skírteinis, að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur 
sett á hinar útfluttu óseldu fiskiafurðir, sé hærra en hann hefur selt þær, og er 
þá fjármálaráðuneytinu heimilt að endurgreiða mismuninn. 

5. gr. 
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður en lagt 

er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra 
eða innheimtumanni ríkissjóðs þar, sem varan er tekin, eða ef hún er eigi flutt úr 

landi, þá þar, sem skipið leggur frá landi. 

6. gr. 
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum, er 

skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs í
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hendur samrit eða staðfest eftirrit af farmskirteinum eða öðrum hleðsluskírtein- 66 
um, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt 25. júní 
eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað 
yfirlýsing sendanda um vörumagnið gefin að viðlögðum drengskap. 

Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef send- 
andi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn 
skipa. 

Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein. 

7. gr. 
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu. 

8. gr. 
Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikn- 

ingsskil fyrir útflutningsgjöldum skv. lögum þessum, eftir því sem fjármálaráðu- 
neytið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir. 

9. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 1000—50000 kr., nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða af- 
greiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, greiða 
þrefalt það útflutningsgjald, sem reynt var að draga undan. 

Sektir allar renna í ríkissjóð. 
Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur grun um, að skilríki 

þau, er um getur í 6. gr., séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins, áður en 
það er afgreitt eða það lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem 
með þarf í þessu efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, 
ef skilríkin reynast röng, en ella ríkissjóður. 

10. gr. 
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fer um innheimtu og skiptingu útflutnings- 

gjalda af sjávarafurðum, útfluttum árið 1957, skv. ákvæðum þessara laga. 

Gjört í Reykjavík, 25. júní 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. . 
(L. S.) 

  

Lúðvík Jósepsson. 

A 33 

  

Endurprentuð blaðsíða.
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67 BRÁÐABIRGÐALÖG 
11. sept. 

um breyting á lögum nr. 86 22. des. 1956, um útflutningssjóð o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að 

breyta nú þegar lögum nr. 86 1956, um útflutningssjóð o. fl., að því er 

varðar innheimtu yfirfærslugjalds. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

Í 16. gr. b. lið laga um útflutningssjóð o. fl. falli niður orðið „skipaleigum“. 

2. gr. 

Síðasti málsliður 2. málsgr. 15. gr. laganna skal hljóða svo: Ríkisstjórnin 

getur þó undanþegið yfirfærslugjaldi skipaleigur, nauðsynleg skipagjöld og flug- 

vélagjöld erlendis að nokkru eða öllu leyti og sett þau skilyrði um það, er þurfa 

þykir. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. september 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

Stjórnartíðindi 1957, A. 8. 

68 BRÁÐABIRGÐALÖG 
26. sept. . tu BN 

um breyting á lögum nr. 66/1945, um útsvör. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að hann telji, að upphæð 

álagðra útsvara hafi af ýmsum ástæðum hækkað svo mjög á síðari árum, 

að brýna nauðsyn beri til að breyta ákvæði 2. málsliðar 26. gr. gildandi 

útsvarslaga þannig, að yfirskattanefnd og ríkisskattanefnd verði heimilað, 

að breyta útsvari, sem kært er yfir, ef það reynist að minnsta kosti 3% 

of hátt eða lágt, í stað 10% eins og nú er í lögum. 
Fellst ég því á, með skírskotun til 28. gr. stjórnarskrárinnar, að gefa 

út svofelld bráðabirgðalög: 

1. gr. 
Í stað 10% í 2. málslið 26. gr. komi 3%. 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 68 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 26. sept. 

Gjört að Bessastöðum, 26. september 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

  

(L. S.) 

Hannibal Valdimarsson. 

AUGLÝSING os 
27. júlí 

um framlengingu vidskiptasamnings milli fslands og Frakklands. 

Með erindaskiptum i Paris 10. april 1957 var viðskiptasamningur Íslands og 
Frakklands frå 6. desember 1951 (Stj.tíð. A. 122/1951) framlengdur til 31. marz 1958. 

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

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanrikisráðuneytið, 27. júlí 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
Henrik Sv. Björnsson. 

AUGLÝSING 70 
27, júlí 

um framlengingu vidskiptasamkomulags mill fslands og Svibjédar. 

Hinn 27. júní 1957 var undirritað í Stokkhólmi samkomulag um viðskipti 
milli Íslands og Svíþjóðar á tímabilinu 1. apríl 1957 til 31. marz 1958. Viðskipta- 
samkomulag þetta er óbreytt frá fyrra ári (Stj.tíð. A. 59/1956). 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 27. júlí 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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71 AUGLYSING 
8. ågust i 

um framlengingu vidskiptasamnings milli fslands og fsrael. 

Með erindaskiptum milli sendiråda Íslands og Ísrael í Stokkhólmi, dags. 11. og 

12. júní 1957 var viðskipta- og greiðslusamningur Íslands og Ísrael frá 18. maí 1953 

(Stj.tíð. A. 60/1953) framlengdur óbreyttur til 18. maí 1958. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. ágúst 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

72 AUGLÝSING 
8. ágúst 

um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og 

Sambandslýðveldisins Þýzkalands. 

Hinn 15. júlí 1957 var undirrituð í Bonn bókun um framlengingu viðbótar- 

samkomulags frá 30. júní 1955 um viðskipti milli Íslands og Sambandslýðveldis- 

ins Þýzkalands á grundvelli viðskiptasamnings frá 20. maí 1954 (Stj.tíð. A. 89/1955). 

Gildir framlengingin til 30. júní 1958. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 8. ágúst 1957. 

Guðm. Í Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

73 AUGLÝSING 
6. sept. era: . . . , 

um löggilding viðauka við lyfjaskrá. 

Samkvæmt tillögum heilbrigðismálaráðuneytis hefur forseta Íslands, hinn 12. 

ágúst 1957, þóknast að ákveða, að upphaflegur lausblaðaviðauki, Addendum til 

Pharmacopoea Danica 1948 1—12—1953, við gildandi lyfjaskrá hér á landi (Pharma- 

copoea Danica 1948, Editio IX, sbr. auglýsingu nr. 72 14. júlí 1950), svo og þrír 

síðari viðaukar, 1—12—1954, 1-—6— 1956 og 1—12— 1956, skuli löggiltir til notkunar 

á Íslandi frá 1. október 1957, enda kynni heilbrigðismálaráðuneytið læknum og 

lyfsölum löggilding viðaukanna með nauðsynlegum skýringum. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 6. september 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
Baldur Möller.
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AUGLÝSING 
4 

um staðfesting forseta Íslands á reglugerð um nám í lyfjafræði lyfsala 

við læknadeild Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 18. þ. m. samkvæmt tillögu menntamálaráðherra 
staðfest reglugerð þá, er hér fer á eftir, um nám í lyfjafræði lyfsala við læknadeild 
Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Þeir stúdentar, er lokið hafa stúdentsprófi við stærðfræðideild í íslenzkum 

mnenntaskóla, eða sambærilegu prófi, hafa aðgang að námi í lyfjafræði lyfsala. 
Deildin getur þó sett lágmarkseinkunnir í einstökum greinum sem skilyrði fyrir 

inntöku. Enn fremur getur deildin takmarkað fjölda nemenda. 

2. gr. 
Kenna skal fræðileg undirstöðuatriði lyfjafræði lyfsala, bókleg og verkleg. 

Lýkur því námi með fyrrihlutaprófi og öðlast sá, sem stenzt það próf, lærdóms- 
titilinn examinatus pharmaciae. 

3. gr. 
Nám í lyfjafræði lyfsala við Háskóla Islands miðast við þrjú kennsluår, og eru 

próf í lok hvers kennslutímabils. 

Próf eru munnleg, skrifleg og verkleg. Við einkunnagjöf skal jafnframt stuðzt 
við úrlausnir æfingaverkefna, sem stúdentar hafa leyst á námstímanum. 

4, gr. 
Á fyrsta kennsluári skal kenna: 
Lyfjagerðarfræði (pharmacia), efnafræði (ólífræn efni), latínu, verðlagningu 

lyfja, lyfjalöggjöf (lyfjalögfræði) og galenska lyfjagerð með verklegum æfingum. 
Að loknu fyrsta kennsluári skal stúdent vistaður til verklegs náms í lyfjabúð 

og Lyfjaverzlun ríkisins í samráði við aðalkennara (dósent) í lyfjafræði lyfsala. 
Stúdent skal stunda hið verklega nám frá 15. júní til 15. september næsta ár 

með tveggja vikna sumarleyfi hvort árið. Stúdent má leysa verklegt nám af hendi 
á fleirum en einum stað í samráði við og með samþykki aðalkennara. 

Á þriðja námsári skal kenna: 
Efnafræði (lífræn efni), lyflýsingafræði, grasafræði, rekstrarfræði lyfjabúða, 

efnagreiningu og vörufræði með verklegum æfingum og efnafræði með verklegum 
æfingum. 

5. gr. 
Við verklegt nám utan háskólans skal stúdent starfa sem hér segir: Í lyfjabúri 

á mánuði, að afgreiðslustörfum og hreinsun íláta 2 mánuði, að galenskri lyfjagerð, 
bar með talin töflu-, kyrni- og stungulyfjagerð og störf í rannsóknarstofu 612 mánuð 
og við áfyllingar og birgðaeftirlit 1% mánuð. 

6. gr. 
Í byrjun annars námstímabils eru stúdent afhentar tvær verkefnaskrár, A og B, 

yfir verkefni (samsetningar), er hann skal leysa á verknámstíma sínum. 
Samsetningar þær, sem greindar eru á verkefnaskrá A, skal stúdent búa til, 

semja ýtarlega og eftir föngum rökstudda greinargerð um framleiðslu þeirra og 
skrá í þar til gerða vinnustofubók. 
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74 Samsetningar, sem greindar eru å verkefnaskrå B, skal student einnig bua til, 

19. sept. lýsa stuttlega framleiðslu þeirra og skrå í dagbók, en gera sérstaklega grein fyrir 

hvers konar vandkvæðum, er verkinu kunna að vera samfara. 

Ef samsetning greind á verkefnaskrá B er sérstaklega auðkennd (með tilliti til 

þess), má heimila stúdent að búa til aðra sams konar í hennar stað. 

7. gr. 

Á verknámstíma utan háskólans skal stúdent færa dagbók og vinnustofubók. 

Dagbók er færð frá þeim tíma, er stúdent hefur verklegt nám utan háskólans 

og þar til því námi lýkur. Þar skal geta hvers konar lyfjagerðar og annarra verka, 

er stúdent hefur starfað að á þessum hluta námstímans. 

Bókin skal vera með tölusettum blöðum, stærð hennar 297 mm X 210 mm 

(form A — 4). Í bókina skal skrifað með bleki. 
Á fyrstu síðu standi nafn stúdents og nafn þeirrar stofnunar, er stúdent hefur 

starfað við á verknámstíma sínum, að viðbættu ártali og dagsetningu, er námstími 

hófst og honum lauk. 
Í lok bókarinnar skal vera: 1) Efnisyfirlit (með blaðsíðutali) um samsetningar 

þær, sem stúdent hefur búið til og greindar eru á verkefnaskrá B ásamt tölu sam- 

setningar á verkefnaskrá. 2) Svo hljóðandi yfirlýsing dagsett og undirrituð af 

stúdent: „Bók þessa hef ég sjálfur fært nákvæmlega og samvizkusamlega.“ 3) Svo 

hljóðandi vottorð dagsett og undirritað af forstöðumanni þeirrar stofnunar, er 

stúdent hefur starfað hjá: „Það vottast hér með, að ofangreind yfirlýsing er rétt.“ 

Ef stúdent starfar á tveim (eða fleiri stöðum) utan háskólans, þá skiptist dag- 

bók í tvo (eða fleiri) hluta, en hvorum (hverjum) um sig skal fylgja sams konar 

yfirlýsing frá stúdent og vottorð frá forstöðumanni, er að ofan greinir. Efnisyfirlit 

skal þó vera í einu lagi í lok bókarinnar. 

Vinnustofubók skal stúdent færa og skrá þar ýtarlega og eftir föngum rök- 

studda lýsingu á samsetningum þeim, er greindar eru á verkefnaskrá A og búnar 

hafa verið til á verknámstíma utan háskólans. Skal stúdent skýra frá með eigin 

orðum, hvað hann hefur gert og hvers vegna hann hefur farið þannig að. Ef um 

efnabreytingar er að ræða, skal þeirra getið með líkingum ásamt stökíómetriskum 

útreikningum, þar sem við á. 
Bókin skal vera með tölusettum blöðum og sömu stærðar sem dagbók. Heimilt 

er þó að nota laus blöð, jafnstór, er þá skulu heft í bókarform eða gegnumdregin 

og innsigluð að verknámstíma loknum af forstöðumanni þeirrar stofnunar, er 

stúdent hefur starfað hjá. 
Á fyrstu síðu skal standa nafn þeirrar stofnunar, er stúdent hefur starfað hjá 

á verknámstíma sínum, að viðbættu ártali og dagsetningu, er námstími hófst og 

honum lauk. Á næstu síðu komi í þeirri röð, sem hér segir: 1) Efnisyfirlit (með 

blaðsíðutali). 2) Lýsing á tilbúningi þeirra samsetninga, sem greindar eru á verk- 

efnaskrá A, í þeirri röð, sem þær voru búnar til. 3) Svo hljóðandi yfirlýsing dag- 

sett og undirskrifuð af stúdent: „Samsetningar þær, er greinir á bls. .... tilbls. .... 

í bók þessari hef ég sjálfur búið til, og sömuleiðis hef ég sjálfur samið lýsingarnar 

á verknámstíma mínum í ........ “. 4) Svohljóðandi vottorð dagsett og undirskrif- 

að af forstöðumanni þeirrar stofnunar, er stúdent hefur starfað hjá: „Það vottast 

hér með, að ofangreind yfirlýsing er rétt.“ 

Ef stúdent starfar á tveim (eða fleiri) stöðum utan háskólans, skiptist vinnu- 

stofubók hans — að efnisyfirliti undanskildu — í tvo (eða fleiri) hluta, en hvorum 

(hverjum) um sig skal fylgja sams konar yfirlýsing frá stúdent og vottorð frá 

forstöðumanni, er af ofan greinir. 

Bezt fer á, að allt sé skráð í eina bók. Ef svo er ekki, skal það greinilega tekið
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fram í báðum (öllum) heftum vinnustofubókar, en heildaryfirlit skal vera í fyrra 

(fyrsta) hefti bókarinnar. 

Stúdent skilar dagbók og vinnustofubók, er hann segir sig til miðprófs. 

8. gr. 
Við gjöf einkunna skal farið eftir Örstedskerfi, og eru einkunnir og stigagildi 

þeirra sem hér segir: 

Einkunnir ............ 6 Stigagildi ............ 8 
rn 5% ARI 72% 
— neesereereee 5% — euerereseres 7% 
— neeeereserss 5 EEN 7 
— eueersrerere 425 — uerrerssenss 615 
— neveeeereres 4 — eee 5% 
— nereeererese 4 — ueeeseresues 5 
— 3% — euveesereree 3% 
— 3% — eereereesese 2% 
— neesererrsee 3 — eevereeseree 1 
— neveeereeree 2% AR = 1% 
— eereererrere 2 — seeren — 4) 
— 2 — eeerrerveves —7 
— never, 1% AR RÐIR — 12%, 
— 1% AR = 17% 
— neerenrseeeee 1 NR — 23 

Við gjöf einkunna hlýtur stúdent þá einkunn, er næst liggur meðaltali einkunna 
prófanda og prófdómara. 

Frá 7.50—8.00 að stigagildi er ágætiseinkunn, frá 6.00—7.49 er I. einkunn og 
frá 5.00—5.99 er II. einkunn. 

Til að standast próf verður stúdent að hafa fengið a. m. k. 5.00 í hverri af 
þessum verklegu greinum: galenskri lyfjagerð, búrvinnu og efnagreiningu ásamt 
vöruþekkingu og ekki minna en 5.00 að meðaltali í hverjum einstökum hluta 
fyrir sig. 

9. gr. 
Prófum í lyfjafræði lyfsala er skipt í þrjá hluta, og eru prófgreinar og gildi 

einkunna í hverri prófgrein sem hér segir: 

Upphafspróf: 

Skriflegt: 

Lyfjagerðarfræði: tvöföld einkunn, efnafræði (ólifræn efni): tvöföld 
einkunn, verðlagning lyfja: einföld einkunn. 

Munnlegt: 

Latina: einföld einkunn, lyfjalöggjöf: einföld einkunn. 

Verklegt: 

Galensk lyfjagerð: einföld einkunn. 

Miðpróf: 

Verklegt: 
Galensk lyfjagerð: tvöföld einkunn, lyfjagerð eftir lyfseðli: tvöföld 

einkunn. 

1957 

74 

19. sept.



1957 

TA 

19. sept. 

266 

Lokapróf: 

Skriflegt: 
Efnafræði (lífræn efni): tvöföld einkunn, lyflýsingafræði: einföld ein- 

kunn, grasafræði: einföld einkunn, rekstrarfræði lyfjabúða: einföld einkunn. 

Verklegt: 
Efnafræði: tvöföld einkunn, efnagreining og vörufræði: einföld einkunn. 

Áður en stúdent segir sig til upphafsprófs skal hann leggja fram vottorð frá 

kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástundun við námið og lokið tilbún- 

ingi eigi færri en 15 galenska samsetninga, sem greindar eru á verkefnaskrá Á. 

Þá er stúdent segir sig til miðprófs skal hann hafa staðizt upphafspróf og lokið 

tilbúningi allra þeirra samsetninga, sem greindar eru á verkefnaskrám Á og B og 

skilað dagbók og vinnustofubók, er kennari og prófdómendur meta gilda. 
Einkunn við próf í verklegri galenskri lyfjagerð skal miða að hálfu við vinnu- 

stofudagbók og að hálfu við frammistöðu á prófinu sjálfu. 

Á sama hátt skal miða einkunn fyrir lyfjagerð eftir lyfseðli að hálfu við dag- 

bók og að hálfu við frammistöðu á prófinu sjálfu. 

Þegar stúdent segir sig til lokaprófs skal hann hafa lokið miðprófi og leggja 

fram vottorð frá kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástundun við námið 

og lokið eigi færri en 15 verklegum æfingum í efnafræði. 

Nú stenzt stúdent eigi upphafspróf eða lokapróf og er honum þá heimilt að 

þreyta próf aftur að ári liðnu, enda hafi hann haldið námi áfram við háskólann 

a. m. k. eitt kennslumisseri, eftir að honum fataðist prófið. 

Standist stúdent ekki miðpróf er honum heimilt að þreyta prófið aftur að ári 

liðnu, enda hafi hann þá starfað eigi skemur en níu mánuði við verklegt nám i 

greininni, frá því honum fataðist prófið. 
Nú óskar stúdent, sem eigi hefur staðizt próf eða gengið frá prófi, að þreyta 

próf að nýju, og verður hann þá að þreyta próf í öllum greinum í því prófi. 
Prófandi velur prófverkefni í hverri grein hins munnlega og verklega prófs, 

en Í samráði við prófdómara í skriflegum greinum. 
Engan hluta prófs má þreyta oftar en tvisvar og prófi skal lokið eigi síðar en 

sex árum eftir að stúdent var skráður í deildina. 
Undanþágu má veita, ef stúdent hefur verið veikur, enda sé það staðfest af lækni 

háskólans. 
Hafi stúdent byrjað á prófi, en gengið frá því, getur hann ekki sagt sig til 

rrófs að nýju fyrr en að ári liðnu. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 40. gr. 1. nr. 60 frá 7. júní 1957 og 

öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Menntamálaráðuneytið, 19. september 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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FORSETABRÉF 75 
24. sept. 

um ad reglulegt Albingi 1957 skuli koma saman til fundar 

fimmtudaginn 10. október 1957. 

Forseti ISLANDS 
jörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt Alþingi 1957 
skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 10. 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 að Bessastöðum, 24. september 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

  

(L. S.) a 
Hermann Jónasson. 

AUGLÝSING TØ 
. 9. sept. 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í embættiserindum til útlanda 
og mun verða fjarverandi um hríð. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinn, 29. september 1957. 

Hermann Jónasson. - 
Birgir Thorlacius. 

BRÉF 77 
9. okt. 

HANDHAFA VALDS FORSETA ISLANDS 

um setningu Albingis. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjårnarskrårinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: 

Að vér veitum forsætisráðherra, Hermanni Jónassyni, umboð til þess í voru 
nafni að setja Alþingi, 77. löggjafarþing, er koma á saman til fundar fimmludag- 
inn 10. október 1957. 

Gjört í Reykjavík, 9. október 1957. 

Hermann Jónasson. Emil Jónsson. Jónatan Hallvarðsson. 

(L.S)   
Hermann Jónasson. 

A 34 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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78 AUGLYSING 
14. okt. 

um fullgildingu á stofnskrá Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. 

Hinn 31. maí 1957 samþykkti Alþingi þingsályktun um að veita ríkisstjórninni 
heimild til þess fyrir Íslands hönd að fullgilda stofnskrá Alþjóðakjarnorkumála- 
stofnunarinnar, sem samþykkt var hinn 26. október 1956 á alþjóðafundi í bæki- 
stöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York. 

Fullgildingarskjal Íslands var afhent ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku hinn 6. 

ágúst 1957. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 14. október 1957. 

Guðm. Í Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

79 AUGLYSING 
14. okt. 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í dag úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinn, 14. október 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Birgir Thorlacius. 

80 LÖG 
1. nóv. 

um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 1957. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Vinningar í símahappdrætti því, sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur 

efnt til á árinu 1957, skulu undanþegnir hvers konar opinberum gjöldum, nema 
eignarskatti. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. nóvember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 54 5. júní 1957, um bufiårrækt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
66. gr. laganna orðist svo: 
Í hverju sveitarfélagi, þar sem ekki er starfandi fóðurbirgðafélag, skulu vera 

forðagæzlumenn, einn eða fleiri, til þess að hafa gát á fóðurbirgðum innan sveitar- 
félagsins og meðferð á búpeningi. — Sýslunefnd ákveður tölu forðagæzlumanna í 
hverjum hreppi eftir tillögu hreppsnefndar, en bæjarstjórn í kaupstöðum. Ef þeir 
eru fleiri en einn, má skipta umdæminu í jafnmörg forðagæzlusvæði, og hefur þá 
hver forðagæzlumaður sitt svæði til umsjónar. 

2. gr. 
67. gr. laganna orðist svo: 
Sveitarstjórn kýs forðagæzlumenn og jafnmarga varamenn til 4 ára í senn að 

afloknum sveitarstjórnarkosningum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 
um framlenging á gildi II. kafla laga nr. 100 1948, um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í TIL kafla laga nr. 100/1948 og 2.—5. gr. 

laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1958 með þeim breytingum, sem greinir 
i 2. og 3. gr. hér á eftir. 

2. gr. 
Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: Heildsala er 

undanþegin söluskatti samkv. 22. gr., en til heildsölu telst ekki sala eða afhending 
fyrirtækja á eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. um- 
boðsþóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum. 
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82 3. gr. 
14. des. 22. gr. laganna orðist þannig: 

Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skattskyldra aðila skal 

greiða söluskatt samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a. Af sölu eða afhendingu smásala eða smásölufyrirtækja, þar með talin pöntunar- 

félög, skal ekki greiða söluskatt, 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. Greiða skal 3% söluskatt af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðssala, 

sala eða afhending, vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum og iðn- 

fyrirtækjum, matsölu, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmyndahúsum, 

leikhúsum, flutningastarfsemi, lausafjárleiga og þess háttar. 

Af sölu bóksala á bókum í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn af 

umboðsþóknun 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 

fulinaðar. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1958. 

Gjört að Bessastöðum, 14. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.



271 1957 

LÖG 83 
20. des. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1958 með viðauka. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1958 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 
a. Með 100% viðauka viiagjald, samkv. lögum nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lög- 

um um breyting á þeim lögum. 
b. Með 140% viðauka stimpilgjald, lestagjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, 

er um ræðir i aukatekjulögum nr. 40/1954. 
c. Með 200% viðauka gjöld samkv. TX. 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 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1958. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

FORSETABRÉF 84 
FA A 20. des. 

frestun á fundum Alþingis. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess 
að fresta um sinn fundum Alþingis, 77. löggjafarþings, frá 20. desember 1957, enda 
verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 4. febrúar 1958. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 
um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90/1954, um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
A árinu 1958 skal innheimta: 

A. Vörumagnstoll samkvæmt lögum nr. 90/1954, um tollskrá o. fl., með þessum 

hækkunum: 
a. Af benzíni, öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 

15. lið, með 20 aurum af kg í stað 1 eyris. 
b. Af öllum öðrum vörum með 340% álagi, þó ekki af flugvélabenzini og 

vörum þeim, sem taldar eru í 2. gr. 
B. Verðtoll samkvæmt sömu lögum með 80% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem 

taldar eru í 2. gr. 
A árinu 1958 skal innheimta og greiða í sérstakan sjóð 1% af vörumagns- 

tolli og verðtolli samkvæmt tollskrá og hækkunum samkvæmt þessari grein, svo 
og af öðrum aðflutningsgjöldum, þó ekki af söluskatti af innfluttum vörum. 
Fé þessu skal varið til byggingar tollstöðva í landinu. Álagið skal innheimt með 
öðrum aðflutningsgjöldum og nýtur sömu lögverndar og þau. Jafnframt er fram- 
kvæmd 5. gr. laga nr. 68/1956, um tollheimtu og tolleftirlit, frestað til ársloka 1958. 

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. 

3. gr. 
Á árinu 1958 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— 182 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. kafla tollskrár. R

e
p
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4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1958. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1958. 

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

Þ 
i
i
 c
o 

. Stimpilgjald 

. Leyfisbréfagjald 

. Söluskattur 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

  

Eysteinn Jónsson. 

Árið 1958 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 eignarskatíur 
Stríðsgróðaskattur 
Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga 

14000000 
7000000 

  

sr... Vörumagnstollur 
Verðiollur 
Innflutningsgjald af benzíni 
Gjald af innlendum tollvörum 

. Tekjur samkv. lögum um útflutningssjóð o. fl. ...... 
Lestagjald af skipum 
Bifreiðaskattur 

Aukatekjur 

Vitagjald ..............20200 000... 

Útflutningsleyfagjöld 

Leyfisgjöld 

kr. kr. 
  

118 000 000 

7 000 000 

36 000 000 
174 000 000 
17 000 000 
11 000 000 

300 000 
13 000 000 

12 500 000 
20 000 000 

1 700 000 
600 000 
800 000 

125 000 000 

238 000 000 
90 000 000 

13 300 000 

35 600 000 
115 000 000 

6 500 000 
      623 400 000 
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3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 
  

A. 

áfengisverzlunar 
tóbakseinkasölu 
ríkisprentsmiðju 

sr. 

FO KONNI 

sr. 

Rekstrarhalli póstsjóðs 
— ríkisbúa 

KORK 

FK ONO NNONR NO K R 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 

Tekjur 

Gjöld: 
Póststjórnarkostnaður 
Pósthúsið í Reykjavík 
Önnur pósthús 
Póstflutningar 
Önnur gjöld 

sr ..... 

sr. 

sr. 

sr. 

i
i
 

rt
 

so 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. Á. 

2. Landssíminn. 

Gjöld: 
a. Til starfrækslu landssímans m. m.: 

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans 
2. Ritsímastöðin í Reykjavík 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík 
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík 
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar- 

firdi 0... 
6. Birgðahúsið ..........00000 0000... 
7. Ritsímastöðin á Akureyri .......... 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ......... 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði 

Ritsímastöðin í Hrútafirði 
. Ritsímastöðin í Vestmannaeyjum ... 

Ritsímastöðin á Siglufirði 
. Til annarra símastöðva og eftirlits- 

stöðva 

2800000 
7700000 
740000 

1600000 

23500000 
1000000 
1860000 
910000 

1210000 
600000 
1210000 
1090000 

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ........ 
Viðbót og viðhald stöðva 
Viðhald landssímanna 
Framhaldsgjald 
Ýmis gjöld 
Fyrning á húsum og áhöldum 
Vextir af lánum 

sr... 

so. 

F
R
 

0
 

0
 

kr. kr. 
  

7412 000 
96 000 000 
70 000 000 

500 000 

1100 000 
59 000 
  

173 912 000 

1159 000 
  

172 753 000 
  

1120 000 
9 480 000 
4 700 000 
4. 950 000 
1400 000 
  

20 550 000 

21 650 000 
    

1100 000 
  

55 320 000 
1000 000 
4 000 000 

11 000 000 
525 000 
750 000 
790 000   1600 000 

83 097 000 
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3. gr. 

kr. kr. 

i. Almannatryggingar .............0.000... 0. 580 000 
i- Atvinnuleysistryggingasjóður ................... 120 000 

Sms ———— 75 685 000 

Fært á 3. gr. A. 1 7 412 000 

Eignabreytingar landssimans. 

Ut. 
I. Afborganir af lánum og til húsakaupa ............. 9 370 000 

II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 2150 000 
UT. Til talstöðva í báta og skip .......00000.00 290 000 
IV. Til loftskeytastöðva í skip .....0.000000 00. 210 000 
V. Til nýrra landssímalína og fjölgunar símarása .... 800 000 

VI. Til notendasíma í sveitum að frádregnum stofngjöld- 
UM 2000 1100 000 

VII. Til undirbúnings stuttbylgjusambands við Hornafjörð 1 800 000 
VIII. Til sjálfvirkrar stöðvar í Keflavík og nágrenni ...... 750 000 

IX. Til póst- og símahúss á Raufarhöfn ................ 300 000 
X. Til stuttbylgjusambands við Borgarnes ............ 350 000 

Fært á 20. gr. Út 1. 2. og IL. 10 120 000 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) ...........00%22.0 00... 109 439 804 
II. Gjöld: 

1. a. Grunnlaun ...............00 0000... 2279128 
hb. Verðlagsuppbót ..................... 1891676 

———— | 4170 804 
2. Kostnaður við áfengisútsölur ................... 1 144 000 
3. Annar rekstrarkostnadur .................000.0... 2 125 000 
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs ...................... 1500 000 
5. Útsvar ............0.0000000 000 4 500 000 (3 439 804 

Verði lokun útsölu samþykkt á fjárhagsárinu Í 
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 96 000 000 

4. Tóbakseinkasala ríkisins. 

I. Tekjur (brúttó-hagnaður) ..........000.0..00..0. 76 953 748 
II. Gjöld: 

1. a. Grunnlaun ..........0.0..0.0.0 000... 739753 
b. Verðlagsuppbót ..............000.... 613995 

— 1353 748 
2. Annar rekstrarkostnaður ............0.0.00..0..0... 2 300 000 
3. Útsvar .......0.00000 0000 3: 0 3. Utsvar 2300000 | 6953 748 

Fært å 3. gr. A. 3 70 000 000     
A 35 
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3. gr. 

kr. kr. 

5. Rikisutvarpid. 

Tekjur: 
a. Afnotagjöld .......00000000 0000. 8 600 000 

b. Aðrar tekjúr .........0000000 0... sn en 4 700 000 
13 300 000 

Gjöld: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .......0.0000 000... 0... 2164829 
2. Verðlagsuppbót ......0000000.0000... 1796808 
3. Aukavinna ......000000.0. 0... 800000 

— 4 761 637 

b. Útvarpsefni ..........0000000 0. 2 775 000 
c. Skrifstofukostnaður ...........000.00 0... . 0... 800 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 700 000 

e. Til útvarpsstöðva ........00000000 000... 1300 000 

f. Til viðgerðarferða o. fl. .......0.00000 00... 0... 300 000 
g. Iögjöld í Lifeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins .........00200.00. ee 300 000 

h. Vegna höfundalaganna ........00.00.0.......00. 450 000 

i. Óviss útgjöld .........2..0.000000 0... nn 250 000 

j. Bifreiðakostnaður ........00.0000 00... 0... 100 000 
DAXOS ne , 0 

k. Fyrning á húsum og vélum ............0....... | 140000 {1 876 637 

1423 363 

Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju: 

a. Tekjur .........000.. nes 165 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............... 151800 
b. Verðlagsuppbót .......... 125994 

— 277794 

2. Efni ........00. 0000 250000 

3. Annar kostnaður ........0000..0.0.0.. 235000 769 794 

— - 2 206 

Rekstur vidtækjaverzlunar: 
a. Tekjur ........200000000 00 nn sn 1 656 000 

b. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........000.... 245400 
b. Verðlagsuppbót .......... 203682 

449082 

2. Annar kostnaður ..........000000. 270918 
—— 720 000 

936 000 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 561600 

Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands ........... 374400 
— 936 000 | 

1425 569 

Til framkvæmdasjóðs .......02000000 00... 1 000 000 

Aukið rekstrarfé ríkisútvarpsins | 425 569 sr...  
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3. gr. 

kr. kr. 

6. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .........00000000 00. nn 5 800 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna: 

1. Grunnlaun ............... 207200 
2. Verðlagsuppbót .......... 171976 

— 379176 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna: 

1. Grunnlaun ............... 1420000 

2. Verðlagsuppbót .......... 1178600 
—— 2598600 

—.— | 2977776 
2. Efnivörur .............00000000 00 1290 000 
3. Vélarekstur og viðhald ...........000.0000.0... 162 224 
4. Annar kostnaður ..........00..000... 750 000 
5. Fyrning ..................0000 0000 120 000 

———| 5300 000 

Fært á 3. gr. A. 4 500 000 

7. Áburðarsala ríkisins. 
. Laun: 

1. Grunnlaun -............00.00.0.... 120000 
2. Verðlagsuppbót .................. 99600 

—— 219600 
. Annar kostnaður ...........0.0.00000. 000... 480400 

— 700 000 
=- Tekjur af vörusölu .................0.0000000000... 700 000 

8. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ....... 4 525 000 
IL Gjöld: 

1. Laun starfsmanna: 

a. Grunnlaun ..........0.000 0000... 408180 
b. Verðlagsuppbót ........00000000 0. 338789 

— 746 969 
2. Vextir ............... 00 500 000 
3. Fyrning .............0..0 0000. 1000 000 
4. Annar kostnaður ...........00...... eeererevee 2 250 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 28 031 

4 525 000 

9. Tunnuverksmiðjur ríkisins. 
I. Tekjur ...........00.0. 0. 11 584 000 

II. Gjöld 
1. Laun og skrifstofukostnaður ................... 112 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 7 440 000 
3. Verkalaun .............0.0000 0000. 2 256 000 
4. Annar kostnaður ........0....0....0.0 0. 1776 000 

11 584 000
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86 

24. des. kr. | kr. 

10. Innkaupastofnun rikisins. 

I. Tekjur af vörusölu .........00000000 0. nunnur... | 595 000 

II. Gjöld: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .....0...00000.0 00... 0... 205126 

b. Verðlagsuppbót ....00.00000. 000... 170253 
—.——— 375 379 

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................. 80 500 

3. Annar kostnaður ..........0000 00 sn nn nn 139 121 
—-— 595 000 

11. Ríkisbú. 

a. Á Bessastöðum. 
1. Tekjur .........000000 00 s ans 621 000 

9. Gjöld ......22200 000 715 000 
Rekstrarhalli |-——-—— 94 000 

b. Á Hvanneyri. 
1. Tekjur ......000000n esne 900000 

2. Gjöld 0... 897000 
—— 3 000 

c. Á Hólum. 
1. Tekjur ......0.00200000 00 440000 

2. Gjöld .......0020 00 435000 

— 5 000 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur .......0.0.000000 enn 330000 

2. Gjöld .....0000 000 320000 
—— 10 000 

e. Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur ........000000 0000 744000 

2. Gjöld .......00 0000 740000 
— 4 000 

f. Í Kópavogi. 
1. Tekjur .......000000 00 113000 

2. Gjöld .........0000 000 103000 
— 10 000 

g. Á Kleppi. 
1. Tekjur .......000000 00 0n sn 558000 
2. Gjöld ..........000 nn 555000 

—— 3 000 
35 000 

Rekstrarhalli, færður á 3. gr. A. FA 59 000 

B. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 10 000     
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4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. kr. 

Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands ...... 57 000 
Vextir af stofnfé Landsbanka Íslands, 6% af 3 millj. .. 180 000 
Aðrir vextir „.............20. 00. 1509 000 
Arður af hlutafjáreign ............0..00 0000. 263 000 

Samtals ... 2 000 000     
  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 6 500 000 krónur. 

24, des.
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1958 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 
  

  

  

      

  

  

        

  

  

  

kr. kr. 

1. Innlend lán ...........2000ee ee snenesen 4 816 053 
2. Lán í dönskum krónum ..........2000000. 000... 45 170 
3. Lán í dollurum ..........20000000ne ens 21 298 

Samtals ... 4 882 521 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands .........0.0000. 00... 0... 186 660 
2. Risna .......000000 00 seen 70 000 

—— 256 660 
II. Skrifstofa forseta í Reykjavik .........0.000.0.000. 260 000 

II. Bifreiðakostnaður ............00000 0000... 280 000 
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum .........00000000000.00.. 300 000 
V. Bessastaðakirkja .........2.2000.0...e.. en. 15 000 

Samtals . 1111 660 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ...........00200000 0... nn 7 000 000 
2. Til yfirskoðumar ríkisreikninga .................0.... 50 000 
3. Fyrning á alþingishúsi „...........0.000000 000. 0... 2797 

Samtals ... 7 052 797      
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10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

Í. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun -............. 354600 
2. Verðlagsuppbót .......... 294318 

b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 
c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000 

2. Húsaleiguuppbót ......... 1260 

d. Ríkisráð .............0...000 0 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun: 

  

1. Grunnlaun ............... 222000 
2. Verðlagsuppbót .......... 168324 

Dómsmálaráðuneytið, laun: 

1. Grunnlaun ............... 523125 
2. Verðlagsuppbót .......... 434193 

Félagsmálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 380800 
2. Verðlagsuppbót .......... 316064 

I. Fjármálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 376200 
2. Verðlagsuppbót .......... 312246 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun: 

1. Grunnlaun ............... 725100 
2. Verðlagsuppbót .......... 601833 

Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 246900 
2. Verðlagsuppbót ....... 187995 

434895 
b. Fálkaorðan .............. 30000 

Samgöngumálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 110400 
2. Verðlagsuppbót .......... 91632 

Utanríkisráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun ............... 380940 
2. Verðlagsuppbót .......... 299248 

648918 
100000 

390324 

957318 

696864 

688446 

1326933 

464895 

202032 

680188 
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h. Varnarmáladeild utanrikisråduneytis- 

ins, laun: 
1. Grunnlaun ............... 286400 
2. Verðlagsuppbót .......... 237712 

—— 524112 

i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun: 
1. Grunnlaun 2.............… 155700 
2. Verðlagsuppbót .......... 127239 

—— 282939 

j. Aðrir starfsmenn, laun: 

1. Grunnlaun ........0...0... 97200 

2. Verðlagsuppbót .......... 80676 
— 177876 

k. Símakostnaður og burðargjöld ...... 875000 

1. Annar kostnaður ráðuneylanna ...... 2400000 
— | 9666 927 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .....000000.... 640289 

2. Verðlagsuppbót .......... 531439 
- 1171728 

b. Annar kostnaður .........00000000... 250000 
—— | 1421728 

4. Ymis kostnadur: 
a. Pappir, prentun og hefting rikisreikn- 

inga (áætlað) ......0.0.0000 0000... 0... 130000 

b. Til þess að gefa út stjórnartiðindi .. 400000 

c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað .......... 100000 

d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð- 

herrabústað ........20200. 0... 0... 2400 | 

—— 632 400 
——————] 12 483 233 

A. Hagstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun med uppbåt .. 539800 

2. Verðlagsuppbót .......... 448034 
— 987834 

b. Aukaaðstoð .......00000.0.......... 62000 

c. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna 167000 

d. Prentun eyðublaða .......0.0.00000.. 25000 

e. Húsaleiga, hiti og ljós ........0..0.. 82000 

f. Annar kostnaður .....0.0000000.0.... 165000 
— | 1488834 

B. Þjóðskráin: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .....0.0.00000... 129600 

2. Verðlagsuppbót .......... 107569 
237169
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b. Aukaaðstoð ......................... 230000 
c. Húsaleiga, hiti og ljós .............. 35000 
d. Annar kostnaður ................... 230000 

732169 
— Tekjur ............0000.0.... 155116 

577 063 
—————| 2065 887 

II, Utanrikismål: 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra og annarra starfs- 

manna samkv. launalögum .......... 401701 
b. Laun starfsfólks utan launalaga .... 64028 
c. Annar kostnaður ................... 60900 

526 629 
2. Sendiráðið í Stokkhólmi: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 410085 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 49027 
c. Annar kostnaður ................... 111624 

570 736 
3. Sendiráðið í London: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 588041 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 161268 
c. Annar kostnaður .................... 183421 

932 730 
4. Sendiráðið í Washington: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 568982 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 191980 
c. Annar kostnaður .................... 112828 

873 790 
5. Sendiráðið í París: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 901125 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 159022 
c. Annar kostnaður .................... 225829 

1285 976 
6. Sendiráðið í Osló: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 407609 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 14843 
c. Annar kostnaður .................... 75277 

497 729 
7. Sendirådid i Bonn: 

a. Laun sendiherra og annarra starfs- 
manna samkv. launalögum .......... 481559 

b. Laun annarra starfsmanna .......... 26309 
c. Annar kostnaður .................... 91507 

599 375 
A 36 
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Sendiráðið í Moskva: 
a. Laun samkv. launalögum ........... 726958 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 85190 
c. Annar kostnaður ........0.0000000.. 178900 

— 991 048 

Skrifstofa fastafulltrúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 340740 
b. Laun annarra starfsmanna .......... 84806 
c. Annar kostnaður ........0000.00.00... 161378 

—— 586 924 

Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 
a. Laun samkv. launalögum ............ 73831 
b. Annar kostnaður ..........000.00... 51114 

— 124 945 

Ræðismannsskrifstofan i Hamborg .............. 92 800 

Ferðakostnaður .......0.00000000 000 nn. 174 000 

Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins .......0.00000.00.000.. 600 000 

. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................... 800 000 

. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ......... 139 000 

Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 

erlendis til landkynningar ........0..0000000000.. 40 600 

. Til kjörræðismanna .........0000000. 00... 20 000 

Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annarra 
en utanríkisráðuneytisins og annar utanfarar- 

kostnaður ........20.000000.e seen 360 000 
———) 9216 282 

Samtals ... 23 765 402 

 



285 1957 

11. gr. 86 
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A. Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Hæstiréttur: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ...................0000.. 393900 
2. Verðlagsuppbót ...........000..00000.. 326937 

— 720 837 
b. Risna dómsforseta ............0....00. 00 10 000 
c. Útgáfa hæstaréttardóma .............0000.00.. 250 000 
d. Annar kostnaður ...................00000 reverse 200 000 

—) 1 180 837 
2. Borgardómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ................0000000 472700 
2. Verðlagsuppbót ...........00..0........ 392341 

— 865 041 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 240 000 
c. Annar kostnaður .............0.0..0000 0 120 000 

—| 1225 041 
3. Borgarfógetaembættið i Reykjavik: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ...........0.0. 0000 372600 
2. Verðlagsuppbót ...........0.00..00 0... 304776 

— 677 376 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 66 000 
c. Annar kostnaður .............0....000000 00 60 000 

— — 803 376 
4. Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0....00. 0000. 588456 
2. Verðlagsuppbót ...............0... 488418 

—— 1076 874 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................... 230 000 
c. Annar kostnaður ..................000...0 520 000 

— 1826874 
5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun .............0..0.. 0... 411438 
2. Verðlagsuppbót ..........0.0.0.0.000.0.... 341493 

—— 752 931 
b. Aukavinna ...........0.00%0 00... 135 000 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður „....,.......... 260 000 
d. Annar kostnaður ............0..00.0 venne 150 000 

—| 1297931 
6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............0000000 00 143100 
2. Verðlagsuppbót ............000000000.. 118773 

— 261 873
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b. Hiti, ljós og ræsting .......00.000000 00... 70 000 

c. Annar kostnaður ......0.002000 00... nn 170 000 
501 873 

. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......000000 000. nn nn 957600 

2. Verðlagsuppbót 22.02.0000... 000. 794808 

. ——— | 1752408 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Grunnlaun .......000000 000. 2569160 

2. Verðlagsuppbót .....0.000000 000... 2023839 

3. Annar kostnaður .......0.0.00 00... 2020000 

6612999 

— Frá Tryggingastofnun ríkisins ........ 1100000 5 519 999 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ...........0..... 250 000 

d. Viðhald embættisbústaða ........0.0.0000..000000.. 300 000 
—/ 7 815 407 

. Laun hreppstjóra: 
a. Grunnlaun ..........ceesesrsr err 9 bað 

b. Verðlagsuppbót .......000000.ensnner nn BENT | 5162050 

. Lögreglukostnaður: 
a. Ríkislögreglan í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun .............2... 1110450 
b. Verðlagsuppbót ............ 921673 

— 2032123 
2. Álag á næturvinnu og aukavinnu .... 304944 
3. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 304600 
4. Bifreiðakostnaður ..........0.0000000... 550000 
5. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 25000 
6. Kostnaður vegna kvenlögreglu ........ 17000 
7. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. ...... 85000 

FER , A — | 3318 667 
b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna: 
a. Grunnlaun ........0.0.0..... 1022200 
b. Verðlagsuppbót ...........… 848423 

—— 1870623 
2. Álag á næturvinnu ........0..000.00... 220000 
3. Einkennisfatnaður ..........00.0.00.0. 200000 
4. Bifreiðakostnaður og tryggingar ...... 400000 
5. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 327600 

6. Annar kostnaður ........0..0.00000.. …… 90000 3 108 223 

; Ríkislögreglan utan Reykjavíkur og Kefla- 
víkurflugvallar: 
1. Laun lögregluþjóna: 

a. Grunnlaun ....0000.0000.... 309150 
b. Verðlagsuppbót .......0.... 256594
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2. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 79857 
3. Álag á næturvinnu 2... 41990 

—— — 687 591 
d. Kostnaður vid sumarlåggæzlu á Siglufirði ......... 60 000 

e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ....... 25 000 
f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og 

Vopnafirði ..............002000. 00 50 000 

sg. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn ......... 15 000 

h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík .......... 15 000 

i. Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað ................. 10 000 
j. Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 
k. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 20 000 
1. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertíðum ... 20 000 

m. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 2 200 000 
n. Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar ............... 35 000 
o. Ýmis annar lögreglukostnaður ................... 550 000 

———— 10 124 481 
10. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu ................... 16 500 000 

11. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 193950 
b. Verðlagsuppbót ............ 160977 

—— 354927 
2. Næturvinnuálag ....................... 48673 
3. Annar kostnaður .................. --. 510000 

913600 
(Þar af fyrning kr. 1144.) 
= Framlag Reykjavíkurbæjar ........ 456800 

— 456 800 

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ................. 333300 
b. Verðlagsuppbót ............ 276639 

——— 609939 
2. Annar kostnaður .................... ++ 1030000 

1639939 
(Par af fyrning kr. 806.) 
— Tekjur ................. 0. 250000 

—.—.— 1389 939 
c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaður „..............000020 vene 73 000 
d. Kostnaður við önnur fangahús ................... 60 000 

—| 1979 739 
12. Til byggingar fangahúsa ..............0.....0000000... 500 000 
13. Kostnaður við sakamál og lögreglumál ............... 900 000 

— Endurgreiddur málskostnaður .................... 300 000 

600 000    
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14. Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra 60 000 
15. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 70 000 
16. Laun sjó- og verzlunardómsmanna .........00000.... 140 000 
17. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 150 000 
18. Kostnaður við félagsdóm: 

a. Laun félagsdómsmanna .........000000 0000... 60 000 
b. Annar kostnaður ..........02.00000 00. ene 10 000 
c. Til útgáfu IV. b. dóma Félagsdóms .............. 20 000 

90 000 
19. a. Laun sáttamanna í vinnudeilum .................. 21 217 

b. Annar kostnaður ..........20.000. 000... 50 000 
—— 71217 

Samtals A. ... 46 098 826 

B. Opinbert eftirlit. 

1. Skipaskoðun ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........2000000 00... 0... 330432 
2. Verðlagsuppbót ........000000000.0.... 263890 

— 594 322 
b. Þóknun til skipaskodunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) ............ 100 000 
c. Ferðakostnaður ..........020000.0. 0... ven 45 000 
d. Annar kostnaður ...........0200000 0... 0... 110 000 

849 322 

— Tekjur ..........02000000..00n en 420 000 
— 429 322 

2. Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0200 000... 0... 237600 
2. Verðlagsuppbót ......0000000000. 0. 197208 

—— 434 808 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) .........00000000 000... 55 000 
c. Annar kostnaður ..........000000.00. 000. 200 000 

689 808 
— Tekjur ........0000000.0 eeen 689 808 

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........00000000.0 0. 0... 520000 
2. Verðlagsuppbót ......00000000 0000... 431600 

— 951 600 
b. Annar kostnaður ...........00.0000.... 00... 800 000 

1751 600 
+ Tekjur ..........000200000 00 nn nn 1751 600    
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. Löggildingarstofan: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..............0000 00... 149400 
2. Verðlagsuppbót ..........0.000.00.000.. 124002 

. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun „............00..00 0. 0... 219800 
2. Verðlagsuppbót .........0..0..000000.. 177034 

Ferðakostnaður við eftirlit ....................... 
Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs ... 
Annar kostnaður ..........0.00.020000 nn 

s
p
e
s
 

. Matvælaeftirlitið: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun með uppbót ..........00... 70860 
2. Verðlagsuppbót ..........00000000000.. 53197 

b. Annar kostnaður .............000000200 00. 

. Kostnaður við mat á afurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ................. 470700 
b. Verðlagsuppbót ............ 384705 

— 855405 
Til afleysinga í sumarleyfum og forföllum 72300 
Skrifstofukostnaður .............0...... 190000 
Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 
o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 .........0.0.000000000. 8000 

5. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk- 
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga .. 10000 
Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 30000 

R
Y
N
 

=
 

b. Síldarmat: 

1. Laun: 

60390 

kr. 
86 

kr. 24. des. 
  

Ferðakostnaður ..............0........ 390000   

220 000 

255 000 

50 000 

225 000 

1555 705 

273 402 

493 402 

396 834 
50 000 
85 000 

140 000 

721 834 
121 834 

124 057 

  

238 402 

349 057
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2. Tímakaup matsmanna ..........0..... 220200 
3. Annar kostnaður .............0.0.0.0.. 57000 

337590 
—— Tekjur .........000000 0000 200000 

— —- 137 590 

ce. Laun kjötmatsmanna: 
1. Grunnlaun ..........200000. 0. 0... 17550 
2. Verðlagsuppbót .........000000000..0.... 14566 

—— 32 116 

d. Laun ullarmatsmanna: 
1. Grunnlaun ............0200.00 0. 0... 26910 
2. Verðlagsuppbót ........0.000000 0. 0... 22334 

— 49 244 

e. Laun lysismatsmanns: 
1. Grunnlaun .........00000000 0. 0. 9000 
2. Verðlagsuppbót ........2000000.......... 7470 

16 470 

f. Ferðakostnaður matsmanna ........0.000000..00.. 150 000 
——/ 1941125 

8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 12 000 
9. Eftirlit með opinberum sjóðum .....0..000000 0... 0.0.. 19 000 

10. Kostnaður við öryggisráð ..........00.0.00000......0... 40 000 

11. Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0.000 0000... 46350 
2. Verðlagsuppbót ......0.000000 0. 00... 38470 

84 820 

b. Annar kostnaður .........000000.n0n eee. 100 000 
— 184 820 

12. Eftirlit með sparisjóðum: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........00000 000... 26100 
2. Verðlagsuppbót .....00.00000.0.0.0.0.. 21663 

47 763 

b. Ferðakostnaður ..........2000000 0000 enn 5 000 
52 763 

13. Húsaleigueftirlit ...............000000 0... nn 148 000 
14, Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 35 000 

Samtals B. ... 3 449 489 

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta. 

. Tollar: 

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun „...........0.0... 2339650 
b. Verðlagsuppbót 
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2. Lausavinna ................0..0.0.0. 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ................ 
4. Símakostnaður og burðargjald ........ 
5. Annar kostnaður .........,............. 

b. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun .............. 1722426 
2. Verðlagsuppbót ......... 1429613 

- Húsaleiga, ljós og hiti ............. 
- Símakostnaður ..................... 

Keflavíkurflugvelli: 
. Laun tollgæzlumanna: 

1. Grunnlaun .............. 280300 
2. Verðlagsuppbót ......... 232648 
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Álag á næturvinnu ................ 
Einkennisfatnaður ................. 
Hiti og ljós ........0...0 00. 
Fæðisstyrkur tollvarða ............ 
Annar kostnaður .................. 
Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 
stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 

h
e
n
 

3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflug- 
vallar: 

a. Laun tollgæzlumanna: 
1. Grunnlaun .............. 529950 
2. Verðlagsuppbót ......... 439858 

II. Skattar: 
a. Ríkisskattanefnd: 

1. Laun nefndarmanna og annarra starfs- 
manna: 
a. Grunnlaun ................. 211500 

b. Verðlagsuppbót ............ 115785 

2. Annar kostnaður ............00.000.... 

b. Skattstofan í Reykjavík: 
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun ................. 1036200 

11. gr. 
  

500000 
200000 
190000 
950000 

3152039 
430000 
35000 

1244000 

512948 
65000 
55000 
22000 
84000 

130000 

110000 

969808 
750000 

327285 
85000 

1896246 

kr. kr. 
  

1719 808 

  

6 121 559 

4 861 039 

978 948 

412 285   
13 681 354 

A 37 
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2. Husaleiga, ljós, hiti og ræsting ........ 650000 
3. Tímavinna .........020000000 0000... 1250000 
4. Annar kostnaður ..........0..0000000.. 450000 

4246246 
—- Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af 
kostnaðinum .........002200000000 0... 686908 

—— | 3659 338 
Skattstofur utan Reykjavíkur „.................... 1400 000 
Undirskattanefndir .............000000. 000. nn... 1000 000 
Yfirskattanefndir ................00000 00... 0... 425 000 
Millimatskostnaður ............20.0000000 0... 0... 250 000 

7 046 623 

Samtals C. ... 20 727 977 

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta .........000000000..0.. 1050 000 

Samtals D.... 1050 000     
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Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt: 

II. 

III. 

IV. 

  

Landlæknisembættid: 
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns: 

1. Grunnlaun ........... HA 89100 
2. Verðlagsuppbót ..........000002.. 73953 

b. Annar kostnaður ............00000 00... 

Héraðslæknar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............0.00.000... 2387468 
b. Verðlagsuppbót .................. 1981597 

2. Símakostnaður og burðargjöld .............. 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð ... 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 5010265 

b. Verðlagsuppbót ....... 4084218 

9094483 
— Hlunnindi ............ 350000 

— 8744483 
2. Matvörur „.........0.. 00. 1075000 
3. Ljósmæðraskólinn ................ 160000 
4. Annar kostnaður ................. 5155000 

15134483 
— Tekjur ............ 0 7550000 

Rekstrarhalli 2. .———— 

B. Fædingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 1839230 
b. Verðlagsuppbót ....... 1510804 

3350034 
—- Hlunnindi ............ 110000 

3240034 
2. Fæðiskostnaður .................. 730000 
3. Annar kostnaður ................ 1796000 

5766034 
— Tekjur ............000000 000... 3200000 

2566034 
—- Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar- 
halla .............. SR 1710688 

Rekstrarhalli 2. .—— 
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86 
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163 053 

40 000 

203 053 

4 369 065 

30 000 

4 399 065 

72 882 

7 584 483 

855 346  
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C. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 486718 
b. Verðlagsuppbót ..... …… 403976 

890694 
-— Hlunnindi ............ 266000 

- 624694 
2. Fæðiskostnaður ............00.... 150000 
3. Annar kostnaður ................ 273000 

ml 1 047 694 

D. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 1868204 
b. Verðlagsuppbót ....... 1544175 

3412379 
—- Hlunnindi ............ 530000 

2882379 
2. Matvörur .......0000 00... 1100000 

3. Annar kostnaður .............. =. 1800000 

5782379 
== Tekjur ......... 0000. 1950000 

Rekstrarhalli ... 3 832 379 

E. Heilsuhælið á Kristnesi: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ............ 670600 
bh. Verðlagsuppbót ....... 556598 

1227198 
—- Hlunnindi ............ 149148 

-——— 1078050 
2. Matvörur ......00.00 0... 500000 

3. Annar kostnaður .............. =. 490000 

2068050 
— Tekjur .........0000 000. 1105000 

Rekstrarhalli ...— 963 050 

F. Geðveikrahælið á Kleppi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 3389361 
bh. Verðlagsuppbót ....... 2791139 

6180500 
—- Hlunnindi ............ 480000 

5700500 
2. Matvörur .......0000 0... 1975000 

3. Annar kostnaður ................ 2520000 

10195500 

— Tekjur ..........0 0000. 6675000 
Rekstrarhalli ... 3 520 500
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G. Holdsveikraspitalinn í Kópavogi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 153660 
b. Verðlagsuppbót ..... =. 127540 

281200 
—- Hlunnindi ............ 25000 

2. Matvörur .........000. 000. 

3. Annar kostnaður ................ 

Rekstrarhalli ... 

H. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 1020965 

b. Verðlagsuppbót ....... 847401 

1868366 
—- Hlunnindi ............ 150000 

2. Matvörur .......0.00000 00... 
3. Annar kostnaður .............. =. 

— Tekjur ..........0000000 000... 
Rekstrarhalli ... 

I. Blóðbankinn: 

1. Laun: 

a. Grunnlaun ............ 152814 

b. Verðlagsuppbót ....... 126836 

2. Annar kostnaður .........0.0.0.... 

— Tekjur .......0.0000 0000... 

V. Til berklavarna: 

a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .. 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga 66/1939 ... 
c. Laun: 

1. Grunnlaun ........0.0000.0.0..00. … 

2. Verðlagsuppbót ......000000. 0. 
3. Aukaþóknun ......000000 000... 

d. Sýklarannsókmir ...........0.00.000... 
e. Annar kostnaður ........0.0000000.000.. 

  

  

VI. Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78/1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (áætlað) 

  

    

12. gr. 

kr. kr. 

256200 
42000 
95000 
— 393 200 

1718366 
400000 
450000 

2568366 
1423500 

1144 866 

279650 

==. 125000 
404650 
190000 

— 214 650 
19 556 168 

vere, 4 859 000 
FAIR 10 000 

150000 
119100 
18000 

287 100 
FI 60 000 
FR 230 000 

5 446 100 

15 164 000 
3 000 000 VII. Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ...
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VIII. Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalanna í Reykja- 
vik og Hafnarfirði, 7 kr. á legudas, allt að ...... 525 000 

IX. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík ............0.2000000 000. 0 nn 800 000 
b. Aðrir kaupstaðir ...........0.0.02 000... 150 000 

950 000 
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. 

X. Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra- 
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkra- 

húsa ss. esse sense senere, 3 000 000 
XI. Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .. 300 000 

XII. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík ............. 1500 000 
XIII. Til héraðshjúkrunarkvenna ..................... 25 000 

XIV. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Grunnlaun .............000.00 0... 0... 47 400 
b. Verðlagsuppbót ...........0002.00 000... 39 342 
c. Annar kostnaður .............0.0000 00... 31 000 

117 742 
XV. Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrkur .... 60 000 
XVI. Til ónæmisaðgerða: 

a. Samkvæmt lögum nr. 36/1950 ............... 40 000 
b. Til bóluefnisframleiðslu .................... 100 000 

140 000 
XVII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga 

nr. 34 12. apríl 1954 ...............000 000... 50 000 
XVIII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr. 66/1933, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .... 25 000 
XIX. Til lækningaferða sérfræðinga .................. 25 000 
XX. Laun kynsjúkdómalæknis: 

a. Grunnlaun ............02..00.0 0... nn 30 132 
b. Verðlagsuppbót .........000000 0000 25 010 
c. Annar kostnaður ...............0.00.....0.... 5 000 

60 142 
XXI. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. juli 

1942 .......0..00.00 0 30 000 
XXII. Til sérnáms lækna erlendis eftir úthlutun land- 

læknis ...........0.000000 0000. 50 000 
XXIII. Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ 5 800 
XXIV. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 

skólum ..........0.20022 0000 0 rðr 20 000 
XXV. Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 

rottum .......0200000002 000 80 000 
XXVI. Til ýmissa heilbrigðisráðstafana ................ 4 000 
XXVII. Til umbúðasmíði vegna fatlaðra ................ 12 000



XXVIIL 

XXIX. 
XXX. 
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Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 
ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
% hlutum framlags frá Tryggingastofnun ríkisins 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 
Til athugunar á starfsgetu og endurþjálfun fatl- 
AÐA ........0000020 000 

  

  

12. gr. 

kr. kr. 

100 000 
650 000 

20 000 

Samtals ... 55 590 952      
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13. gr. 
Til samgöngumála er veitt: 

  

A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ........000000. 000... 954656 
b. Verðlagsuppbót ......0.0000000... 792364 

  

2. Ferdakostnadur verkfræðinga og til aðstoðar og 
mælinga ........0.200200000 00... 

—- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 
um verkfræðinga ..........2020000 0... 0... 

3. Annar skrifstofukostnaður .........00000.0.. 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

Hafnavegur .......0.0000.00.0.. 100000 
Grindavíkurvegur .............. 35000 
Innri-Kjalarnesvegur ........... 20000 
Eyrarfjallsvegur ............... 50000 
Reynivallavegur ............... 105000 
Skorradalsvegur ............... 110000 
Mófellsstaðavegur .............. 20000 
Lundarreykjadalsvegur ......... 70000 
Skálpastaðavegur .............. 55000 
Flókadalsvegur ................ 50000 

. Reykdælavegur ................ 95000 
Hálsasveitarvegur .............. 60000 
Svínadalsvegur ................ 60000 

. Melasveitarvegur ............... 20000 

. Hvalfjörður ................... 250000 
Hvítársíðuvegur ............... 110000 
Þverárhlíðarvegur ............. 65000 
Glitstaðavegur ................. 40000 
Varmalandsvegur .............. 20000 

. Ferjubakkavegur .............. 50000 
. Álftanesvegur ............0..... 20000 
. Állftárósvegur .................. 60000 
. Grímsstaðavegur ............... 80000 
. Hraunhreppsvegur ............. 150000 
. Hnappadalsvegur (Hlíðarvegur) .. 20000 
. Kolviðarnesvegur .............. 20000 
. Skógarnesvegur ................ 25000 
Lýsuhólsvegur ..........00.00... 30000 

. Ólafsvíkurvegur ............... 50000 

. Útnesvegur .........0..0..00.... 170000 

. Eyrarsveitarvegur .............. 280000 
Framsveitarvegur .............. 55000 

kr. kr. 
  

  

1747 020 

900 000. 
2 647 020 

650 000 

1997 020 
635 000 

  

2 632 020



299 

13. gr. 
  

33. Helgafellssveitarvegur .......…. 50000 
34. Borgarlandsvegur .............. 10000 
35. Skógarstrandarvegur ........... 150000 
36. Langadalsvegur ................ 10000 
37. Heydalsvegur .................. 150000 
38. Skógarstrandarvegur innan Dala- 

SYSIU „.......00 00 110000 
39. Vesturlandsvegur í Svínadal .... 185000 
40. Miðdalavegur .................. 30000 
41. Haukadalsvegur ................ 60000 
42. Hörðudalsvegur ................ 25000 
43. Laxárdalsvegur ................ 60000 
44. Lauga- og Sælingsdalsvegur .... 20000 
45. Klofnings- og Skarðsstrandar- 

VEÐUr Ll... 185000 
46. Efribyggðarvegur á Fellsströnd . 30000 
47. Staðarhólsvegur ...........,..... 30000 
48. Hjarðarholtsvegur .............. 20000 
49. Vesturlandsvegur............... 20000 
50. Reykhólavegur ................. 70000 
51. Gufudalsvegur ................. 90000 
52. Bæjarnes- og Svinanesvegur ....…. 90000 
53. Fjardarhlidarvegur ............. 90000 
54, Litlanesvegur .................. 45000 
55. Barðastrandarvegur ............ 90000 
56. Raudasandsvegur ............... 110000 
57. Örlygshafnarvegur ............. 135000 
58. Kollsvikurvegur ................ 25000 
59. Bíldudalsvegur .......... „ee. 90000 
60. Hvammseyrarvegur ............ 25000 
61. Tálknafjarðarvegur ............ 75000 
62. Suðurfjarðavegur .............. 50000 
63. Ketildalavegur ................. 50000 
64. Sudureyrarvegur ............... 75000 
65. Flateyrarvegur ................. 50000 
66. Önundarfjarðarvegur ........... 60000 
67. Ingjaldssandsvegur ............. 150000 
68. Lokinhamravegur .............. 50000 
69. Álftamýrarvegur ............... 35000 
70. Mosdalsvegur (frá Dynjanda í 

Mosdal) ..........00. 0. 100000 
71. Þingeyrarvegur ................ 30000 
12. Vestfjarðavegur ................ 400000 
73. Fjarðavegur ................... 110000 
74. Jökulfjarðavegur .............. 15000 
75. Snæfjallastrandarvegur ........ 140000 
76. Ögurvegur ..................... 400000 
71. Vatnsfjarðarvegur .............. 130000 
78. Selstrandarvegur ............... 100000 
79. Strandavegur ..... FR 300000 
80. Reykjarfjarðarvegur ........... 140000 

kr. kr. 
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81. Gjögurvegur ......0...00.0.00..0... 100000 

82. Vesturárdalsvegur .............. 30000 

83. Miðfjarðarvegur ......0..2.00... 15000 

84. Austursíðuvegur ........00..... 80000 

85. Austurárdalsvegur ............. 115000 

86. Hlíðardalsvegur .......000000... 40000 

87. Vatnsnesvegur ........000000.. 40000 

88. Þorgrímsstaðadalsvegur ........ 15000 

89. Vesturhópsvegur .......000.0.... 30000 

90. Fitjavegur .......000000.0.0... 15000 

91. Víðidalsvegur ........00.000000.. 50000 

92. Vatnsdalsvegur að austan ....... 220000 

93. Bugsvegur ......000000000... 50000 

94. Svínadalsvegur ........0000000.- 30000 

95. Skagastrandar- og Skagavegur .. 50000 

96. Reykjabraut ....0.0.0000....0.. 30000 

97. Svartárdalsvegur ......000000... 120000 

98. Skagavegtir .....0.00000.0....... 70000 

99. Reykjastrandarvegur ........... 40000 

100. Sæmundarhlíðarvegur .......... 40000 

101. Skagafjarðarvegur ............. 70000 

102. Hólavegur .....0000000. 0... 60000 

103. Hofsósvegur .......... AR 60000 

104. Siglufjarðarvegur ........0000.. 210000 

105. Flókadalsvegur eystri ........... 10000 

106. Flókadalsvegur vestri .......... 25000 

107. Efribyggðarvegur .............. 60000 

108. Austurdalsvegur .......00.000... 40000 

109. Vesturdalsvegur .....020000000.. 30000 

110. Siglufjarðarvegur ytri .......... 500000 

111. Múlavegur .....000000000....... 200000 

112. Ólafsfjarðarvegur .............. 85000 

113. Ólafsfjarðarvegur eystri ........ 40000 

114. Hrísavegur .......000000...0.... 40000 

115. Hörgárdalsvegur ytri .......... 100000 

116. Hörgárdalsvegur innri ......... 35000 

117. Vatnsendavegur ......20.0000... 100000 

118. Djúpadalsvegur ...............- 30000 

119. Svalbarðsstrandarvegur ........ 50000 

120. Kljástrandarvegur -............ 25000 

  

„ Fnjóskadalsvegur eystri (Grýtu- 

bakkahr.) ....000000 0000... 160000 

122. Fnjóskadalsvegir í Hálshreppi .. 180000 

123. Út-Kinnarvegur ........00000.... 20000 

124. Bárðardalsvegur eystri ......... 75000 

125. Bárðardalsvegur vestri ......... 55000 

126. Laxárdalsvegur ......0.000000..0.. 25000 

127. Austurhlíðarvegur ............. 25000 

128. Tjörnesvegur .....0.0.00000..00%. 60000 

129. Þingeyjarsýslubraut milli byggða 130000 

  

   



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. 
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Kelduhverfis-, Kópaskers- og 
Raufarhafnarvegur ............. 200000 
Hólsfjallavegur ................ 70000 
Hafursstadavegur .............. 10000 
Oxarfjardarheidarvegur vestan 
heiðar ..............0....00.... 15000 
Raufarhafnarvegur til Þistil- 
fjarðar ..........0..0 75000 
Þistilfjarðarvegur .............. 90000 
Þjóðvegir á Langanesi .......... 80000 
Bakkafjarðarvegur ............. 30000 
Steintúnsvegur ................. 10000 
Sandvíkurheiði ................ 160000 
Vopnafjardarvegir: 
a. Strandhafnarvegur .. 20000 
b. Strandavegur ....... 30000 
c. Vesturdalsvegur .... 10000 
d. Fjallasiduvegur ..... 30000 
e. Sunnudalsvegur ..... 110000 

————— 200000 
Jökuldalsvegur efri ............ 40000 
Jökuldalsvegur eystri .......... 80000 
Jökulsárhlíðarvegur ............ 30000 
Hróarstunguvegur nyrðri ...... 35000 
Hróarstunguvegur eystri ........ 25000 
Kirkjubæjarvegur .............. 25000 
Fellavegur efri ................. 25000 
Fljótsdalsvegur ....,........... 90000 
Hjaltastaðavegur ............... 40000 
Borgarfjarðarvegur ........... 80000 
Hólalandsvegur ................ 40000 
Seyðisfjarðarvegur nyrðri ...... 80000 
Seyðisfjarðarvegur eystri ....... 10000 
Fjarðarheiði ................... 150000 
Skógavegur „................... 65000 
Norðurbyggðarvegur í Skriðdal .. 35000 
Mjóafjarðarvegur .............. 80000 

Eskifjarðarvegur ............... 30000 
Vaðlavíkurvegur ............... 15000 
Viðfjarðarvegur í Helgustaða- 
hreppi .........0000 000 60000 
Vattarnesvegur ................. 15000 
Fáskrúðsfjarðarvegur .......... 110000 
Stöðvarfjarðarvegur ........... 260000 
Breiðdalsvíkurvegur ............ 60000 
Norðurdalsvegur ............... 30000 
Breiðdalsvegur ................. 60000 
Berufjarðarvegur .............. 95000 
Geithellnavegur ..........0.0... 95000 
Dalavegur í Fáskrúðsfirði ...... 15000 

kr. kr. 
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171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 

188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 

202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
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kr. | kr. 
| 

Austurlandsvegur .............. 270000 | 

bar af til Fagradalsbrautar 85 | 

bus. kr. | 

Lónsheiðarvegur ......00..00... 200000 

Hvalnesvegur ......0000..0..... 10000 

Almannaskarðsvegur ........... 85000 

NesjavegUr 2... 30000 

Mýravegur  sssseeeeeereersenene 75000 

Sudursveitarvegur .............. 75000 

Öræfavegur 2....00. 000... 80000 

Sidu- og Fljótshverfisvegur ..... 75000 

Holtsvegur „2... 15000 

Landbrotsvegur syðri .......... 100000 

Meðallandsvegur ......0.0000... 75000 

Búlandsvegur .......000000002. 45000 

Álftaversvegur ......00..0.... 40000 

Mýrdalsvegur .....2200000.0.0.. 90000 

Heiðardalsvegur „......0.0000... 10000 

Reynishverfisvegur ............. 10000 

Stórhöfðavegur í Vestmanna- 

EYJUM 000... 70000 

Ásvegur 22.00.0000... 60000 
Hamravegur lc... 00... 10000 

Vetleifsholtsvegur ........00.... 50000 

Heiðarvegur .......0..0.00000.. 200000 
Þykkvabæjarvegur ........0.... 50000 
Landvegur ......0.0 0... 30000 
Árbæjarvegur .....0..000..... 50000 
Gunnarsholtsvegur .......0.0... 45000 
Rangárvallavegur efri .......... 45000 
Móeiðarhvolsvegur ......0..0.0.... 20000 
Bakkabæjavegur ......0..0.0... 50000 
Út-Landeyjavegur .............. 30000 
Landeyjavegur syðri ..........… 50000 
Oddavegur .....c.0.0.0.......0..  30000 

Þar af til álmu að Oddhól 10 

þús. kr. 
Hólmavegur .......00. 00... 20000 
Fljótshlíðarvegur .........2.... 20000 
Skálavegur .......0000. 0... 10000 
Eyjafjallavegur ........0..0..... 50000 
Gnúpverjahreppsvegur ......... 20000 
Grafningsvegur .......00000.... 60000 
Hrunamannahreppsvegur ....... 25000 
Laugardalsvegur ....00.0.000.... 60000 
Partavegur .....00cc000 0... 25000 
Þorlákshafnarvegur ............ 100000 
Hafnarskeidsvegur ............. 25000 
Hamarsvegur .....0.0000 00... 30000 
Auðsholtsvegur .....000.0.. …… 25000 { - 
Gullfossvegur .......00000..0.. 60000 
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216. Reykjavegur ..........000000.... 25000 | 
217. Langholtsvegur ............0... 65000 | 
218. Sólheimavegur ................. 30000 | 

15 980 000 | 
b. Viðhald ...........00000. 0. 33 000 000 | 
c. Til endurbyggin jodvega ......0.000.. 

yggingar þjóðvega 2 49 780 000 
Brúargerðir: 

1. Geirsá í Borgarfirði ........................ 70 000 
2. Kaldá hjá Húsafelli ........................ 180 000 
3. Litla-Þverá hjá Hermundarstöðum .......... 90 000 
4. Norðurá hjá Glitstöðum .........,......0... 100 000 
5. Norðurá hjá Króki ...........000000000...0.. 120 000 
6. Kaldá hjá Snorrastöðum á Snæfellsnesi .;... 240 000 
7. Bakkaá í Hörðudal .........0...0000000..0.. 100 000 
8. Flekkudalsá á Fellsströnd ................. 130 000 
9. Tunguá á Fellsströnd ...................... 70 000 

10. Peningsdalsá á Vestfjarðavegi, Barð. ...... 245 000 
11. Þverá í Vattarfirði ........................ 70 000 
12. Dynjandisá .............000000 000 190 000 
13. Botnsá í Mjóafirði ...........00............. 370 000 
14. Fitjaá í V.-Húnavatnssýslu ................ 300 000 
15. Svartá í Svartárdal, A.-Hún. ............... 250 000 
16. Hjaltadalsá, Skagafirði ..................... 200 000 
17. Norðurá í Skagafirði ...................... 230 000 
18. Hrolleifsá á Siglufjarðarleið ................ 100 000 
19. Eyjafjarðará hjá Tjörn .............0.0.... 200 000 
20. Fnjóská, S.-Þingeyjarsýslu ................. 300 000 
21. Djúpá, Ljósavatnshreppi ................... 100 000 
22. Brunná í Axarfirði ...........0..00......... 330 000 
23. Tungnaá í Þistilfirði ...................... 65 000 
24. Hofsá í Vopnafirði ........0....0.......... 300 000 
25. Stuðlaá í Reyðarfirði ...................... 220 000 
26. Gilsá í Fljótsdal 20.20.0000... 330 000 | 
27. Selá á Lónsheiði ........................ 150 090 | 
28. Fjallsá á Breiðamerkursandi ............... 200 000 
29. Virkisá á Öræfum ...........0... 290 000 | 
30. Þverá á Síðu, V.-Skaft. 20.00.0020... 130 000 
31. Skaftá hjá Skál, V.-Skaft. ..........00...... 150 000 
32. Húsá í Mýrdal .........0...0.... erveeee 230 000 | 
33. Háfsósar í Þykkvabæ ..................... 100 000 | 
34. Laxá hjá Auðsholti ..........000.00......... 370 000 
35. Virkjanabrýr í V.Ísaf. og S.-Múlasýslu .... 320 000 ' 
36. Smábrýr ....,..0.0.0.000. 0. 3 000 000 | 

— 9 840 000 
Til endurbyggingar gamalla brúa ......... HIN 1 500 000 
Fjallvegir ............... sneen versene 800 000 
Til áhalda: 
1. Til verkfærakaupa ........00%00 000. 100 000 | 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum .„............... 1000 000 | 
3. Til bókasafns verkamanna .................. 10 000   1110 000 
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VII. Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ......... 250 000 

9. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .. 2 500 000 
—| 2750000 

VIII. Til ræktunarvega: 
1. Í Vestmannaeyjum .......000000 000... 30 000 

2. Í Flatey á Breiðafirði .........00.000000.0.00. 10 000 

3. Í Flatey á Skjálfanda ........00.000 0. ..0.0.. 10 000 
4, Í Grímsey ......000 000 10 000 

5. Í Hrísey .......0000n ne enn 8000 
68 000 

IX. Til nýbýlavega ......00000000 eens nn 200 000 

X. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 

verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .............. 100 000 

XI. Til ferjuhalds .......00000000 enn. 15 000 

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum ......000s. ess 75 000 

XIII. Til verkstjóranámskeiðs ........0000000.0...0..... 10 000 

XIV. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og vegaverk- 

stjóraekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ...... 30 000 

XV. Iðgjöld til slysatryggingar .......000000.00.....0.. 280 000 

XVI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA seeren even enes eres eneret 1500 000 

XVII. Atvinnuleysistryggingagjöld .......0.0000.000..0.0.. 200 000 

XVIII. Fyrning áhaldahúss .......0.0.00.0.. 0. 0... 5 000 

Samtals A. ... 70 895 020 

B. Samgöngur. 

I. Skipaútgerð ríkisins .......0000000..ec00 00... 15 700 000 

II. Til flóabáta og vöruflutninga ......000000000.00.0.. 3 078 600 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1957 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1958 og flutningsgjaldskrá 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.
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II. Ferðaskrifstofa ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 241500 
2. Verðlagsuppbót .......... 200445 

441945 
b. Aukavinna ..........0000000. 0... 75000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 36000 
d. Annar kostnaður ............0000... 105000 

657 945 
2. Landkynning ................00. s.s en sn 280 000 
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli ................ 40 000 
4. Hóteleftirlit .................0.0000. sun 20 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 30 000 
6. Minjagripir ............0...000...ns. 10 000 
7. Áhöld .........00000.00 0... 5 000 

1 042 945 
+ Tekjur ...ssereeeeeeeeeeeeseeeenesrertenereeee 730 000 

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ........... 312 945 

IV. Til umbóta við Geysi ..........00000000 0... 80 000 

Samtals B. 18 858 600 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .........0.0.0000 0000... 645028 
b. Verðlagsuppbót ............00.000.... 535373 
c. Aukavinna ........00.20..00 000... 69229 

1249630 
— Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .............000000000.. 400000 | 

849 630 
2. Annar skrifstofukostnaður ..................... 210 000 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... … 25000 1 084 630 

II. Laun vitavarða: 

a. Grunnlaun ..............00 000. 00 285 000 
b. Verðlagsuppbót ...........0000 0000. 236 000 | 
c. Aukagæzla og aðstoð .............0..0.0.... 70000 | 591 000 

III. Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið .........0.0000.000000 00 1400 000 | 
b. Vitarnir ..............0.000.0 000 1450 000 | 2 850 000 

IV. Viðhald og endurbætur vitanna .................... | 400 000 
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa ..................... 175 000 

VI. Til áhalda ................0..0 00... ' 1000 000 
VII. Fyrning ..............0.00.000 0000... 60 000
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VIII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

S
S
A
 N
R
 Akranes ......2000.00 000 

Akureyri 
Arnarstapi ........0000000 000. 
Bakkafjörður .........2000000 0000 
Blönduós .......0.000000 0000... 
Bolungavík ..........02200000 nn 
Borgarfjörður eystra ...,....0.000000 0... 

Borgarnes ..........0.0000. 000... 
Breiðdalsvík ........,.0000000 000. en 
Dalvík Sr 

. Djúpivogur ...........00000 0000. en 
Dyrhólaðs .......200000 0000. 

Eskifjörður ..........0000002 0000 
. Eyrarbakki ...........2222020 00... 
. Flatey á Skjálfanda ........000000 000. 
. Gerðavör ..........002000 0000 
. Gjögur 2.........002000 enn 

Grafarnes ........20000. 0. 

Grenivík ...........2000 00 

. Grímsey seeren, 

. Hafnarfjörður ..........00002000 0... 
. Hafnir í Höfnum ........0000000 00... 

. Haganesvík .........2020.2000 2000 nn nn 
Hauganes ........0002000 00 s.n 

. Hellissandur .........0.000. see... 

. Hellnar ........000000 ss... 

. Hjallanes ........020000 000. nn 
Hjarðardalur ...........200200 000... 
Hnífsdalur ...........00 000... ns 

Hofsós .......000 000 

Hrísey ........2.200 0. nr 
3. Húsavík ..........0.0 00. . 

. Hvammstangi ........0002000 0. sn 
. Höfn í Hornafirði .......0..0.20000. 000... 

6. Ísafjörður ........... AA 
. Járngerðarstaðir ..........0.0.00 0... 
. Kópasker .......0.02200 00 
. Kópavogur .........0000. 000. 
. Króksfjarðarnes .........000000 00... 
. Loðmundarfjörður .........20000000 0... 
. Neskaupstaður .......0.0000. 0000 
. Ólafsfjörður .........080000. 0. 
„ Ólafsvík ..........0.0000 0 

. Patreksfjörður .........0.20.00 0... 

. Raufarhöfn .........20.000 00. versene 

. Sandgerði „......2.02000. s.n 
. Sauðárkrókur „......0.000000 000. n rn 
. Seyðisfjörður .........00000000 000... 
. Siglufjörður .........2.00000. 0. 0. ns 

kr. kr. 
  

  

450 000 
350 000 
100 000 
100 000 
100 000 
300 000 
50 000 
50 000 

100 000 
125 000 
125 000 
50 000 

150 000 
125 000 
100 000 
100 000 
100 000 
150 000 
10 000 
50 000 

250 000 
150 000 
30 000 

200 000 
175 000 
50 000 
25 000 

100 000 
100 000 
50 000 
50 000 
75 000 

350 000 
50 000 

100 000 
300 000 
250 000 
300 000 
100 000 
100 009 
10 000 

350 000 
125 000 
350 000 
200 000 
50 000 

300 000 
100 000 
25 000 

350 000  
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öl. Skagaströnd „..........0..000.00. 00. 50 000 | 
52. Skarðsstöð .............00.20.0. nn 150 000 | 
53. Stokkseyri ............0... 00... 35 000 | 
54. Stykkishólmur „.........00.000 0... 50 000 | 
55. Stöðvarfjörður .,..........0....0%.0 0. ven. 15 000 | 
56. Suðureyri ........0.00.20.0 0. nn 175 000 | 
57. Tálknafjörður .............000.000 000. 50 000 | 
58. Vestmannaeyjar .............002.0.000.0 450 000 í 
59. Vogar ....,..........0. nn 15 000 | 
60. Vopnafjörður ..............0.0..0 0. 80 000 % 
61. Þorlákshöfn ............00.0% 0000. 450 000 | 
62. Þórshöfn .......... EEN 300 000 | 
63. Örlygshöfn .......,..0...0.. 30 000 | 
64. Landshöfn í Keflavík og Njarðvík ............ 300 000 
65. Landshöfn á Rifi .....................0..00..... 600 000 
66. Dráttarbraut á Akureyri .........000.00.0.... 200 000 
67. Til framkvæmda við Seyðisfjarðarhöfn í samráði i 

við vitamálastjóra ..........0.0.000... 0 100 000 | 
68. Brjánslækur (ferjuhöfn) 2... 165 000 
69. Til lendingarbóta á eftirtöldum stöðum, gegn 

jafnmiklu framlagi annars staðar að: 
a. Oxney 2... 10000 
b. Brokey ........0000200. enn 8000 
c. Rifgirðingum ...........00..0000... 8000 
d. Hvallátrum .............000. 0... 8000 
e. Skáleyjum ..........0.000 0... 8000 
Í. Svefneyjum ........0000. 00. 8000 
g. Skálmarnesi, Skálanesi og Reykjanesi 100000 150 000 

Í FA -——| 10 775 000 
IX. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum ............. 2 000 000 

Samtals C. ... FR 18 935 630 

D. Flugmál. 

I. Stjórn flugmála: 
Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: | 

1. Grunnlaun ............... 373530 | 
2. Verðlagsuppbót .......... 258711 | 

632241 | 
b. Aukavinna ..........0.020000.. 00... 150000 
c. Annar kostnaður ................... 600000 | 

———— | 1382 241 
—- Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar ... 375 000 | 

— 1007 241 
IL Reykjavíkurflugvöllur: | 

1. Flugvallarstjórn: i | 
Laun: 
1. Grunnlaun ..........00.0......... 79200 
2. Verðlagsuppbót .........0000000.. 65736 

— 144 936 |    
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. Slökkviliðsdeild: 
a. Laun: | 

1. Grunnlaun ............... 253800 
2. Verðlagsuppbót .......... 210654 

——— 464454 

b. Aukavinna HR 90000 

c. Álag á næturvinnu .............00... 80000 
d. Annar kostnaður ........002000000... 90000 

— - 724 454 

. Sjóflughöfn o. fl.: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.... 63900 
2. Verðlagsuppbót .......... 53037 

——— 116937 
b. Annar kostnaður ...........00..0.0.... 15000 

—— 131 937 

. Vélaverkstæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0000... 68400 
2. Verðlagsuppbót .......... 56772 

— 125172 

b. Laun vélvirkja og timakaupsmanna .. 830000 
c. Efni og varahlutir ..............0... 500000 
d. Benzin og Olíur .......0000000.000.. 325000 

e. Annar kostnaður ........0.0000000... 100000 

1880172 

— Seld vinna og akstur ............... 1880172 

. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........0000... 63900 
2. Verðlagsuppbót .......... 53037 

- 116937 

b. Laun trésmiða og aðstoðarmanna ... 290000 

c. Efni og verkfæri .........00000..... 150000 

d. Annar kostnaður ........00.0.0.000... 90000 

646937 

=- Seld vinna .......0000 0000 00... 646937 

. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra: 

1. Grunnlaun .........0..0... 37800 
2. Verðlagsuppbót .......... 31374 

69174 

b. Laun verkamanna ......000..00.00.... 1000000 
c. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1400000 
d. Malbikun flugbrauta .........0.00... 410000
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7. Rafmagnsdeild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 33000 
2. Verðlagsuppbót .......... 27390 

60390 
b. Annar kostnaður ................... 115000 

— 175 390 
8. Annar kostnaður .............00.00000.0.. 400 000 

4 455 891 

III. Keflavíkurflugvöllur: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 150000 
2. Verðlagsuppbót .......... 124500 

274500 
b. Annar kostnaður ................... 219300 

——— 493 800 
2. Flugumsjón: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 385348 
2. Verðlagsuppbót .......... 319838 

705186 
b. Ålag å næturvinnu og aukavinna .... 265000 
c. Annar kostnaður ................... 189000 

——— | 1159 186 
3. Flugvélaafgreiðsla: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 628329 
2. Verðlagsuppbót .......... 521513 

1149842 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 320000 
c. Laun afgreiðslumanna .............. 1273000 
d. Annar kostnaður .................... 424800 

— | 3167 642 
4. Flugvirkjadeild: 

a. Laun flugvélavirkja ................ 810000 
b. Efni og annar kostnaður ............ 200000 

— | 1010000 
5. Tryggingargjåld ................00.0000000 0. 20 000 
6. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva ............. 400 000 
7. Annar kostnaður sees. 275 000 

6525 628 

IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..............00......0... 79200 
2. Verðlagsuppbót ..................... 65736 

144 936 
b. Annar kostnaður ..............0...0.000.000 1050 000 

      1194 936 
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1. Grunnlaun ............ 28350 
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V. Flugöryggisþjónusian: 
A. Framkvæmdastjórn: 

Laun: 
1. Grunnlaun ......000000 0000... 43800 

2. Verðlagsuppbót ......0000000..... 36354 
——— 80 154 

B. Flugumferðarstjórn: 
1. Upplýsingaþjónustan: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun „..........- 24568 

2. Verðlagsuppbót ....... 20391 
—— 44959 

b. Annar kostnaður .........0..00... 10000 
-—-—— 54 959 

„ Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 367882 

2. Verðlagsuppbót ....... 305342 
—— 673224 

b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 305000 
c. Annar kostnaður ......000000.... 235000 

——— | 12137224 

. Flugumferðarstjórn, Keflavik: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun .......0.... 523504 

2. Verðlagsuppbót ....... 434507 
— 958011 

b. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 300000 
c. Annar kostnaður ......0000000... 405500 

—-————— {| 1663511 

. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 98368 

2. Verðlagsuppbót ....... 81645 
—-——-—- 180013 

b. Aukavinna ......0.00000..... 0... 40000 

c. Annar kostnaður .......0...00... 50000 
7 270 013 

. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: | 

a. Laun: | 
1. Grunnlaun ............ 68400 | 

2. Verðlagsuppbót ....... 56772 | 
——— 125172 | 

b. Aukavinna ......0.0000.0..0.. 0... 25000 | 

c. Annar kostnaður .....0.000000... 40000 | 
—— 190 172 |
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b. Aukavinna ......0000000 00... 12000 
c. Annar kostnaður ............2..... 20000 | 

A 83 880 í 

C. Flugfjarskiptistöðvar: 
1. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ......... 128100 
2. Verðlagsuppbót .... 106323 

—-—— 234423 
b. Efni og varahlutir ............ 125000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 60000 

—— 419423 
B. Radioverkstædi, Akureyri: | 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ......... 35400 
2. Verðlagsuppbót .... 29382 

64782 
b. Efni og varahlutir ............ 50000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 30000 | 

——— 144 782 
2. Rekstur stöðvanna ..........00000000. 000... 200 000 ' 

0 4320 118 

Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ............. | 50 000 
Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: ' 

1. Framlag til ICAO ssseeeeseeseeereerverersenese 60 000 | 
2. Ferdakostnadur .........0.0.0.00 0... en 130 000 | 
3. ICAO-deild: | 

a. Laun: | 
1. Grunnlaun #-............. 40200 | 
2. Verðlagsuppbót .......... 33366 | 

— 73566 | 
b. Annar kostnaður ..........0.00.00.. 10000 | 

—— 83 566 | 
—| 273 566 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri .............. 125 000 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna . 140 000 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun 2..........0.0.... 107700 
2. Verðlagsuppbót ............. 89391 

— 197091 
b. Til flugskráningar ..........0..000.0... 110990 | 
c. Annar kostnaður .........0000.0.00...... 55000 | 

—— 362 091 | 

=> Tekjur sanserne se Lo vere 15004 |   RTE | 347 091 
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XI. Albjodaftugbjénustan: 
Flugumferðarstjórn ........020000000 000... 2 092 870 

9 Fjarskiptaþjónustan .........200000000 0... 000... 10 447 481 
3. Veðurþjónustan ..........0000000.. 0... 4 947 400 

17 487 751 
— Alþjóðatillag ...........00220000 000... 16 217 965 

—| 1269786 
XII. Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 

Norður-Atlantshafi .........0.00200000 00... 550 000 

20 259 257 
Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 

1. Af Reykjavíkurflugvelli .........0..000000 0000... 2 000 000 
2. Af Keflavíkurflugvelli .........0.0200000000 0000... 12 000 000 
3. Af öðrum flugvöllum .........0.000000. 0. s.n 200 000 

14 200 000 

Samtals D. ... FR 6 059 257     
  

 



Til kirkju- og kennslumála er veitt: 

313 

14. gr. 

  

A. Kirkjumál. 

I. Bislupsembætti5: 
1. Laun Þiskups og starfsmanna á skrifstofu hans: 

a. Grunnlaun ......000000000 00... 112800 
b. Verðlagsuppbót .....000000000. 0... 93624 

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ............... 
3. Risna ......20200000 sess sens 
4. Annar skrifstofukostnaður ......00.00000000.0... 
5. Ferðakostnaður biskups ........00000. 00... 
6. Húsaleiga biskups .........00000. 0... nr 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ......00.000. 00... 4379550 
b. Verðlagsuppbót ......000000 000... 3635026 

2. Embættiskostnaður presta ....0..0.00000 00... 
3. Síma- og frímerkjakostnaður presta ............ 
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum .....2000000e er 

5. Húsaleigustyrkur presta ........0000. 00. 0... 
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt úr 
prestlaunasjóði (áætlað) .......00000000 00. 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa sbr. 17. gr. laga 
nr. 38/1947 .......00000000 eeen 

8. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögum .... 

9. Til greiðslu á hempum presta samkv. 24. gr. laga 
nr. 38/1954 ........0000000 00 nn 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Grunnlaun ........20.000....e ss 
2. Verðlagsuppbót ....... rr 
3. Ferðakostnaður ..........000. 0... 

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söngmála- 

V. Húsaleisa vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ......... 
VI. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 

safnaða .......00000000. 00 se 
VII. Til kirkjuþings „.......0.0000200 0... sn sn 

VIII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 
IX. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
X. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 

43/1954 .....000000n0 ens 
XI. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 
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206 424 
12 000 
10 000 
30 000 
25 000 
30 000 

313 424 

8014576 | 
800 000 
110.000 

600 000 
60 000 

150 000 

30 000 

100 000 

50 000 
— 9 914 576 

40 200 
33 366 

5 000 
—— 78566 

25 000 
8000 

300 000 
100 000 

3 500 
7500 

500 000 
25 000 
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. Til kristilegrar æskulýðsstarfssemi ................ 20 000 

. Til framkvæmda í Skálholti .......0.0000000. 00... 1200 000 
- Kostnaður vegna Skálholtshátíðar 1956, eftirstöðvar 350 000 
- Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 .. 16 000 

Samtals A. ... 12 861 566 
B. Kennslumál. 

I. a. Háskólinn: 
1. Laun kennara og annarra starfsmanna: 

a. Grunnlaun ..........0..00..0.. 1983082 
b. Verðlagsuppbót ..........0.... 1571254 

——— | 3 554 336 
2. Til risnu háskólarektors ................ 10 000 
3. Husaleigustyrkur håskålarektors ......... 24 000 
4. Hiti, ljós og ræsting .................... 325 000 
5. Til tannlækningastofu ................... 35 000 
6. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ......... 7 000 
7. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 7 000 
8. Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ....... 7 000 
9. Til stundakennslu og landmælinga ....... 305 000 

10. Til aukakennslu í læknadeild .......... 70 000 
11. Til áhaldakaupa læknadeildar .......... 20 000 
12. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ......000000000 00 60 000 
13. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 20 000 
14. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum . 12 000 
15. Til verklegrar kennslu í meinafræði og 

sýklafræði .........0000000 000... 17 000 
16. Til kennslutækja í eðlisfræði .......... 7 000 
17. Til námskeiðs í stjórnarframkvæmdarétti 10 000 
18. Fasteignagjöld og tryggingar ........... 42 000 
19. Prófkostnaður „.........0.0.0000 000. 135 000 
20. Íþróttakennsla .........0.00..000. 0. 45 000 
21. Til stúdentaskipta ...................... 15 000 
22. Ýmis útgjöld ........0000000%. veveereee 242 000 

— Endurgreitt af dánarsjöf Aðalsteins Kristjáns- 4 969 336 
sonar og kjarnfræðinefnd ................... 55 000 

— 4 914 336 
b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun „.................. 394750 
bh. Verðlagsuppbót .............. 327624 

a 722 374 
2. Annar kostnaður ....1............0....... 1040 000 

1762 374 
— Tekjur ........0.000%. 000. 1150 000 

——-— 612 374 
TI. Til styrktar íslenzkum námsmönnum: 

a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis 875 000 
b. Framlag til nåmslåna ...................... 400 000
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c. Framlag til Lánasjóðs stúdenta ............. 650 000 
d. Til leiðbeiningaskrifstofu um nám erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
meytisins .............00000 000... 13 500 

Við úthlutun námsstyrkja ber að taka tillit til 1938 500 
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. 

IN. Fræðslumálastjóraembættið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............0.0000.... 344700 
b. Verðlagsuppbót ............2...… 286101 

— 630 801 
2. Annar kostnaður ...........00002..0 000... 240 000 

870 801 
IV. Menntaskólinn í Reykjavík: 

a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ..........0000.00000.. 820475 
2. Verðlagsuppbót .............0.... 680994 

——— | 1501469 
b. Stundakennsla ...........002000 00... enn 950 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ................0..00... 270 000 
d. Viðhald húsa og áhalda ................0.... 135 000 
e. Náms- og húsaleigustyrkir ................. 35 000 
f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 5 000 
g. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 5 000 
h. Til prófdómara ..........0.0..002 0... 55 000 
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
i- Námsferðir .............000.0 0... 3 000 
k. Annar kostnaður ............00.0000 000... 75 000 
I. Fyrning .......000000 2000. 0nene sr 4 107 

3 048 576 
V. Menntaskólinn á Akureyri: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ...........00.000000.. 549675 
2. Verðlagsuppbót ................. 456230 

— 1005 905 
b. Stundakennsla ..........0000000 0000 n nn 515 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ....................... 240 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 120 000 
e. Námsstyrkir ...........0200000 00. 15 000 
f. Til bóka og áhalda ..........0000000000.0. 5 000 
g. Til bókasafns nemenda .............0.00..... 5 000 
h. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
i. Námsferðir .............0.0.000.00 0... 3 000 
i- Annar kostnaður ...........0000 000. 58 000 
k. Fyrning .............000000 0000... 2 794 

1979 699 
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Menntaskólinn á Laugarvatni: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ........002000.0.00.0.0.0... 232800 
2. Verðlagsuppbót .....0..0.0000... 193224 

—— 426 024 
b. Stundakennsla .......0000000 0000... 200 000 
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 100 000 
d. Prófkostnaður .........002000 0000... 12 000 
e. Námsstyrkir ...........00.000 000. 8 000 
f. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 10 000 
gs. Námsferðir ........0002200 00... 3 000 
h. Til bókakaupa .......00000000 0000... 5 000 
i. Annar kostnaður ........00.00020000.0. 0... 40 000 

men 804 024 

Kennaraskólinn: 
1. a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ........... 395850 
2. Verðlagsuppbót ...... 328555 

————- 724405 
b. Stundakennsla ........0000000... 196344 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 45000 
d. Bækur og áhöld .......000200... 10000 
e. Námsstyrkir ........00.0........ 15000 
f. Viðhald húsa og áhalda ......... 25000 
g. Húsnæði utan skólans .......... 100000 
h. Annar kostnaður ............... 65000 
i, Fyrning ......0000000 000... 1332 

— | 1 182 081 
2. Handidadeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 113400 
2. Verðlagsuppbót ...... 94122 

— 207522 
b. Stundakennsla .........000.00... 43600 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 85000 
d. Annar kostnaður ............... 25000 

— 361 122 
— 1543 203 

Stýrimannaskólinn: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun .......000.0000..0...0.... 212400 
2. Verðlagsuppbót ........0.0000... 176292 

— 388 692 
b. Stundakennsla .......2.000000 0000... 236 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ........0.000... 0... 150 000 
d. Til áhaldakaupa ......000000000 0000... 15 000 
e. Til námskeiða utan Reykjavíkur og vegna yfir- 

manna á varðskipum ríkisins ............... 102 000 
f. Annar kostnaður ........0.0000.0..... 35 000 

926 692



IX. 

XI. 
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Hiti, ljós og ræsting ............ 110000 
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Vélstjóraskólinn: | 
a. Föst laun: | 

1. Grunnlaun .........0.0.0....0.... 212406 | 
2. Verðlagsuppbót ......0....00.0... 176292 | 

— 388 692 | 
b. Stundakennsla ..........00.00 0... 306 645 | 
c. Til verklegrar kennslu ......00000.00..00.0... 25 000 
d. Tilkaupa á nýjum kennsluvélum, síðari greiðsla 175 000 
e. Hiti, ljós og ræsting ........00000..0 000... 150 000 
f. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 10 009 

gs. Annar kostnaður .........2.0000000. 0... 75 000 
a 1130 337 

. Sjómannaskólahúsið: 
a. Húsvarzla og reikningshald: 

1. Grunnlaun .........00.000.000... 30900 
2. Verðlagsuppbót ........0.0..0... 25647 

En 56 547 

b. Annar kostnaður .......00000.0000. 00... 600 000 
c. Fyrning ...........0000. 000 8392 

664 939 

=- Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu .........0.02 000 475000 
Húsaleiga ...........020000 0000... 70000 

—— 545 000 

Búnaðarkennsla: 119 939 
1. Bændaskólinn á Hólum: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ........... 146400 
2. Verðlagsuppbót ...... 121512 

— 267912 
b. Stundakennsla ..........0.0000... 52000 
c. Til verklegs náms .............. 40000 
d. Hiti, ljós og ræsting ............ 100000 
e. Til verkfærakaupa .............. 25000 
f. Til tilrauna ...............0.0... 60000 
g. Til viðhalds .............0...... 75000 
h. Til kennsluáhalda ............... 15000 
i. Til viðhalds og endurbóta á leik- 

fimishúsi ........000.000 000. 120000 
j. Annar kostnaður ............... 30000 
k. Fyrning ........0.00000 0000... 870 

-—-— 785 782 
2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 

a. Föst laun: 
1. Grunnlaun ........... 181800 
2. Verðlagsuppbót ...... 150894 

332694 
b. Stundakennsla ............0.0... 64000 

Til verklegs náms .....0..0...... 70000   
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e. Til verkfærakaupa .............. 25000 
f. Til verkfærasafns ............... 2000 
g. Til tilrauna .............0........ 80000 
h. Viðhald ..........0.000. 000... 200000 
i. Til kennsluáhalda ............... 25000 

j. Til framhaldsdeildar ........... 145000 

k. Annar kostnaður ...........0.... 30000 

1. Fyrning ......0.00002 0000... 883 
. Á —— 1084 577 

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
a. Föst laun: 

1. Grunnlaun ........... 123000 

2. Verðlagsuppbót ...... 102090 
225090 

b. Hiti, ljós og ræsting ............ 45000 
c. Til kennsluáhalda og verkfæra- 

kaupa .......0.00000. 0... 50000 
d. Viðhald skólahúsa .............. 65000 

e. Til garðyrkjutilrauna ........... 30000 
f. Til jarðborana .............0.... 40000 
g. Annar kostnaður ................ 25000 
h. Fyrning ...........0000000.0.00... 678 

FR 480 768 
— 2351 127 

Iðnfræðsla: 
1. Laun fastra kennara: 

a. Grunnlaun .............. 501650 
b. Verðlagsuppbót ......... 416368 

——— 918018 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði .........0.000.0 0... 1282950 
———— 2 200 968 

2. Til listiðnaðardeildar handíðaskólans samkv. 

lögum ..........0000 0. enn 200 000 
3. Til framhaldsnáms erlendis ................ 50 000 

2 450 968 
Verzlunarskólar o. fl.: 

a. Til Verzlunarskóla Íslands ................. 440 000 

b. Til Samvinnuskólans ........000000000 0... 320 000 

c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda . 5 000 

— —— 765 000 
Almenn barnafrædsla: 

1. Laun kennara í föstum skólum: 

a. Grunnlaun ..........000.0000..... 18755903 

b. Verðlagsuppbót ................ 17343879 

2. Laun farkennara: 96 099 782 

a. Grunnlaun ........0.0000 0. 0.0.... 1542942 

b. Verðlagsuppbót .............0... 1391046 
— 2 933 988 

3. Stundakennsla, umsjón, tvi- og þrískipun .. 895 000 
4. Til aukakennara og stundakennslu ........ 100 000
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. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum 
samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa ......... 

. Styrkur til byggingar barnaskóla og íbúða fyrir 
skólastjóra: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Breiða- 
gerðisskóli .......... 1250000 

2. Reykjavík, Haga- og 
Vogaskóli .......... 1000000 

3. Keflavík, íþróttahús . 82500 
4. Kópavogur, Kársnes- 

skóli ............... 173000 
5. Kópavogur, Digranes- 

Skóli ............... 250000 
6. Ísafjörður, íþrótta- 

hús seere. 65000 
7. Siglufjörður ........ 170000 
8. Akureyri ........... 168500 
9. Húsavík ............ 642500 

10. Seyðisfjörður ....... 150000 
11. Njarðvíkur ......... 288000 
12. Garðaskólahverfi .... 236000 
13. Kjalarnesskóli ...... 16000 
14. Kjósarskóli ......... 58500 
15. Varmaland I ........ 52000 
16. Varmaland, sundlaug 190000 

17. Hvammsskólahverfi . 230000 

18. Reykhólaskóli ....... 80000 
19. Patreksfjörður ...... 325000 
20. Rafnseyri ........... 60000 
21. Suðureyri ........... 137000 
22. Mosvallaskólahverfi . 18500 
23. Súðavíkurskóli ..... 45000 
24. Borðeyrarskóli ...... 27250 
25. Skagaströnd ........ 174000 
26. Lýtingsstaðaskóli ... 92000 
27. Dalvík .............. 100000 
28. Svarfaðardalsskóla- 

hverfi .............. 34500 
29. Aðaldalsskólahverfi . 30500 

30. Kelduhverfisskóla- 

hverfi .............. 150000 
31. Torfastaðir ......... 29500 

32. Eiðar .............. 296000 
33. Egilsstaðir .......... 45000 
34. Breiðdalur .......... 130000 

35. Höfn í Hornafirði .. 195000 
36. Austur-Eyjafjalla- 

skólahverfi ......... 133000 
37. Holta-, Ása- og Land- 

mannaskóli ......... 500000 

kr. kr. 
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38. Biskupstungnaskóla- 

hverfi .......0.0.... 160000 

39. Seyðisfjörður, íþrótta- 
hús #2... 100000 

40. Sandgerði ........... 120000 
41. Hvammstangi 

(seymslufé frá fyrra 
ári 110 þús. kr.). 

42. Bárðardalur ........ 75000 
43. Reyðarfjörður ...... 147000 

— 8226250 

b. Ný skólahús: 
1. Reykjavík, Hamra- 

hlíðarskóli, 1. áfangi 300000 
2. Hafnarfjörður (við- 

bótarbygging) ...... 80000 

3. Kópavogur, Kársnes- 

skóli, 2. áfangi ...... 200000 
4. Vestmannaeyjar ..... 100000 
5. Seltjarnarnesskóli, 1. 

áfangi .......0.0.... 100000 
6. Kleppjårnsreykir .... 150000 

7. Grafarnesskåli ...... 150000 | 
8. Vopnafjarðarskóli ... 25000 
9. Nesjaskólahérað .... 95000 

———— 1200000 

c. Skólastjórabústaðir í 
smiðum: 

1. Kjalarnes ........... 16250 
2. Höfn í Hornafirði .. 30250 
3. Bolungavík ......... 31000 
4. Vík í Mýrdal ....... 56250 

— 133750 

d. Ýmsir skólar, sem voru i smíðum 

á tímabilinu 1946—54 (lokafram- 

kvæmdir) .......00 000 200000 
—— 9 760 000 

Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræðslumála- 

stjóra seernes eneret 60 000 

Ráðskonukaup við heimavistarskóla: 

a. Grunnlaun .....00.00.0000 0... 454050 

b. Verðlagsuppbót ......000000000.. 318762 

a 712 812 

Endurgreiðsla á 4 rekstrarkostnaðar barna- 

skólanna (áætlað) 2.......00000.0. 0... 6 559 550 

Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 

að ritið sé sent öllum skólanefndarformönnum 

Ókeypis .....00200000 0. 15 000 

Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ .... 10 000 
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12. Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 
tryggingar .......0..00000 0... 350 000 

13. Til kennaranámskeiða .......0.0.00000.0.0... 12 000 

58 568 132 

XV. Gagnfræðamenntun: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ........... 217200 
2. Verðlagsuppbót ...... 180276 

——— 397476 
b. Til verklegs náms og aukakennslu 100000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 95000 
d. Til kennsluáhalda .............. 2500 
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 7500 
f. Annar kostnaður ............... 60000 
g. Til byggingar stíflugarðs við raf- 
Veit... 80000 

h. Fyrning .......00000.00 00... 693 
— 743 169 

2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla: 
a. Grunnlaun .........0.00.0...00..0.. 9867465 
b. Verðlagsuppbót ......000.0.000.... 8189996 i 
c. Stundakennsla, umsjón, þóknun 

vegna tví- og þrískipunar o. fl. .. 1200000 
d. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði og stundakennslustyrkur 4827275 

——— |24 084 736 
3. Styrkur til byggingar gagnfræðaskóla og hér- 

aðsskóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Reykjavík, Réttarholt 433500 
2. Reykjavík, Austurbær 120000 
3. Stykkishólmur, heima- 

vist 2000. 329000 
4. Ísafjörður, íþróttahús — 60000 
5. Siglufjörður „....... 65000 
6. Akureyri ........... 61000 
7. Vestmannaeyjar ..... 108000 
8. Reykholt ........... 353500 
9. Núpur .............. 55000 

10. Reykjanes .......... 65000 
11. Reykir.............. 372000 
12. Laugar ............. 72000 
13. Skógar ............. 265000 
14. Laugarvatn ......... 483500 
15. Eiðar ............... 137000 
16. Akranes ............ 300000 
17. Neskaupstaður ...... 220000 
18. Hafnarfjörður 

íþróttahús (geymslufé    
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XVIII. Til íþróttamála: 
1. 

  

    

14. gr. 

kr. kr. 

frá fyrra ári 200 þús. 
kr.) 

3499500 
b. Nýr gagnfræðaskóli: 

Kópavogur .........0.0000.00.0... 100000 

— | 3599500 
Til byggingar fjóss og hlöðu á Laugarvatni .. 200 000 
Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara . 15 000 
Til Snorragarðs í Reykholti ................ 10 000 
Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi ............ 5000 
Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra .........02000000... sn 45 000 
Til handíðaskólans .............0.000..0000 00. 65 000 

. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 

stjórnarinnar ..........000000.0. 0... 0... 83 000 

28 850 405 
XVI. Stofnkostnaðarframlag vegna barna- og gagn- 

fræðaskólabygsinga, er fullsmíðaðar voru 1954 .. 2 000 000 
XVII. Húsmæðrafræðsla: 

Til húsmæðraskóla: 
a. Grunnlaun „........0.00..0...... 1309344 
b. Verðlagsuppbót ........00....... 1086751 
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar- 

kostnaði ...........0000........ 871700 

— | 3267 795 
Til byggingar húsmæðraskóla .............. 500 000 
Til húsmæðrakennaraskólans: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 75400 
2. Verðlagsuppbót ...... 62582 

— 137982 
b. Annar kostnaður ............... 10000 

— 147 982 

3 915 777 
Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ........... 75600 
2. Verðlagsuppbót ...... 62748 

——— 138348 
b. Stundakennsla .................. 40000 
c. Til námskeiða fyrir íþróttakennara  20000 
d. Íþróttatæki ...........0...... 12000 
e. Ræsting ...........0.0.000...0.. 8000 
f. Lagfæring íbróttavalla .......... 105000 
g. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar ...........0.2 000. 25000 
h. Annar kostnaður ................ 60000 

—.—— 408 348 
Til íþróttasjóðs „............... 0. 1600 000 
Til sundlaugarbyggingar á Akureyri vegna 
menntaskólans þar (fyrri greiðsla) ........ 50 000
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4. Til Íþróttasambands Íslands ............... 
5. Til Íþróttasambands Íslands vegna þátttöku 

í Evrópumeistaramóti (síðari greiðsla) ..... 
6. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa: 
a. Grunnlaun ..............00.00... 11407 

7. Laun Lárusar Rist, sundkennara: 

a. Grunnlaun ..........000..00000.... 7800 

8. Til Axels Andréssonar, íþróttakennara ..... 
9. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ...... 

10. Til ferðakennslu í íþróttum ............... 
11. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ..... 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............0........ 151200 
b. Verðlagsuppbót ................. 121176 

Fæðiskostnaður ............................ 
Kaup starfsstúlkna 
Til áhaldakaupa ..........0.00000.0 0 
Annar kostnaður „.........0000.... 0... 
Fyrning ...............0. 00 

00... 

á
 

co
 

PO
 

Til matsveina- og veitingaþjónaskóla 
Kostnaður við barnaverndarráð 
Til blindrastarfsemi ........................... 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp 
fugla fyrir náttúrugripasafnið og skóla ........ 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
Íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur 

#00. 

000... 

0... 

LR OR 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flvtja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlíf, sögu 
og bókmenntir „............0.00000..0 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu . 
Til Skáksambands Íslands ..................... 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til Alþýðusambands Íslands .................. 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ...... 
Framlag til lækkunar á byggingarskuldum stúd- 
entagarðanna .............0...00.0.0.00000 0. 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins 

kr. kr. 
  

  

100 000 

40 000 

20 875 

14 274 
8 000 

20 000 
60 000 
8 000 

272 376 
100 000 
100 000 
10 000 

169 100 
1352 

10 500 
2 000   

2 329 497 

652 828 
267 064 
70 000 
30 000 

10 000 

12500 

30 000 
5 000 

30 000 
10 000 

150 000 
25 000 

100 000 

125 000 
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14. gr. 

kr. kr. 

Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. nåmsstjåra, til að | 
starfa að sparifjáröflun í skólum .............. | 8 300 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla .... | 50 000 
Styrkur til starfsemi K. F. U. M. í Vatnaskógi .. 25 000 
Til þjóðdansafélagsins ........00.0000 000... 7 500 
Námsstjórar barna-, gagnfræda- og húsmæðra- 

skóla: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun .........0.0000000.0...0.. 328300 
2. Verðlagsuppbót .........0...... =. 272489 

600789 
3. Annar kostnaður ................ 225000 

a 825 789 
b. Fræðslufulltrúinn í Reykjavík: 

1. Grunnlaun .........0.00.0000.00.0.. 20100 
2. Verðlagsuppbót ......0.000000... 15678 

35778 

3. Annar kostnaður (% skrifstofu- 
kostnaðar) ......00000. 140000 

—— 175 778 
— | 1001567 

Endurskoðun skólakostnaðar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........000000.0..0.... 137175 | 
2. Verðlagsuppbót ......0.000000.. 113855 | 

—— 251 030 
b. Annar kostnaður .........000.0.0. 0... 112 000 

——| 363 030 
Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % | 
af námsbókagjaldi .........0000000. 00... 700 000 

Samtals B. ... 122 792 176    
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Til bokmennta, lista og visinda er veitt: 24. des. 

ok kr. 

opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

Landsbókasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......00000.0.0.0..... 344025 

b. Verðlagsuppbót ......00000000... 285540 
mm 629 565 

2. Til bóka-, timarita- og handritakaupa og bók- | 

bands „.......0.00. nn 370 000 | 

3. Til Þorsteins Konráðssonar ......0000000... 1200 

4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 10 000 

5, Til árbókar ........000000. 0. senn 20 000 

6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár ...........0.0 00. 30 000 

7. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 25 000 

8. Ýmisleg gjöld .........0.00000. 0... nn... 50 000 
—| 1135 765 

Þjóðskjalasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......00000.0. 0... 248116 

b. Verðlagsuppbót ....0.000.0000.0.. 205936 
——— 454 052 

2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala .......0000000. 0... 0... 25 000 

3. Ýmisleg gjöld ..........0.00000 00... 0... 15 000 
—— ——- 494 052 

Þjóðminjasafnið: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ......0.00000.000000. 169200 
b. Verðlagsuppbót 2.....0.0000000.. 140436 

—— 309 636 

2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 
gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 

og ritfanga ......0.00000 0... n nn 135 000 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 25 000 

4. Til sjóminjasafns .......0.000000 000... 3 500 

5. Til viðhalds gamalla bygginga .............. 280 000 

6. Til verndunar fornleifanna að Stöng (síðari 

greiðsla) .......0000020 snar 60 000 

7. Til hljómplötusafns .......00000000 0. 0... 5 000 

8. Til uppsetningar Þjóðminjasafns ........... 30 000 

9. Til rekstrar hússins ......0.200000 00... 190 000 

10. Til örnefnasöfnunar .........0000 00.00.0000. 30 000 
1 068 136 

Listasafn rikisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ......000000 0000... 37800 

b. Verðla bót 2... 31374 
Slagsuppbåt RA 69 174 

2. Annar kostnaður .......0.00000. 00. 65 000 
— 134 174 
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V. Náttúrugripasafnið: 
1. 

na
 

N
E
S
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R 

co
 

Laun: 

a. Grunnlaun ..........0000 00. 00... 186500 

b. Verðlagsuppbót ...........0.0.... 154795 
    

Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar 
dyra 20.00.0000. 
Til kaupa á bókum .........0..0000 0000... 
Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum 
Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 
Til fuglamerkinga ............0.000.000.00. 
Til útgáfu á Acta naturalia islandica ....... 
Til Finns Guðmundssonar, til þess að sækja 

þing fuglafræðinga ........................ 
9. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar og dr. Finns 

Guðmundssonar til ritstarfa í þágu safnsins, 
8 þús. kr. til hvors ..........2.0200000. 0... 

10. Ýmis gjöld ..............000 00 

VI. Til náttúrugripasafns Akureyrar ............... 
VII. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 

VIII. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 
IX. Safnahúsið: 

1. Laun dyravarðar: 
a. Grunnlaun ...........0....000.0.... 26100 
b. Verðlagsuppbót ................. 21663 

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 
4. Ýmis gjöld ...........00.000 00... 
5. Fyrning ............0.0000 0... nn 

X. a. Framlög til bókasafna samkvæmt lögum nr. 
42/1955, um almenningsbókasöfn: 
1. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 640000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga .......00.0002 00 460000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana ............. 75000 

b. Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til iðnbókasafns í Reykjavík ... 2500 
2. Til bókasafns í Flatey .......... 1250 
3. Til sýslunefndar V.Ísafjarðarsýslu 

vegna bókasafns Sighvats Gríms- 
SONAT 0... 1250 

4. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokkhólmi 1000 

5. Til lestrarfélags kvenna í Rvík .. 3000 
6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Siglufirði ....................... 5000 
7. Til lesstofu sjómannafél. Rvíkur 3750   

kr. kr. 
  

341 295 

15 000 
8 000 

25 000 
40 000 

5 000 
25 000 

12 000 

16 000 
45 000 

47 763 
75 000 
55 000 
35 000 
4 188 

1175 000   
532 295 
30 000 
20 000 
60 000 

216 951
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8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Raufarhöfn .........0.000.0000000.. 4000 

9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í 
Vestmannaeyjum ................ 4000 

10. Til sjómannalesstofu í Bolungavík 1200 
11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 

Hornafirði ...................... 1200 
12. Til sjómannalesstofu á Akranesi. 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík ..  20000 
14. Til kennslukvikmyndasafns ..... 250000 
15. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku ........0. 5000 
—.— 307 150 

c. Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 175 000 
—| 1657 150 

XI. Styrkir til bókaútsáfu o. fl.: 
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 

fornbréfasafns og annarra rita .............. 65 000 
2. Til Þjóðvinafélagsins ................0.0..... 10 000 
3. Til útgáfunefndar handrita ................. 100 000 
4. Til Fornleifafélagsins .............0......... 15 000 
5. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ........... 20 000 
6. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 

semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar ............000000 0000... 15 000 

7. Til Fornritaútgáfunnar ..................... 75 000 
8. Til Fornritaútgáfunnar til ljósprentunar þeirra 

fimm binda fornrita, sem uppseld eru (loka- 
greiðsla) serene, 60 000 

9. Til útgáfustarfsemi  Þjóðvinafélagsins og 

menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu .. 12 000 
10. Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu 

nýrrar Íslandslýsingar ...................... 20 000 
11. Til þýðingar á Kalevalaljóðum ............. 20 000 
12. Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 

þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð- 

stöfun Fiskifélags Íslands .................. 25 000 
13. Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 20 000 
14. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 25 000 
15. Til Vísindafélags Íslendinga, til útsáfu rita .. 25 000 
16. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 

listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ........... 8 000 
17. Til Halldórs Halldórssonar prófessors til þess 

að rannsaka íslenzk orðtök ................ 8 000 
18. Til útgáfu kennslubókar í íslenzku fyrir er- 

lenda stúdenta ..............00.0.000 0. 15 000 
19. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 

starfa .......00.0.0020 000. 8 000 
20. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 

þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ....... 8 000 

1957 

86 

24. des.



1957 

86 

24. des, 

XII. 

XII. 
XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 

328 
15. gr. 
  

21. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 

sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. öld 
22. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ...... 

23. Til dr. Steingríms Þorsteinssonar til ritstarfa 

24. Til Steins Dofra ættfræðings ............... 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 

honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 

Landsbókasafnsins. 

25. Til Jóns Dúasonar til útgáfu rita hans ...... 

26. Til útgáfu íslenzkra nýyrða .........00..... 

27. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .......... 

28. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna ......0..0000000 sense 

29. Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans .........2.0.0000.0.. 

30. Til Norræna félagsins .........0.0.. 0000... 

31. Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands ........... 

39. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ............ AR 

33. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ... 

34. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 .........02000000.00.00.. 

35. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ........... 

36. Til héraðsskjalasafna samkv. 1. nr. 7/1947 ... 

37. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna þýzk-ís- 

lenzkrar og íslenzk-þýzkrar orðabókar ...... 

38. Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 

gáfu esperanto-orðabókar .......000000000.. 

39. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menning- 

armálanefndina ........0000.000 00.00.0000... 

40. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 

menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 

41. Til íslenzka stærðfræðifélagsins ............ 

Til skálda, rithöfunda og listamanna .......... 

Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og Hall- 

dór Kiljan Laxness njóta 33220 kr. heiðurslauna 

hvor. 
Að öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af 

Alþingi, skipta fjárhæð þessari. 

Til Bandalags íslenzkra listamanna ............ 

Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ....... 

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 

skandinaviskan rithöfund hér á landi. 

Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu, sam- 

kvæmt ákvörðun menntamálaráðs .............. 

Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ...... 

Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum ......... 

Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til ritstarfa 

Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ........ 

kr. kr. 
  

8000 
10 000 

8 000 
20 400 

60 000 
50 000 

150 000 

    
1057 400 
1200 000 

20 000 
2500 

30 000 
30 000 
10 000 
10 500 

8 000
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Til Benedikts Gislasonar frå Hofteigi til frædi- 
iðkana ........200000000 neee 
Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa ...... 
Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til ritstarfa 
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 í sambandi við það til 
náttúrugripasafnsins ..........2020000 0000... 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 
såkna .......0.020000 00 
Til Svanhildar Jónsdóttur til rannsókna á hraun- 
grådri ..........000000 sens 

Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 
såkna seernes renees: 
Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á is- 
lenzkum plöntum ........000000 0000. 
Til Thoru Friðriksson til ritstarfa ............. 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............. 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds ............ 
Til Jóns Leifs tónskálds .........0.0.0.00000.. 
Til Árna Björnssonar tónskálds ............... 
Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms í 
hljómsveitarstjórn .........00000000 0000... 

Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á ís- 
lenzkri kirkjutónlist á þjóðveldistímanum ...... 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs ..........0.00.00.000.0.0.. 
Til leiklistarstarfsemi gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annars staðar að, enda skili 
hlutaðeigandi félög starfsskýrslum til mennta- 
málaráðuneytisins: 

Til Leikfélags Reykjavíkur ................. 
Til Leikfélags Akraness .........000..00.2.. 
Til Ungmennafélagsins Skallagríms í Borgar- 
nesi 2...00000000 00 
Til Leikfélags Ólafsvíkur .................. 
Til Leikfélags Bolungavíkur ............... 
Til Leikfélags Ísafjarðar ................... 
Til Leikfélags Blönduóss ........0.0.0.0..... 
Til Leikfélags Sauðárkróks ...........0...... 
Til leiklistarstarfsemi á Siglufirði .......... 

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæð- 
inni milli Leikfélags Siglufjarðar og Leikfélags 
templara. 

10. Til Leikfélags Dalvíkur .................... 
11. Til Leikfélags Akureyrar ................ IR 
12. Til leiklistarskóla á Akureyri .............. 
13. Til Leikfélags Húsavíkur ................... 

Þ
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Til Leikfélags Seyðisfjarðar ................ 8 000 
Til Leikfélags Neskaupstaðar .............. 8000 
Til Leikfélags Eskifjarðar ................. 8000 
Til Leikfélags Vestmannaeyja ...........0.. 8000 
Til Leikfélags Selfoss .......00000000 00... 8 000 
Til Leikfélags Eyrarbakka ................. 8000 

. Til Leikfélags Hveragerðis ................. 8 000 
. Til Leikfélags Hafnarfjarðar ............... 8 000 
. Til Leikfélags Kópavogs .......0.0000...... …— 8000 260 000 

XXXIX. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ............. 110 000 
XL. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu . 8 000 
XLI. Til tónlistarstarfsemi: 

Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 70 000 
Til Tónlistarskólans í Reykjavík, til söng- 
kennslu ..........0000202 000. n0 sn 40 000 
Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 40 000 
Til tónlistarfélags Ísafjarðar ............... 20 000 
Til tónlistarskóla Siglufjarðar .............. 15 000 
Til tónlistarskóla Vestmannaeyja ........... 15 000 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 10 000 
Til tónlistarskóla Akraness ................. 10 000 
Til tónlistarskóla Selfoss ............000.... 10 000 
Til tónlistarskóla á Hvolsvelli .............. 10 000 

. Til tónlistarskóla Neskaupstaðar ............ 10 000 
. Til tónlistarskóla í Keflavík ............... 10 000 

Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur .... 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins i 

Reykjavík .........00000000.00. 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans í 

Reykjavík ..........0.0.0.000..0.. 10000 
d. Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
e. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ....... 10000 
f. Til lúðrasveitar Siglufjarðar .... 10000 
g. Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .... 10000 
h. Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 20000 
i. Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
j. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 
k. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 10000 
1. Til lúðrasveitar Selfoss ......... 10000 

m. Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000 
n. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 190 000 

Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ........ 10 000 
Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 
listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt 20... 000nsn eneneesneree 14 560  
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16. Til bess ad veita kirkjuorgelleikurum og 
barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn 
í kirkjum og barnaskólum, með umsjá söng- 
málastjóra þjóðkirkjunnar .................. 

17. Til sambands íslenzkra karlakóra .......... 
18. Til landssambands blandaðra kóra og kvenna- 

kóra .........000000 0 ern 
19. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu ...................... 
20. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 

rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- 
safnið vörzlu segulbandanna ............... 

21. Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgelleik 
og söngstjórn .........200000.0 0. 

Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 
un menntamálaráðs .............0000002.000 00. 
Til Elsu Sigfúss söngkonu .........0.000000.... 
Til Guðmundu Elíasdóttur söngkonu ........... 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum i kirkjur og samkomuhús .... 
Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 
Til Guðmundar Jónssonar söngvara ............ 
Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ........... 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar til tónlistarnáms . 
Til Ingvars Jónassonar til náms í fiðluleik .... 
Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ............0.0000 00... 

. Til Þórunnar Jóhannsdóttur til tónlistarnáms .. 

. Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms .. 

. Til Sigursveins D. Kristinssonar til tónlistarnáms 
. Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla .. 
. Til Benedikts Benedikz til bókavarðanáms ..... 
. Til Friðriks Ólafssonar skákmeistara .......... 
. Til Friðriks Friðrikssonar æskulýðsleiðtoga, heið- 
urslaun ...........0002.0..0n sen 

. Til Vilhjálms Ögmundssonar, á Narfeyri, til stærð- 
fræðiiðkana ............0200000. 00. 

. Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmannaeyj- 
um, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 
fiskimiða við Vestmannaeyjar .......0000000... 
Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .........0.0000 0... 0. 29682 
b. Verðlagsuppbót ................. 24636 

2. Til eldiviðar og ljósa .........0000..00..... 
3. Ýmis gjöld .............0..000. 
4. Fyrning ..................0.n.n 0 
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Til eflingar menningarsambandi vid Vestur-fs- 
lendinga ........20.000000.eenesn nn 3 000 
Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Íslend- 

inga seen nen eee rer reneste 30 000 

Til Egilsgarðs ad Borg á Mýrum .............. 5 000 

Til trjágarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði ...... 5 000 

Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenningar- 
skyni fyrir margs konar aðstoð og fyrirgreiðslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn .............. 12 000 
Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup- 
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum 
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands .... 1500 
Til Þorfinns Kristjánssonar til útgáfustarfsemi . 5 000 
Til Jóns Guðmundssonar, fyrrv. veitingamanns á 
Þingvöllum .......20200000 0000 nn es 10 000 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 8 000 
Til umbóta á Þingvöllum ......0.000000 0000... 200 000 
Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims- 
kringlu ..........0000000 00 nenna 32 000 
Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfell- 
inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey ...... 5 000 

Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar í 
Öxnadal ........2000.000 00. 5 000 
Til minningarlundar Þorsteins Erlingssonar að 
Hlíðarendakoti ........2000000 0. 0n0n nn 10 000 
Til minningarlundar Elínar Briem við kvenna- 
skólann á Blönduósi .......0.000000 0000... 5 000 
Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu .. 5 000 

Samtals A. ... 9 737 471 

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 660740 
2. Verðlagsuppbót .......... 548414 

—- 1209154 
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 

iðnaðarrannsókna ........0.000..000. 60000 
c. Annar kostnaður ................... 440000 

1709154 

— Tekjur af rannsóknum .............. 420000 

2. Fiskideild: 1 289 154 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 734648 
2. Verðlagsuppbót .......... 609757 

1344405 
b. Annar kostnaður ........00.0..0.00... 500000 

———.— 1844 405    



II. 

III. 
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3. Landbunadardeild: 

a. Laun: 

1. Grunnlaun ............... 473280 
2. Verðlagsuppbót .......... 392822 

———— 866102 
b. Annar kostnaður ................2.… 350000 
c. Kortlagning jarðvegs ............... 100000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ...... 45000 

— — 1361 102 
e. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun ........000 0 160000 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ........ 228000 

— 418000 
—- Tekjur .......00000. 000 335000 

—— 83 000 
f. Tilraunabúið á Varmá: 

1. Laun ...........00000.... 95000 
2. Stofnkostnaður .......... 20000 
3. Annar kostnaður ........ 30000 

— 145000 
— Tekjur ..............00000 00... 8000 

—— 137 000 
4. Sameiginlegur kostnadur: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............... 135900 
2. Verðlagsuppbót .......... 115785 

—— 251685 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 200000 
c. Til viðhalds húss ................... 20000 

d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 170000 
e. Annar kostnaður .........000.000.0.0.. 145000 

786685 
—- Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands 

o. fl. 2... 400000 

——.— 386 685 
5 101 346 

Rannsóknarstofa háskólans: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ...........0000 000... 685128 

b. Verðlagsuppbót ..........00000.0..00. 568656 
— 1253 784 

2. Annar kostnaður ...........00.0...n nn 725 000 

1978 784 
= Tekjur af rannsóknum .........000000. 0000... 860 000 

1118 784 
Til rannsóknaráðs: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ...........2.00000 0000... 79992 

b. Verðlagsuppbót ..................... 66393   146 385 | 
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2. Rannsóknakostnaður .........0000000 00... 0... 75 000 

3. Til hafísrannsókna ......0..00000 000... 10 000 

4. Til segulmælingastöðvar og segulmælinga í bergi 75 000 

5. Kostnaður vegna þátttöku Íslands í hinu alþjóð- 
lega jarðeðlisfræðiári ...........02200000....0..0.. 25 000 

6. Til kjarnfræðinefndar, til rannsókna á hagnýt- 100 000 

ingu kjarnorku .......0000.000 0000 enn 100 0000 431 385 

Til mælingar geislavirkra efna ..........0.0.00000.0. 110 000 

Veðurstofa Íslands: 
1. Almenn veðurþjónusta: 

A. Yfirstjórn og skrifstofa: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 163500 

2. Verðlagsuppbót ....... 135705 
— 299205 

b. Aukavinna ......000.00000 00... 19000 

c. Annar kostnaður ................ 170000 
— —— 488 205 

B. Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 335400 
2. Verðlagsuppbót ....... 278382 

— 613782 
b. Aukavinna ......000000000.. 0... 220000 
c. Þóknun veðurathugunarmanna ... 295000 
d. Annar kostnaður ................ 620000 

C. Loftskeytadeild: 1 748 782 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 190560 
2. Verðlagsuppbót ....... 158165 

348725 
b. Aukavinna .......0.0000000.0000.0.. 130000 

c. Annar kostnaður ...........0.... 65000 

D. Veðurfarsdeild: 543 725 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 102000 

2. Verðlagsuppbót ....... 84660 
——— 186660 

b. Aukavinna ........200000000.00.0.. 70000 

c. Annar kostnaður ................ 205000 

E. Áhaldadeild: 461 660 
a. Laun: 

1. Grunnlaun -.......... 71100 

2. Verðlagsuppbót ....... 59013 
130113 

b. Aukavinna .....0.000000.0.0 0... 18000 
c. Veðurathugunaráhöld ............ 81000 
d. Annar kostnaður .„.......00.000... 45000 

274 113    
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F. Jarðeðlisfræðideild: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 40200 
2. Verðlagsuppbót ....... 33366 

— 73566 
b. Aukavinna .......0000000...0..... 14000 
c. Jarðskjálftamælingar utan Rvíkur 12000 
d. Annar kostnaður ............02... 40000 

e. Til kaupa á jarðskjálftamæli (loka- 
greiðsla) .......000000 00... 0... 30000 

-————— 169 566 

G. Bóka- og skjalasafn: 
a. Aukavinna .......0.0000.00.. 0... 34000 

b. Annar kostnaður ................ 44000 

A 78 000 

H. Jarðeðlisfræðiárið ..........0.000000 000... 62 000 

3 826 051 

= rgreitt vegna flugveðurþjónustu ..... 447 030 
Endurg S gveðurþj — 3379021 

. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun: 
1. Grunnlaun ............ 559500 
2. Verðlagsuppbót ....... 464383 

— 1023883 
b. Aukavinna .........00000000 0... 696640 . 
c. Þóknun vedurathugunarmanna ... 216400 
d. Annar kostnaður ................ 943777 

1 —— 2 880 700 

B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkur- 

flugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 231000 
2. Verðlagsuppbót ....... 191730 

—— 422730 
b. Aukavinna ........0.0000000 0... 191000 

c. Annar kostnaður ................ 116220 
————— 729 950 

C. Loftskeytadeild á Reykjavíkurflugvelli: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ............ 285840 
2. Verðlagsuppbót ....... 237247 . 

— 523087 
b. Aukavinna ......0..0000000 0... 236000 

c. Annar kostnaður ................ 130633 

—.—.—— 889 720 
D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ...... 447 030 

Fært á 13. gr. D. XI. 3. ........000000 0000. 4 947 400 
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Til landmælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .........0.000.0. 0... 37800 
b. Verðlagsuppbót .....0.0.000000. 0... 31374 

—-— 69 174 
2. Annar kostnaður ............20000000 000... 400 000 

——- 469 174 

Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist það 
jöklamælingar ..........20000 000. en nn 30 000 
Til sjómælinga: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .........000000. 0... 0... 60825 
b. Verðlagsuppbót ......020.00000. 0000. 42018 

—— 102 843 

2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzka hluta 
danska sjókortasafnsins ........2.02000000 000... 100 000 

3. Til sjókortagerðar ......0.00000000 000... 200 000 

4. Annar kostnaður ..........0000000. 00 nn 275 000 
—.—.— 677 843 

Til húsameistara ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .......00000. 0000... 0... 346800 
b. Verðlagsuppbót .....0000000000...... 287844 

— 634 644 

2. Annar kostnaður ..........0000000 000. e 0... — 360 000 

994 644 

— Tekjur af vinnu ..........000000 00... 0... 250 000 
—— 744 644 

Framlag til mótvirðissjóðs: 
Vegna tæknilegrar aðstoðar .........0200000.0..0.... 200 000 

. Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 
um atómvísindum ...........0000 0000 v 0 nn 15 775 

Samtals B. ... 12 277 972 
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A. Landbunadarmål. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ................ 
Til sama, til kynnisferða bænda ...........00.00..0.. 

Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra .. 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lógboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ........ 
B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ................... 12000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. II. ...... 11000000 

C. Vegna III. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar ......0000000000... 500000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

ANNA 2..0000000000 nn 130000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 
d. Til kaupa á nýjum skurðgröfum ...... 350000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna ..........00020000s0 sn sess 
b. Til kaupa á jarðræktarvélum ........0.0000000.0.00.. 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

Til verkfæranefndar ríkisins, enda Þirti hún árlega 

skýrslu um störf sín .........2.0000000. enn eeen 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
l. nr. 94 5. júní 1947 .........00000000 0000 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 

  

félaga ........000002.0 0000. 470000 
2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .........2.0000...00... 22000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 35000 
2. Styrkur til saudfjårræktarfélaga ....... 370000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að .........0.0000...0.0... 30000 

c. Hrossarækt: 
1. Til hrossaræktarsambanda ............ 40000 
2. Verðlaunafé á landssýningu ........... 18000 
3. Til kynbótabúsins á Hólum ............ 12000 

  

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .................0... 
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2 562 250 
15 000 

108 556 
112 000 

520 000 

23 000 000 

1140 000 

24 660 000 

150 000 
2 000 000 

100 000 
2 250 000 

150 000 

25 000 

492 000 

435 000 

70 000 
60 000 
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e. Til sæðingarstöðva: 
1. Rekstrarstyrkur ......00000000 000... 170000 
2. Stofnstyrkur til sæðingarstöðvar á Suður- 

landi ........020000 00... .… 105000 275 000 

f. Til héradsrådunauta í búfjárrækt, % laun ........ 300 000 
—— | 1632000 

Framlag til búfjártryggingar samkv. I. nr. 20/1943 .... 60 000 

Til tilraunaráðs búfjárræktar ........0.0000.0.0..00..0. 175 000 

Til jarðræktartilrauna: 
a. Bekstrarkostnaður ..........0.00000 000 00... 950 000 
b. Stofnkostnaður ..........000.000 00. td ni 

. , s (9) 
c. Til útgáfustarfsemi ..........000 0000 en nn... | PU VU | 1475 000 

Til þess að koma upp sýningarreitum í jarðrækt og 

námskeiðum í því sambandi ........0.0000000....00.. 500 000 

Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 25 000 

Framlag samkv. lögum nr. 48/1957, um landnám, ræktun 

og byggingar í sveitum: 
a. Samkv. 5. gr. til landnáms .......0000.00000000.. 5 000 000 
b. Samkv. 43. gr. til byggingarsjóðs sveitabæja ...... 2 500 000 
c. Samkv. 26. gr. til íbúðarhúsa á nybylum .......... 1500 000 
d. Samkv. 61. gr. til ræktunarsjóðs ........0.0.00... 1600 000 
e. Samkv. 41. gr. framlag til túnræktar á þeim jörðum, 

þar sem ræktun er skammt á veg komin .......... 5000 000 15 600 000 

Til samanburðartilrauna með heyverkunaradferdir . 100 000 

Til tilraunauppeldisstöðvar fyrir æðarfugl (stofnkostn- 

AÐUP) 20... 14 000 

Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti ............. 500 000 

Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 150 000 

Til fyrirhleðslu í Miðskálaá og frå ........... 35 000 

Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafells- 

sýslu ......00000000nnnn enn 200 000 

Til fyrirhleðslu í Steinavötnum, Austur-Skaftafellssýslu 70 000 

Til fyrirhleðslu, gegn framlagi % kostnaðar annars stað- 

ar að: 
a. Í Jökulsá í Lóni ........000000000nen enn 100 000 

b. Í Kúðafljóti ..........0.000000 000 00 ene 100 000 

c. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu .... 100 000 

d. Í Skálm í Álftaveri ........000000000 000. 45 000 

e. Í Hofsá í Vopnafirði .........002.00000. 00... 35 000 
f. Í Héraðsvötnum hjá Héraðsdal ..............00... 40 000 

g. Í Kelduá í Fljótsdal ..........02.0000 00.00.0000. 15 000 

h. Við Dyrhólaðs ......0.0000ee0e sess 20 0607 455 000 

Til sjóvarnargarðs á Álftanesi .......00000000.00.0.. 150 000 
Til sjóvarnargarðs í Búðardal .............000.0.0.0... 30 000 

Til sjóvarnargarðs á Akranesi .......0000000.000000.. 100 000 

Til sjóvarnargarðs í Bessastaðaðs ........000.0..00.. 100 000 

Til sjóvarnargarðs í Borgarfirði eystra .............. 25 000 

Til sjóvarnargarðs í Borgarnesi ........000000000.... 50 000 

Til sjóvarnargarðs á Flateyri ...........000.000000... 200 000



42. 

. Til raflýsingar í Gunnarsholti ..............0........ 
44. 

45. 
46. 
47. 
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. Til sjóvarnargarðs á Garðskaga ...........000...00.. 
Til sjóvarnargarðs í Grenivík ..........000.000000.00.. 

. Til sjóvarnargarðs á Ísafirði ...............0........ 
Til sjóvarnargarðs í Ólafsvík ..........00....00 0. 

. Til sjóvarnargarðs á Seltjarnarnesi .................. 

. Til sjóvarnargarðs í Vestmannaeyjum (Eiðið) ........ 

. Til landþurrkunar á Stokkseyri .........0000000000.. 

. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum, gegn framlagi 
% kostnaðar annars staðar að ..........0....00.00..... 

. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum, gegn framlagi 
% kostnaðar annars staðar að ........0..00..0.00.00... 

. Til landþurrkunar á Eyrarbakka ........0000000.0... 
. Til sandgræðslu: 

a. Laun: 

Til sandgræðslustöðva .............000.0 0000. 
Til nýrra sandgræðslugirðinga .................... 
Skrifstofukostnaður ............0000000 0000... 
Til sandgræðslutilrauna ...............0.00000.... 
Til fræræktar í Gunnarsholti ...........0000000... 
Til útgáfu afmælisrits ................00.00. 
Ýmis gjöld ...........0.0.00..0.00. 0 5

%
 

.0
 

.
0
 

5 

Til hreinræktunar holdanautgripa ................... 

Til skógræktar: 
a. Laun: 

1. Grunnlaun ..........0.0.. 0. 282225 
2. Verðlagsuppbót ............000000 0... 0. 236240 

Skrifstofukostnaður .............00.000 0000... 
Til skógræktarfélaga ............0.0.000 0000... 
Til skóggræðslu ...............00.00. 000. 
Til plöntuuppeldis ..........00000000 0000. 
Til skjólbelta ..............2000000 000. 
Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ........... 
Til byggingar skógarvarðabústaða ................ 
Vextir og afborganir af skuldum ................. F

i
 

n
n
 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .................... 
Til garðyrkjufélags Íslands ...........00.....0000.... 
Veiðimálaskrifstofan: 
a. Laun: 

b. Útgáfukostnaður .............0..00.0. 0. 
ce. Annar kostnaður ...............0...0.. nn. 

  

      

16. gr. 

kr. kr. 

50 000 
25 000 

100 000 
50 000 

100 000 
200 000 
20 000 

40 000 

40 000 
20 000 

160 346 
1100 000 
500 000 
10 000 
35 000 
35 000 
30 000 
60 000 

1930 346 
75 000 
40 000 

518 465 
138 000 
400 000 

1150 000 
500 000 
50 000 

100 000 
100 000 
51 650 

| 3 008 115 
100 000 
10 000 

136 701 
5 000 

110 000 
20 000 

— 271 701 
A 43 
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Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 52/1957 ........000000 0000 1000 000 
Til dýralækna: 
a. Laun dýralækna: 

1. Grunnlaun .......02000000 00... 452700 
2. Verðlagsuppbót .......0000000. 0... 375841 

— 828 541 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda 

dýralækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga 
frá 1947: 
1. Grunnstyrkur ...........0.000. 0000... 36200 
2. Verðlagsuppbót .......00.00.00 00... 34024 

— 70 224 

c. Styrkur til einstakra manna til að stunda 
dýralækningar: 
1. Grunnstyrkur ........0.000002.0 00... 20000 
2. Verðlagsuppbót ......02000000 000... 16600 

—— 36 600 
d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 10 000 

a 945 365 
Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 30 000 
Til kláðalækninga ...........0000.0. 00 enn 15 000 
Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd .............200.0........ 305 000 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir .........2002000000 000 6 340 000 

c. Kostnaður við vörzlu ............0000000 00... 600 000 
d. Nýjar girðingar ............2..2.0000 000... 90 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 800 000 

f. Flutningskostnaður ...........0000.0000 0... 0... 150 000 

g. Til rannsókna ..........0000000 00 0.00.0..0.. 538 176 
h. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 
og Öxarfjarðar ...........00000..0. 00. 290 000 

i. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 
förgunar ........000200.000 00 35 000 

A ——| 9148176 
. Til Norræna búfræðifélagsins ............0.000.00.00 0. 1000 

Til Landssambands íslenzkra hestamannafélaga ...... 10 000 
. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 

Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 
búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 300 000 

. Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 
arsyningar serene venerne 50 000 

. Til ráðningarskrifstofu landbúnaðarins .............. 60 000 

Samtals A. ... 69 203 509 

B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 2575 000
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Til alþjóðahafrannsókna .........0000000. 0... 0... 80 000 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 62 328 
Til haf- og fiskirannsókna ..........0.2.000000.000.5. 500 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs ............0.00000000. 0... 8300 
Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. 6500 
Til að leita nýrra fiskimiða ...........00.00. 0... 0... 1000 000 

Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir 1900 000 
Til síldarleitar og fiskirannsókna ................... 800 000 
Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) ... 2 200 000 
Vextir af bráðabirgðalánum  sildveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs ...........00.0.....ns ns 315 000 
Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Faxaflóa af 
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags Íslands 100 009 

. Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 
40 frá 1955 ...........0.0.2000 0. enn 2 000 000 

Samtals B. 11 547 128 

C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ................... 150 000 

Til iðnaðarmálastofnunar Íslands .................... 750 000 
Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi á Íslandi 

á vegum E.P.A. og F.O.A. ........000000 00... 150 000 
Til iðnlánasjóðs ................0.00 0000. nn 1450 000 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ...........0......... 250 000 
Til iðnráða ...................2000 00... 30 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............. 500 000 

Samtals C. ... 3 280 000 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun .............00.0000. 0000. 63584 
b. Verðlagsuppbót .........0000000 00... 52775 

— 116 359 
2. Skrifstofukostnaður ..............00.000. 0000... 52 000 
3. Annar kostnaður ...............00000 0... 0... 55 000 

— 223 359 
I. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............00000 0000... 337325 
b. Verðlagsuppbót ..................... 279980 

617 305 
2. Skrifstofukostnaður ................00. 000... 100 000 
3. Mælingar og aðstoð ...........0.2.00.. 0... 1 840 000 
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4. Annar kostnaður ............0.0.0000 000... 200 000 
— Tekjur: = 
1. Endurgreiðslur og framlög .......... 1110000 2 757 305 
2. Úr raforkusjóði ......0...0000000... 1647305 

. FAIR — | 2757 305 
Rafmagnsveitur ríkisins: 
1. Laun: 

a. Grunnlaun ............0...... 1466326 
b. Verðlagsuppbót ............. 1217050 

— 2683376 
2. Skrifstofukostnaður .............0.00... 700000 
3. Annar kostnaður, birgðavarzla, bifreiðar 

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld 9139112 

12522488 
Þar af greitt af veitum í rekstri ........ 3000000 

— | 9522 488 
4. Rekstrarkostnadur og raforkukaup veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins „........... 16000000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ..... 15000000 31 000 000 

40 522 488 
= Tekjur: 
1. Rekstrartekjur veitna: 

a. Rafmagnsveitur ríkisins ........ 14000000 
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins ... 11922488 

0 125 922 488 
2. Greitt af nýbyggingum ..........0000.0000. 0... 8 000 000 
3. Endurgreitt frá viðskiptamönnum ........... 1600 000 
4. Bráðabirgðalán til greiðslu á rekstrarhalla 

Veita .......00..00 0200 5 000 000 

40 522 488 

Vatnamælingar ..........0.0200200000 eens 370 000 
Til nýrra raforkuframkvæmda ..........000000000... 10 000 000 

. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 500 000 

. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál ......... 140 000 
. Rafmagnseftirlit ríkisins: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun .........0.00.00 00. ...0.... 261110 
b. Verðlagsuppbót ..........0.200000... 216721 

——— 477 831 
2. Skrifstofukostnaður ..........0.0..0.000 000... 250 000 
3. Ferðakostnaður ................000.00 0... 00... 300 000 
4. Annar kostnaður ...........2.0..000 0... nn... 300 000 

1327 831 
— Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna .................... 1024018 
2. Aðflutningsgjöld o. a. ............0.. 303813 

— | 1327 831 

Raforkuråd: BENE 
Þóknun og skrifstofukostnadur .................... 30 000



343 

  

  

  

16. gr. 

kr. kr. 

X. Raforkusjóður ............02000000 00. s0 sn 15 000 000 
XI. Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir: 

1. Laun: 
a. Grunnlaun ........200000.0. 0. 121360 
b. Verðlagsuppbót .........0.00000..00.. 100730 

—.—.—— 222 090 
2. Skrifstofukostnaður ...........0000000000000.000.. 60 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður ........00000000000. 275 000 
4. Annar kostnaður ...........0000000.0. 0... 0... 75 000 
5. Til bortækjakaupa .........02000000 0... 100 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbors .......0000.00.00... 3 100 000 
7. Til að gera tilraunir með framleiðslu á þungu vatni 250 000 

————| 4082090 

Samtals D. ... 30 345 449       
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Til félagsmåla er veitt: 
  

Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum ........... 
Til almannatrygginga: 
a. Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 .......... 
b. Framlag til sjúkratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 

24/1956, um almannatryggingar ................... 
c. Framlag til atvinnuleysistrygginga samkv. lögum nr. 

29/1956, um atvinnuleysistryggingar .............. 

Hluti ríkissjóðs af kostnaði við vinnumiðlun samkv. 
lögum nr. 52/1956 .....2......0000000 0 nn 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra 
til óskilgetinna barna ............020000 0000. n nn... 
Gjöld samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 
80/1947 ..........0 0000 
Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags- 
málaráðuneytisins ............202.200 0000 en nn 
Gamalmennahæli: 
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík: 

Rekstrarstyrkur .............020000 00... 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga 

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar- 
menn. 

b. Til elliheimila utan Reykjavíkur, 40 þús. kr. til 
hvers ..........0020000 0... 

Til orlofsheimilis verkalýðssamtakanna .............. 
Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, þar af rekstrar- 
styrkur vegna læknislauna 86742 „...........0.00.0.... 
Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila fyrir 
börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu framlagi 
annars staðar að ...........0002000.0 0000 
Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ ................... 
Til starfskvennaskóla Sumargjafar, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ..........0200..00 0000... 
Til verkakvennafélagsins Framtíðarinnar í Hafnarfirði 
til byggingar dagheimilis fyrir börn, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .......... 
Til Barnaverndarfélags Akureyrar, bvggingarstyrkur . 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga 
Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 
a. Til Rauðakross Íslands ........00.000000...00 000. 
b. Til Blindravinafélagsins til útgáfu bóka á blindra- 

letri serene 00 
c. Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ................... 
d. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra ........... 
e. Til mæðrastyrksnefnda ............0.00000 0000... 

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan 
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu.   

  

  

  

kr. kr. 

324 800 

47 600 000 

15 200 000 

22 500 000 
—! 85 300 000 

250 000 

20 000 

150 000 

40 000 

60 000 

360 000 
420 000 

1000 000 

389 742 

175 000 

200 000 

35 000 

40 000 

20 000 
450 000 

25 000 

20 000 
10 000 

17 000 
70 000
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. Til sambands islenzkra sveitarfélaga 

. Styrkur til starfsemi neytendasamtaka Reykjavikur .. 

. Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðrafræðslu, 

. Til Kvenréttindafélags Íslands 

. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga 

345 

17. gr. 
  

f. Til orlofs og sumardvalar fyrir húsmæður frá barn- 
mörgum heimilum .............00000 0000... 0... 

Til slysavarna: 

a. Til almennra slysavarna 
b. Til flugbjörgunarsveitarinnar 

Til Rósu A. Georgsdóttur (önnur greiðsla af þremur) 
Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis ....... 

Til bindindisstarfsemi: 
a. Laun áfengisvarnaráðunautar: 

1. Grunnlaun 

  

b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 
neytið úthlutun fjárins) 
Til Stórstúku Íslands 
Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 
1. Grunnlaun 

so... 

a
 

  

Ungmennastarfsemi: 
a. Til Ungmennafélags Íslands 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það, hvern- 
ig fénu er varið. 

b. Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta 
c. Til Bandalags íslenzkra skáta .................... 
d. Til Bandalags íslenzkra farfugla 

heimilisiðnaðar og garðyrkju 

Þar af laun ráðunautar 64782 kr. og til Heimilisiðn- 
aðarfélags Íslands 10 þús. kr. 

3. Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 

semi í heimilisiðnaði ...........0.0.000000. 0000. 

Tillag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna 
Til greiðslu á kostnaði við húsnæðismálastofnun, sbr. 
lög nr. 42/1957 
Framlag samkv. 16. gr. laga nr. 42 frá 1957, um hús- 
næðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, útrýmingu 
heilsuspillandi húsnæðis o. fl. ...............0.00... 
Til Dýraverndunarfélags Íslands 
Til vatnsveitna samkvæmt lögum 

kr. kr.   

40 000 

300 000 
50 000 

73 566 

610 000 
240 000 

    

182 000 

350 000 
50 090 
20 000 

981 593 

120 000 
25 000 
35 000 

200 000 

18 000 
20 000 

2 100 000 
4 000 000 

300 000 

4 000 000 
10 000 

600 000 

1957 

86 

24. des.



1957 

86 

24. des. 

346 
17. gr. 
  

Til vatnsöflunar í Vestmannaeyjum, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi Vestmannaeyjakaupstaðar .. 
Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna ............ 

. Greiðsla með börnum erlendra manna samkv. 3. bráða- 

birgðaákvæði framfærslulaga nr. 80/1947, og 9. gr. laga 
nr. 38/1953 ......0.2000000n eens 

. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu ............0...0..... 
. Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ..............0000.... 

Tillag til International Labour Organization ......... 
Tillag til Sameinuðu þjóðanna (UN) ..........00.0... 

. Tillag til Food and Agricultural Organization (FAO) 

. Tillag til World Health Organization ................ 

. Tillag til Organization of the European Economic 
Cooperation (OEEC) .........000.%0 0. sen 

. Tillag til Evrópuráðsins ............2.0000000. 000... 

. Tillag til alþjóðahveitiráðsins ..................0...... 

. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar (WMO) 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ........... 

. Tillag til tollanefndar Evrópu ...........000..0.000... 

. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ........ 

. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga ........ 
Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofnunar- 
innar ..........2020000 nn 

Samtals ... 

kr. kr.   

150 000 
600 000 

2 200 000 
58 000 

174 000 
172 000 
343 000 
56 500 

110 000 

71 661 
100 000 

800 
13 920 

391 000 
1100 

63 452 
10 000 

46 116 
      106 393 684 
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Til styrktarfjår, lögbeðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 24. des. 

launa er veitt: 

Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn .......0000000. ene... 

b. Embættismannaekkjur .......0.00.000.00. 

  

Verðlagsuppbót ... 

Eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
koma ......00000 00. 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 

Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. .. 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. 20.00.0000 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 
Andrés Ólafsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 

Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 
keri ......2.00000 000 

Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 
Árni Árnason, fyrrv. héraðslæknir ..... 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis .......00.00000 000 
Árni Thorsteinsson, tónskáld .......... 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir. 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 

Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur ........... 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari 
Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur .. 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup ........... 

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 

Björgvin Guðmundsson, tónskáld ....... 
Björn O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. ... 
Björn Einarsson ......00.0000 0000... 

Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 
Björn Jakobsson, fyrrv. skólastjóri 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir ... 

Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og síma- 
afgreiðslumaður ........0..0000000..0.. 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður ... 
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 

3900.00 
1911.00 
3391.00 

15000.00 
24843.00 
2535.00 

5652.09 
2500.09 
2000.00 

14040.00 
17530.00 
1911.00 
1911.06 
2535.00 
1911.09 
8500.00 
3120.00 

37800.00 
1950.03 
2000.00 

16956.00 
6825.00 

12656.00 
1911.00 
2535,00 

„ 12000.90 
9044.00 

4000.09 
1950.00 
6783.00 
9800.00 
1268.00 

  

  

  

kr. kr. 

160 359 
— 159517 

319 876 
265 497 

585 373 

  
A 44
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Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslumaður ............0.... 5850.00 

Eggert Stefánsson, söngvari ............ 18000.00 
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 5000.00 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 2492.00 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 3956.00 
Einar Ástráðsson, fyrrv. héraðslæknir .. 6000.00 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 12000.00 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 25138.00 
Eiríkur Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur 6825.00 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona  5000.00 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari .......020000 000... 3956.00 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 16956.00 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 4522.60 
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj. 6338.00 
Friðrik J. Rafnar, vígslubiskup ........ 13566.00 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn .. 7809.00 
Geir G. Zoéga, fyrrv. vegamálastjóri .... 11700.00 
Georgia Björnsson, fyrrv. forsetafrú .... 41140.00 
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum. . 6217.00 
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra ...... 8210.00 
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 2535.00 
Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknar- 

prestur 2.....000.00 00 6784.00 
Guðbrandur Magnússon, fyrrv. forstjóri 8200.00 
Guðjón Bachmann, fyrrv. vegaverkstjóri 3000.00 
Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 4590.00 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 1911.00 
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur ...... 1585.00 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur . 3179.00 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 1911.00 
Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 2500.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 2167.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 1922.00 
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskmatsm. . 2535.00 
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 15600.00 
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti . 14040.60 
Guðmundur Hlíðdai, fyrrv. póst- og síma- 

málastjóri .......20.00.000 00... 16700.00 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 4446.00 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 4333.00 

Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 
ingarstofunnar ........000000000000.. 14040.09 

Guðný Þórarinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 2000.00 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ........ 5070.00 
Guðrún Reykholt ........0.0000000000.. 3000.00 
Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 9044.09 
Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður 5417.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 1911.00 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 2000.00 

kr. 
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Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 9044.00 
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 5070.00 
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 12655.00 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 13000.00 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 1268.00 
Hallgrimur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 14176.00 
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 4446.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 2535.00 
Haraldur Leósson, fyrrv. kennari ...... 3250.00 
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 5417.00 
Helgi Jónasson, fyrrv. héraðslæknir .... 3521.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 1950.00 
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir ... 1911.00 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 4333.00 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 4522.00 
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 

Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 3803.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður .............0000.... 5417.00 
Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 

greiðslumaður ..........00.000000..... 5000.00 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1911.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun .............0000 200... 40200.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 1922.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 26205.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 30046.00 
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur .. 3179.00 
Jóhann Briem, fyrrv. sóknarprestur .... 6783.00 
Jóhann H. Havsteen, fyrrv. fiskmatsm. . 2261.00 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 3900.00 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn 3250.00 
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3900.00 

Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 1268.00 
Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 3956.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2535.00 

Jón Bach, fyrrv. dyravörður ........... 7800.00 
Jón Benjamínsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 1911.00 

Jón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur ... 6783.00 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ....... 3000.09 

Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun .........00002.00 0000. 45000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 15826.00 

Jón N. Jóhannesson, fv. sóknarprestur . 6090.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 2261.00 
Jón Jónsson, fyrrv. kennari ............ 2000.00 

Jón Ólafsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður #5000.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ...... 6337.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....... 1911.00 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .... 2535.00 
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Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri 3391.00 

Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir . 6337.00 

Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 27625.00 

Jónas Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 2500.00 

Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 18720.00 

Jónina Stefánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 2000.00 

Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari ......2.00000 00. 7912.00 

Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .... 6783.00 

Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ....... 2261.00 

Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ..... 19918.00 

Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 1911.00 

Kjartan Ólafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. .  9508.00 

Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 2261.00 

Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis 1911.09 
Kristin Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 1911.00 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 5958.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 3900.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 14040.00 
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur ........ 1268.00 

Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti ..... 20014.00 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 3956.00 

Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 13566.00 

Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður .. 2535.00 

Lárus Rist, fyrrv. kennari ....0..0..20.. 3803.00 

Lárus Sigurjónsson, skáld .........0.... 13566.00 

M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 2500.00 

Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustj. .. 6783.00 

Magnús Jónsson, dr. theol. ........0... 21653.00 

Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir . 13306.00 

Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri .... 17531.00 
Sama, húsaleigsukostn. (án verðl.uppb.) . 1800.00 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 1911.00 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri . 2500.00 

Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 1911.00 

Matthías Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 2590.00 

Matthías Þórðarson, fiskifræðingur .... 11305.00 

Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður 13295.68 

Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir  2000.00 
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 2035.00 

Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 2535.00 

Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ....... 4000.00 

Oddur Ívarsson, fv. póstafgreiðslumaður 2261.00 

Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður  4680.00 

Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir .... 6338.09 

Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 11408.00 

Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 1560.00 

Ólafur Jónsson, fyrrv. dyravörður ..... 4009.00 

Ólafur Lárusson, prófessor 00.00.0002... 15943.00 

Ólafur Sigurðsson, fyrrv. ráðunautur ... 5417.00 

Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri ... 2535.00 
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Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 
Pétrina Jónsdóttir, fyrrv. starfskona ÁAl- 

þingis ................ essere. 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur ......... 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 

Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu- 
neytisbókari ........000000000.0000.. 

Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 
röntgenkona .......20000000.00.0...... 

Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ..... 
Sigriður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ....0.000000..0...00.... 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi 
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn 

Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari .. 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 
Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknarpr. 
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ... 

Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. . 
Sigurður Heiðdal ............0.00...000... 
Sigurður Jónsson, fyrrv. fiskmatsm. .. 

Sigurður Nordal, prófessor ............ 
Sigurður M. Pétursson, fyrrv. sóknar- 

prestur, biðlaun ...........002000.00.. 

Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ...... 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari .. 

Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 
kennari ........0.020000 0... 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ..... 
Sigurður Sumarliðason, fyrrv. póstur 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ... 
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari . 
Stefán Stefánsson, fyrrv. húsvörður .... 

Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur ...... 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 
Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 

Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri .. 
Sveinn Þorláksson, fyrrv. símstjóri .... 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður ..., 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 

Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 

Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri . 

Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslukona ...,...........0.... 

  

2035.00 
2500.00 

6000.00 
3120.00 
5000.00 

11715.00 

16833.00 
1348.00 

3391.00 
1911.00 
1911.00 

ö417.00 
2167.00 

17529.00 
1911.00 

1911.00 
5087.00 
1911.00 

12656.00 

18000.00 
3000.00 
6000.00 

3792.00 
2500.00 
1268.00 

4500.00 
17935.00 
4290.00 
5652.00 
5052.00 
2000.00 

2535.00 
2708.00 
5417.00 

4522.00 
4900.00 
1130.00 
5652.00 
1560.00 
2533.00 

2500.00 
10452.00 

3900.00 
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kr. kr. 

Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta- 

skólakennari ......00000000.0... 0... 8478.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur „....... 1268.00 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 2000.00 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 3956.00 
Viktoría Kristjánsdóttir ................ 3120.00 
Vilhjálmur Briem, fyrrv. sóknarprestur . 15167.00 
Vilhjálmur Finsen, fyrrv. sendiherra ... 32240.00 
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst- 

afgreiðslumaður .......0200000..000.. 4522.00 
Wilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 

maður ......020000.0. ne... 6000.00 
Þóra Bjarnadóttir ......000000000.00.00... 1936.00 
Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. . 2500.60 
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og 

vitavörður ......20000000 00... 3956.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 1911.00 
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir 4446.00 

Þórður Jónsson ......00000000. 0... 3000.00 
Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 6825.00 
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri . 42300.00 

Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 2340.00 
Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 

skólastjóri .......00000000 000... 6783.00 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 2535.00 
Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 7042.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. . 14512.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. sýslumaður . 12802.00 

Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 1922.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskmatsm. .. 2535.00 

1713693.00 
Verðlagsuppbót 1420871.00 

3134 564 
. Ekkjur: 
Aðalbjörg Jakobsdóttir ..........002... 3179.00 
Aðalbjörg Sigurðardóttir .............. 7605.00 
Agnethe Kamban ......0000000 0... 4680.00 
Anna Bjarnadóttir .......0...200.00..... 1911.00 

Anna Guðmundsdóttir ...........0..... 7000.00 
Anna Kl. Jónsson .....00.0000000..... 2847.00 
Anna Kristjánsdóttir .........0..0..00... 3792.00 

Anna Ólafsdóttir l.....c.c.00. 0 3250.00 
Anna Pálsdóttir ..........20000..0.0..... 4680.00 
Anna Sigurðardóttir .........0000000... 9282.00 
Anna Stefánsdóttir ........0000000000.. 3803.00 
Anna Þorgrímsdóttir .........00.000.0... 4522.00 
Anna Þorkelsdóttir .........2000.0000..0. 3938.00 
Arndís Sigurðardóttir .............0..... 1911.00 
Árný Stígsdóttir ...........00000..000.. 1911.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ..... ARNA 3250.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .........00000.... 1911.00 
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Áslaug Thorlacius rr. 5850.00 | 
Ásta Einarson ........000000. 0... 3803.00 | 
Ásta Jaden .......0000000 0. 5200.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

SONAT 2020. 17500.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdals ...., 4333.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ...….…................ 1911.00 
Ástríður Eggertsdóttir ............0.0.. 8667.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 1268.00 
Auður Gísladóttir „.......0..0. 000... 3242.00 
Auður Jónasdóttir ..........0000000... 11700.00 
Bentina Hallgrímsson ......000000000.. 10559.00 
Björg Guðmundsdóttir ............0.... 2535.00 
Björg Jónasdóttir ...........000000.0.. 4446.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................ 6783.00 
Camilla Hallgrímsson .........0.000.0.. 5087.00 
Davina Sigurðsson .........000000000. 10833.00 
Dorothea Guðmundsson .......00000... 4446.00 
Edith Möller .........00000 0000... 3792.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ........000.00.. 7605.00 
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir ........ 3993.00 
Elín Jónsdóttir ............000000. 0... 3500.00 
Elinborg Vigfúsdóttir .................. 2535.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar .........00000000... 1911.00 

Elisabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 

mundssonar „,..........0.000.0 0... 5652.00 
Elísabet Sigurðardóttir ................ 3391.00 
Ellen Einarsson .........0000.0......... 25623.00 
Ellen Sveinsson ..........00000 00... 6436.00 
Emilía Benediktsdóttir Kofoed Hansen . 15000.09 
Emelía P. Briem „......0..00000... 0. 11700.00 
Ethel Arnórsson ........0000000 0... 5850.00 
Finnbjörg Kristófersdóttir ............. 7913.00 
Frida Hlíðdal ..............0000.00..... 21645.00 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 3179.00 
Guðbjörg Grímsdóttir .................. 2506.00 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 3500,00 
Guðbjörg Hermannsdóttir ............. 3685.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ............... 1605.00 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 3802.00 

Guðfinna Þórðardóttir ................ 1901.00 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 12656.00 
Guðný Björnsdóttir .................... 3792.00 
Guðríður Eiríksdóttir .................. 3179.00 
Guðríður Helgadóttir .................. 4329.00 
Guðríður Ólafsdóttir ..............0... 3569.00 
Guðrún Arinbjarnar ...........0...0.... 5850.00 
Guðrún Egilson ...........00.00 00... 12656.00 
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 6338.00 
Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 5652.00  
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Guðrún Hálfdánardóttir .........0...... 
Guðrún Hermannsdóttir ......00.0.000.... 
Guðrún Jónsdóttir ......c0000.00.00 00... 
Guðrún P. Jónsdóttir ......000.000.0.0.. 
Guðrún Oddgeirsdóttir senere. 
Guðrún Oddsdóttir ......00000.000.0.0.... 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar ......00000 000... 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar .....0.0000nn. en... 
Guðrún Ragúels ......00000 0000... 
Guðrún Sveinsdóttir .......00000.0..... 
Guðrún Þorvarðsson „...c00000. 000... 

Gunnhildur Jónsdóttir ......000000000.. 
Halldóra Ólafsdóttir ....cc0000000.00.0... 
Halldóra Þórðardóttir .........00000.... 
Hansína Pálsdóttir .......0.000.0000.0.... 
Harriet Jónsson .....2000000. 00... 
Hedvig Blöndal .....c00000000 0... 
Helga Arngrímsdóttir ......0000000..... 
Helga Finnsdóttir ......00.00.00000000.. 
Helga I. Stefánsdóttir .......0000.0000.. 
Hildur Björnsdóttir .......000000.0..0.. 
Hlíf Böðvarsdóttir ......002000........ 

Hlín Johnson ....00000000000 0... 
Hrefna Ingimarsdóttir ........0.000.... 
Hrefna Jóhannesdóttir 00.22.0000... 
Hulda Þ. Björnæs ......0000000.. 0... 

Ingibjörg Björnsdóttir .......00000000.. 
Ingibjörg Magnúsdóttir ..........0.0.... 
Ingveldur Einarsdóttir .....0000.0000.00.. 
Ingveldur Ólafsdóttir 20.20.0000... 
Jakobína Sigr. Torfadóttir ............. 
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem ...... 
Jóhanna Jónsdóttir ......00000000.00.... 

Jóhanna Magnúsdóttir ....c...000.0000.. 
Jóhanna Pálmadóttir ....0000000.0.0.0.0. 
Jóhanna Thorlacius ....0.0.00000.0..... 
Jóna Jakobsdóttir ......00000000.. 0... 

Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 
Jónheiður Eggerz .........00000.0...... 
Júlíana M. Jónsdóttir senere 
Karen Jónsson .....000000 000. 

Katrín Sveinsdóttir ......0000000.00.00.... 

Klara Helgadóttir .......02.000.0........ 
Kristin Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar 22... 
Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 

Kristín Pálsdóttir .......0.0000000..0.... 

Kristín Sigurðardóttir ..........00.0.... 
Kristin Thorberg ...........0000000.0.. 

18. gr. 
  

2261.00 
2535.00 
7605.00 
1605.00 
4522.00 
7348.09 

11700.00 
3803.00 
1695.00 

1911.00 

4333.00 
12908.00 
7605.00 
3803.00 

4446.00 
1901.00 
2108.00 
3956.00 
5652.00 
4446.00 

3000.00 
1901.00 
3179.00 
3391.00 
2340.00 

kr. kr. 
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Kristin Thoroddsen .........00000000.0.. 2340.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 5652.00 
Kristólína Kragh .........0.0000000..0.. 2535.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAT sees re 4796.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .........000000......... 3956.00 
Lára Skúladóttir .........0.00.00.000.0... 3391.00 
Laufey Vilhjálmsdóttir ................ 15093.00 
Lilja Eyþórsdóttir ........0..00000.. 9000.00 
Lilja Haraldsdóttir .........0.000000... 3120.00 
Lovísa Sveinbjörnsson ......0000000.... 19851.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 780.00 
Magnea Magnúsdóttir .......0.000.000.... 9609.00 
Málfríður Árnadóttir .................. 2000.00 
Málfríður Jónsdóttir .......0000.00000.... 5087.00 
Margrét Árnadóttir .............0000... 5498.00 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 2535.00 
Margrét Blöndal ........0.0200000 0... 3956.00 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 8290.00 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 1911.00 
Margrét Lárusdóttir ........000..... 5850.00 
Margrét Kr, Lárusdóttir ............... 2535.00 
Margrét Þórðardóttir .........00.0000.... 3803.00 
Margrethe Kaldalóns .......000000000.. 17941.00 
Maria Guðlaugsson .......0000000.0.0.. 4680.00 
Maria J. Klemenz ......2000000 0... 1911.00 
María Thoroddsen ........000000.00.0... 9750.00 
María Tómasdóttir .......0.00000.0.0... 2826.00 
Nanna Jónsdóttir ........0.00000. 000... 5417.00 
Níelsína Ólafsdóttir ............0000.... 3803.00 
Oddný Pétursdóttir ...........0000000... 6000.00 
Oktavía Sigurðardóttir ...........0..... 5087.00 
Ólafía Einarsdóttir .......0000......... 6783.00 
Ólafía Finnbogadóttir ........000000... 1268.00 
Ólafía Valdimarsdóttir .........00000... 3391.00 
Olga E. Jónsson ....0000000 00... 5652.00 
Ólína Snæbjörnsdóttir ...........00.... 4446.00 
Ólína Þorsteinsdóttir 22.00.0000... 6338.00 
Ólöf Sigurðardóttir .......00.0...... 3000.00 
Ragnheiður Bjarnadóttir ............... 6338.00 
Ragnheiður Straumfjörð ............... 1911.00 
Ragnhildur Í. Bjarnadóttir ............. 4000.00 
Ragnhildur Teitsdóttir ................. 1809.00 
Ragnhildur Thorlacius ...........0..... 6783.00 
Ragnhildur Thoroddsen ......0.00.0.... 7500.00 
Rannveig Tómasdóttir ................. 3803.00 
Rigmor Ófeigsson ......0000.... 5070.00 
Rósa Eggertsdóttir ..................... 3000.00 
Rósa Jónsdóttir .......000020000000.0... 1268.00 
Sesselja Þorsteinsdóttir Clausen ........ 4000.00 

kr. kr. 
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Sigríður Arnljótsdóttir ................. 
Sigríður Bjarnason ........000000...... 
Sigríður Einarsson ............00000... 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 
Sigríður Fjeldsted ..................... 
Sigríður Gísladóttir „................... 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 
Sigríður Kjartansdóttir „..........00... 
Sigríður Pétursdóttir .................. 
Sigríður Snæbjörnsdóttir ............... 
Sigríður Snæbjörnssen .......0.0.00.0.. 
Sigríður Þorláksdóttir Arnórsson ...... 
Sigrún Bjarnason .......0..000000.0.... 
Sigrún Guðbrandsdóttir ................ 
Sigurlaug G. Gröndal ..............0... 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 
Sólveig Árnadóttir ........0.0.000.00.00.. 
Sólveig Eggerz .......0..0000000.0.0... 
Sólveig Pétursdóttir .„......,............ 
Stefania Hjaltested ...........00.000... 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 
Steinunn P. Eyjólfsson ..........00.... 
Steinunn Jóhannesdóttir ............... 
Súsanna Friðriksdóttir ................ 
Unnur Guðjónsdóttir .............00... 
Unnur Skúladóttir ...............00.... 
Valborg Einarsson .........0000000.0.. 
Valborg Haraldsdóttir ................. 
Valgerður Halldórsdóttir .............. 
Valgerður Helgadóttir ................. 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 
Vigdis G. Blöndal .......00..0000...... 
Viktoría Bjarnadóttir „................. 
Vilborg Bjarnadóttir .................. 
Vilborg Torfadóttir .................... 
Þóra L. Björnsson ........0..0000000... 
Þóra Hjartar ........000000 000... 
Þóra Jónasdóttir ............0...0000... 
Þóra Sigurðardóttir ................... 
Þóra Skaftason .......0000000 0000... 
Þorbjörg Sigmundsdóttir .............. 
Þórunn Hafstein .........00000000000.. 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 
Þórunn Sigurðardóttir ................. 
Þórunn Þórðardóttir .................. 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ........... 
Þrúður I. Jónsdóttir „................. 
Þuríður Benediktsdóttir ............... 
Þuríður Bjarnadóttir .................. 

18. gr. 
  

6000.00 
10174.00 
19500.00 
5070.00 
5087.00 

3179.00 

4522.00 
2535.00 
5652.00 
1911.00 

16704.00 
5652.00 
3179.00 
6217.00 
3369.00 
3803.00 
5652.00 

6338.00 

5000.00 
4522.00 
3179.00 
956.00 

3617.00 
1911.09 
6783.00 
2261.00 
3250.00 
1911.00 
1911.00 

kr. kr. 
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Þuríður Káradóttir ...............0.... 7348.00 
Þuríður Níelsdóttir .................... 9417.00 

1193279.00 
Verðlagsuppbót  990422.00 

= | 2183701 

c. Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- 
lingur .......000.0200000 000... 1911.00 

Verðlagsuppbót 1586.00 
—.— 3497 

5 321 762 
IN. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. 1. 

66/1955 (áætlað) .......000000000 00. s.n 11 000 000 
IV. Framlag ríkissjóðs til lifeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 

skv. 12. gr. 1. 65/1955 ......000000000 0000. 140 000 
V. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 

1. gr. 1. 114/1940 ............0000 000 sn sn 34 000 
VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 

bóta á lifeyri ..........0.0200000.0 0... 4 000 000 

Samtals 21 081 135 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til dýrtíðarráðstafana ..........20000000 0... e.s. 40 000 000 
2. Til óvissra útgjalda ...........20000 0000... 3100 000 

  

  

    43 100 000 
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I. Fyrningar 
II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 

Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna III. 

. Til sementsverksmidju 

. Til flugvallagerdar 
. Til 

. Ti sjukraflugvalla 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
  

RON eee eee eter. 

vs... 

0... 

Samtals ... 

Út: . 
Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán ........0000000000. 11982503 

b. Lán í dönskum bönkum ........ 684600 

c. Lán í Bandaríkjunum .......... 94656 

2. Lán ríkisstofnana: 
Landssíminn (3. gr. ÁA. 2) .....0000000000... 

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 skips vegna Vestmannaeyja og ná- 
lægra hafna, og verði leitað samkomulags við Vest- 
mannaeyinga um stofnframlag og rekstur skipsins 

1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana 
2. Til byggingar fávitahælis sr 

Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða ... 
Til byggingar radiomiðunarstöðvar á Garðskaga, 
lokagreiðsla see eee eee eee eee eee seere see 

viðbótarhúsnæðis vid rannsóknarstöðina á 

Keldum 

ONO NONNI NORN NORN 

Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól- 
ann á Akureyri .........20.0000 00... 00... 
Til byggingar sjómannaskólans .............. 
Til byggingar kennarabústaðar á Hólum 
Til byggingar menntaskólahúss í Reykjavík .. Þ 

æ
Ð
 

  

  

  

  
  

  

  

kr. kr. 

1850 000 
100 000 
500 000 

2 450 000 

12 761 759 

2 370 000 

— 15 131 759 

20 000 000 
7 750 000 
1440 000 

| 135 000 

| 

2 000 000 
1000 000 

4 740 000 
450 000 

- —-| 5 190 000 
1700 000 

120 000 
6 135 000 

700 000 
518 000 

225 000 
396 000 
67 500 

1200 000
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XXI, 
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XXVI 
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20. gr. 

kr. kr. 

5. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 450 000 
6. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 675 000 
7. Til byggingar heimavistar við bændaskólann á 

Hvanneyri .........0%.00....n ss 185 000 
8. Til byggingar húsmæðrakennaraskóla ....... 270 000 

3 468 500 
Til bygginga á prestssetrum .................... 1 700 000 
Til greiðslu heimtaugargjalda á prestssetrum 144 000 
Til útihúsa á prestssetrum .............0..0.0.. 720 000 
Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara 540 000 
Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík ...... 800 000 
Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli 360 000 
Til byggingar beitarhúsa á Hólum .............. 35 000 
Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn- 
um tillögum raforkuráðs ............0.0....00... 405 000 
Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 
og unglinga ...........0000000. sn... sr 360 000 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Reykjum .. 90 000 
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 serene ere eres: 13 500 000 
Til byggingar stjórnarráðshúss ................. 1000 000 
Til byggingar Kjarvalshúss ..................... 300 000 
Til útihúsabyggingar á Staðarfelli .............. 180 000 
Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna .. 360 000 

Samtals ... 85 782 259     
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86 
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21. gi 

I. Rekstrar 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ..........000000. 0. 0... 623 400 000 
3. gr. Á. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 172 753 000 

— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 10 000 
4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............. 2 000 000 
5. gr. Óvissar tekjur ...........0000 000. 6 500 000 

Samtals . 804 663 000 

II. Sjóðs 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 804 663 000 

Aðrar innborganir og fyrningar: 
20. gr. I. | Fyrningar .........0..20000..0ee ss 1850 000 
— II. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 
— MI. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 500 000 

Samtals ... | 807 113 000     
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(firlit. 

yfirlit. 21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr. Vextir .......0...000000. 2. 4 882 521 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 1111 660 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ................000 rn 7 052 797 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar „.........0.0000..0. 23 765 402 
li. gr. A. |Dómgæzla og lögreglustjórn ................... 46 098 826 
— B. (Opinbert eftirlit ................. 0. 3 449 489 
— C. |Kostnadur vegna innheimtu tolla og skatta .... 20 727 977 
-- D. |Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 1050 000 71 326 299 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ......... 55 590 952 
13. gr. A. | Vegamál .............0.000n 0 70 895 020 
— B. (Samgöngur ............00.0. 0. 18 858 600 
— C. | Vitarmál og hafnargerðir .............0.0........ 18 935 630 
— D. Flugmál sn (26059 257 114 748 507 

14. gr. A. | Kirkjúmál ................0 000... 12 861 566 
— B. (Kennslumál ...............00 000. nn 122 792 176 135 653 749 

15. gr. A. |Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 9 737 471 
— il rannsókna í opi | águ 0. fl. .......... 12 277 972 B. (Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. … 12; 99 015 443 

16. gr. A. | Landbúnaðarmál ............0..00.0 0000. 69 203 509 
— B. Sjávarútvegsmál ................0 00. 11 547 128 
— C. |Iðnaðarmál ..............00. 00... 3 280 000 
— D. (Raforkumál .............000000 00 30 345 449 114 376 086 

17. gr. Til félagsmála ...............0 200 106 393 684 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 21 081 135 
19. gr. 1. Til dýrtiðarráðstafana ...............0...... 40 000 000 

2. Til óvissra útgjalda ....................... 3100 000 43 100 000 

Rekstrarafgangur ... 83 564 779 

Samtals . 804 663 000 

firlit. 

| 

| kr. 

| Ut: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 721 098 221 

| Adrar útborganir: 
20. gr | Afborganir låna, greidslur vegna rikisåb. og til eignaaukningar 85 782 259 

| Greiðslujöfnuður ... 

Samtals ...   
232 520 

807 113 000 
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24. des. 

II. 

III. 

IV. 

VII. 

VIIL 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

22. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé þvi, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar 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 ákveða, að landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 

síma árið 1958 hjá allt að 10 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 

félags Íslands. Menn þessir séu beimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 

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 1957 til varnar gegn landbroti og uppblæsiri i eyjunum, enda sé allt, 

er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands. 

Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 

kvæmda Hveragerðishrepps. 

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 og 15 þús. kr. til kvennaskólans á Blönduósi til 

tóvinnukennslu. 

Að greiða rekstrarhalla, ef óhjákvæmilegt reynist, vegna Vestmannaeyja- 

og Þorlákshafnarbáts, Stykkishólmsbáts, Djúpbáts og til h/f Skallagríms, 

allt að 50 þús. kr. til hvers, samtals allt að 200 þús. kr. 

. Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 

stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

kostnaðarverðsmati hverrar framkvæmdar. 

Að ábyrgjast fyrir Siglufjarðarkaupstað allt að 1 millj. kr. rekstrarlán 

vegna síldarverksmiðjunnar Rauðku. 

Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 

7500000 kr. lán fyrir Síldarvinnsluna h/f, Neskaupstað, til að reisa 

sildarverksmiðju í Neskaupstað. 

Að ábyrgjast fyrir síldarverksmiðjuna í Krossanesi allt að 1 millj. kr. 

lán til greiðslu á stofnkostnaði við að kaupa og koma upp tækjum til 

heilmjölsvinnslu. 

Að ábyrgjast allt að 500 þús. kr. lán, sem Fiskiðjuver Sauðárkróks h/f 

hyggst að taka til stækkunar síldarverksmiðju sinnar á Sauðárkróki, 

gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að ábyrgjast allt að 4 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 

smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda 

greiðist lánið að fullu af stofnláni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 

Ríkisstjórnin setur að öðru leyti nánari skilyrði um ábyrgðir þessar. 

Að ábyrgjast lán, sem tekið kann að verða til smíða á nýjum flóabát 

fyrir Eyjafjörð og nálægar hafnir, gegn tryggingum, er ríkisstjórnin 

metur gildar, þó ekki yfir % af kostnaðarverði skipsins. (Endurveiting.)
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XVIII. Að ábyrgjast allt að 200 þús. kr. lán fyrir Skipasmíðastöð Njarðvíkur h/f 86 
til smíði nótabáta úr „Deborine“-efni, gegn þeim tryggingum, er hún 24. des. 
metur gildar. 

XIX. Að ábyrgjast með þeim skilyrðum, er hún setur, og gegn þeim trygging- 
um, er hún metur gildar, lán til útvegsmanna, sem orðið hafa fyrir tjóni 

vegna þurrafúa í fiskiskipum, og mega lánin samtals nema allt að 
8 millj. kr. 

XX. Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar, allt 
að 1 millj. kr. lán, er h/f Kol kann að taka til kolavinnslu á Skarðs- 

strönd. (Endurveiting.) 

XXI. Að afhenda Keflavíkurkaupstað til eignar svonefnda Miðbryggju í Kefla- 
vík, gegn þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin setur varðandi viðgerð og 
viðhald bryggjunnar. 

Enn fremur að veita Keflavíkurkaupstað ríkisábyrgð á framlagi 
kaupstaðarins til viðgerðar bryggjunnar, allt að 60 þús. kr. 

XXII. Að endurgreiða prestakallasjóði helming láns til kirkjubyggingasjóðs, 
250 þús. kr. 

XXIII. Að gefa eftir aðflutningsgjald af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 
almenningsnota. 

XXIV. Að endurgreiða aðflutningsgjald af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 

XXV. Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 
skepnufóðurs. 

XXVI. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af fiskinetjum úr nylon, að því leyti 
sem þau eru hærri en af öðrum fiskinetjum, sbr. nr. 19a í 50. kafla 
tollskrár. 

XXVII. Að ákveða, að ef rekstur flugmálanna verður hagkvæmari en gert er 
ráð fyrir á 13. gr. D., sé heimilt að nota þann mismun til flugvallagerðar 
á árinu 1959. 

XXVIII. Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 
sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum. (Endurveiting.) 

XKIK. Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landgræðslusjóðs á 
tilteknar vindlingategundir og greiða sjóðnum alit að 20 aurum af hverj- 
um vindlingapakka, er hún selur með merki sjóðsins. Verðhækkun á 
vindlingum af þeim sökum skal undanþegin smásöluálagningu. 

XXX. 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. 

XXXI. Að taka allt að 5 millj. kr. lán vegna aukningar á húsnæði ríkisspítal- 
anna. 

XXXII. Að ábyrgjast fyrir Bæjarútgerð Akraness allt að 2 millj. kr. af kaup- 
verði togarans Akureyjar gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur 
gildar. (Endurveiting.) 

XXXIII. Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Styrktarfélags lamaðra 
og fatlaðra á eldspýtustokka og greiða félaginu allt að 10 aurum af hverj- 
um stokki, er hún selur með merki félagsins. Verðhækkun á eldspýtum 
af þessum sökum skal vera undanþegin smásöluálagningu. 

XKKIV. Að taka að sér, eftir því sem rannsókn leiðir í ljós að þurfa þyki, 
greiðslu á allt að 4.8 millj. kr. lánum, sem ríkissjóður er í ábyrgð fyrir 
vegna þurrafúa í fiskiskipum. 

XXXV. Að ábyrgjast fyrir Bæjarútgerð Neskaupstaðar til kaupa á togaranum 
Gerpi það, sem á vantar, að þegar veittar ábyrgðir nái 90% af endanlegu 
kostnaðarverði skipsins, þó svo að samanlögð ríkisábyrgðarlán á skip- 
inu nemi eigi hærri fjárhæð en 11.5 millj. kr. 

A 46
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86 XXXVI. Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, fyrir félag, er 

24. des. Stykkishólmshreppur stofnar ásamt fiskvinnslustöðvum á staðnum, allt að 
90% af kaupverði togarans Jörundar, þó eigi hærri fjárhæð en 5850000 kr. 

XKKVII. Að ábyrgjast fyrir Náttúrulækningafélag Íslands allt að 250 þús. kr. lán 
til heilsuhælisbyggingar í Hveragerði. 

XXXVIII. Að ábyrgjast allt að 250 þús. kr. lán, er hreppsnefnd Hveragerðishrepps 

tekur til að leggja hitaveitu í þorpið, þó ekki yfir 80% af heildarkostnaði. 

XXXIX. Að leyfa Grænmetisverzlun landbúnaðarins að ráðstafa til að efla græn- 

metisræktun í landinu helmingi þeirrar fjárhæðar, sem verzluninni ber 
að greiða í leigu eftir hús Grænmetisverzlunar ríkisins. 

XL. Að færa á nafn Bæjarútgerðar Neskaupstaðar skuld togarans Goðaness, 

að fjárhæð 300 þús. kr. 

XLI. Að ábyrgjast gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 7% 

millj. kr. lán fyrir Vopnafjarðarhrepp til að reisa síldarverksmiðju á 

Vopnafirði. 
XLII. Að kaupa sanddæluskip, ef viðunandi samningar nást. 

23. gr. 

Á árinu 1958 skal greiða 30% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri 

fjárhæð en 30 þús. kr. hverjum einstökum líifeyris- og eftirlaunaþega. 

24. gr. 

Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1957 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, 24. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eysteinn Jónsson. 

87 AUGLYSING 
19. nåv. 

um viðskiptasamning milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 

Hinn 1. október var undirritaður í Prag nýr viðskiptasamningur milli Íslands 

og Tékkóslóvakiu. 

Gildistími samningsins er frá 1. september 1957 til 31. ágúst 1960, en vörulistar, 

sem jafnframt var samið um, gilda í eitt ár. Engar efnisbreytingar voru gerðar á eldra 

samningi milli landanna (Stj.tíð. A 86/1954). 

Þetta er almenningi hér með gert kunnugt. 

Utanríkisráðuneytið, 19. nóvember 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 66/1945, um útsvör. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „10%“ í 2. málslið 26. gr. laganna komi: 3%. 

2. gr. 
Lög þessi óðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Hannibal Valdimarsson. 

LÖG 

um happdrætti í sambandi við skuldabréfalán Flugfélags Íslands. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Heimilt skal Flugfélagi Íslands að hafa happdrætti í sambandi við útgáfu 
sérskuldabréfa vegna útboðs skuldabréfaláns, þannig að sérskuldabréfin séu sam- 
tímis tölusett sem happdrættismiðar. 

2. gr. 
Vinningar í happdrættinu verða flugfarseðlar eða afsláttur af farseðlum með 

flugvélum félagsins og verður dregið um þá árlega í 6 ár í aprílmánuði, í fyrsta 
sinn Í apríl 1958. Verðmæti vinninga í hverjum drætti verða kr. 300000.00. Réttur 
til vinninga fellur á öll skuldabréf lánsins. Dráttur fer fram hjá borgarfógetanum 
i Reykjavík. 

3. gr. 
Falli happdrættisvinningur á sérskuldabréf, skal hans vitjað innan fjögurra ára 

frá útdrætti, ella fellur réttur til vinnings niður. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Hermann Jónasson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 59 7. mai 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir. 

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

bykki mínu: 
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 1957, 
1958 og 1959. Enn fremur skal heimildin gilda um farþega- og vöruflutningaflug- 
vélar, sem teknar verða í fyrstu notkun á árunum 1957—1959. Öll önnur ákvæði 
framangreindra laga gilda einnig um þessar eignir. 

  

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

1. mgr. 70. gr. laganna orðist svo: 
Áður en kjósanda, sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar, eru afhent kjör- 

gögn, skal hann skýra kjörstjóra frá ástæðum til þess, að hann óskar að neyta at- 

kvæðisréttar síns fyrir kjördag, og gera sem nákvæmasta grein fyrir því, hvar hann 
muni verða staddur á kjördesi. Skal kjörstjóri færa upplýsingar þessar í bók, sem 
yfirkjörstjórn löggildir í þessu skyni. — Að þessu loknu fær kjósandi afhent tölu- 

sett fylgibréf, með áföstum kjörseðli, og skal hann síðan aðstoðarlaust, í einrúmi 

og án þess að nokkur maður sjái, rita atkvæði sitt á kjörseðilinn á þann hátt, er 

að framan greinir, loka honum síðan, þannig að það verði innan á, er hann hefur 

skrifað á seðilinn, og líma hann vandlega aftur. 
Aftan við gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Frambjóðendur og umboðsmenn þeirra eða framboðslista skulu hafa aðgang 

að bók þeirri, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar. 

2. gr. 
Í stað 1. málsl. 76. gr. laganna komi þrir nýir málsliðir, þannig: 

Kjörfund skal setja á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en í kaupstöðum kl. 

10 árdegis. Yfirkjörstjórn í kaupstöðum getur þó ákveðið, að kjörfundur skuli hefj- 

ast kl. 9 árdegis. Fullskipuð kjörstjórn skal viðstödd, er kjörfundur er settur.
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3. gr. 
97. gr. laganna orðist svo: 
Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en 8 klukkustundir eru liðnar, frá því að 

kjörfundur hófst, og ekki fyrr en hálf klukkustund er liðin, frá því kjósandi gaf sig 
síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slíta, er allir, sem á kjörskrá standa, hafa greitt 
atkvæði og eftir 5 klukkustundir, ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála 
um það, enda sé þá hálf klukkustund liðin frá því kjósandi gaf sig síðast fram. 

Kjörfundi skal þó eigi slíta síðar en kl. 23 á kjördag. Þeir kjósendur, sem hafa 
gefið sig fram fyrir þann tíma, eiga þó rétt á að greiða atkvæði. 

4. gr. 
Aftan við 103. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 
Frambjóðendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt: 

1. að hafa meðferðis á kjörfundi kjörskrá eða aðra slíka skrá; 
2. að rita til minnis á kjörfundi nöfn þeirra, er neyta atkvæðisréttar; 
3. að senda af kjörfundi eða láta í té upplýsingar um, hverjir neyta atkvæðis- 

réttar eða hverjir hafa ekki sótt kjörfund. 
Skal kjörstjórn hafa eftirlit með því, að ákvæðum þessum sé fullnægt og að 
frambjóðendur eða umboðsmenn þeirra hafist ekki annað að á kjörfundi en að 
fylgjast með því, að kosning fari fram lögum samkvæmt. 

5. gr. 
Aftan við 105. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 
Um leið og kosningu er lokið og kjörstjórn hefur unnið nauðsynlegar skýrsl- 

ur úr kjörskránni, sendir hún kjörskráreintök þau, sem notuð voru við kosn- 
inguna, í innsigluðum umbúðum til yfirkjörstjórnar. Að lokinni atkvæðatalningu 
býr yfirkjörstjórn um kjörskrárnar í innsigluðum umbúðum og afhendir sýslumanni 
eða bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta) til varðveizlu. 

6. gr. 
3. töluliður 139. gr. laganna orðist svo: 
3. Að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með ræðuhöld- 

um, prentuðum eða skriflegum ávörpum eða auglýsingum, með því að bera eða 
hafa uppi flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á sjálfum kjörstaðn- 
um, þ. e. í kjörfundarstofu, kjörklefa eða annars staðar í eða á þeim húsakynnum, 
þar sem kosning fer fram, svo og í næsta nágrenni. 

7. gr. 
Nýr töluliður bætist við 139. gr. laganna, 4 liður (aðrir liðir breytast í samræmi 

við það), svo hljóðandi: 

4. Að hafa flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á bifreiðum meðan 

kjörfundur stendur yfir svo og að nota gjallarhorn til áróðurs á sama tíma. 

8. gr. 
Fyrir orðin „frá 50—-1000 kr.“ í 146. gr. laganna komi orðin: frá 1000—-20000 kr. 

9. gr. 
Fyrir orðin „frá 20—200 kr.“ í 147. gr. laganna komi orðin: frá 400—-4000 kr. 

10. gr. 
Fyrir orðin „100—1000 króna“ i 148. gr. laganna komi orðin: 2000—-20000 króna. 
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11. gr. 

Fyrir orðin ,,50—1000 króna“ í 149. gr. laganna komi orðin: 1000—-20000 króna. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. Til viðbótar við innflutningsgjald af benzini í a-lið 1. gr. laga nr. 68/1949, 

um bifreiðaskatt o. fl., skal innheimta á árinu 1958 20 aura af hverjum lítra, 
þar af skulu 5 aurar renna í brúasjóð og 5 aurar í sérstakan sjóð, sem varið 
verði til að gera akfæra þjóðvegi milli byggðarlaga. 

. Bifreiðaskattur samkvæmt c.—e.-lidum 1. gr. laga nr. 68 frá 1949 fyrir árið 

1957, er fellur í gjalddaga 1. janúar 1958, skal innheimtur með 100% álagi að 

undanteknum skatti af vöru- og sérleyfisbifreiðum, sem nota annað eldsneyti 

en benzin, en skattur af þeim skal innheimtur með 50% álagi. Einnig skal bif- 

reiðaskattur fyrir árið 1958, er kann að verða greiddur á því ári, vegna eigenda- 

skipta á bifreiðum eða af öðrum ástæðum, innheimtur með sömu álögum. 

Álögin njóta sömu lögverndar og bifreiðaskatturinn, þar með talið lögveð, sem 

gengur fyrir öðrum veðum. 
. Á árinu 1958 skal innheimta innflutningsgjald samkvæmt b-lið 1. gr. laga nr. 

68 frá 1949 með 6 — sex — krónum af hverju kg af hjólbörðum og gúmmiíslöng- 

um á bifreiðar. 
Álögin á innflutningsgjöldin af benzíini, hjólbörðum og slöngum njóta sömu 

lögverndar og aðflutningsgjöld. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1958. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson.
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LÖG 93 
23. des. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt 

með viðauka árið 1958. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Skemmtanaskait samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1958 heimilt 

að innheimta af kvikmyndasyningum 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 í Reykjavík, 23. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

LÖG 94 
28. des. 

um breyting á lögum nr. 57 frå 5. juni 1957, um breyting á lögum nr. 56 

frá 31. maí 1957, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Við 1. málsgrein 4. greinar bætist: 

Það fellur á aðgöngumiða að kvikmyndasýningum, sem undanþegnar eru skatt- 
greiðslu samkvæmt 1. gr., en ekki á aðgöngumiða að dansleikjum, sem undanþegnir 
eru samkvæmt heimild í Í. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 33 14. maí 1955, um samræmingu á mati fasteigna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við lögin bætist svo hljóðandi 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Sveitarstjórnir skulu fyrir 1. janúar 1959 endurskoða samþykktir, reglugerðir 

og gjaldskrár um opinber gjöld til sveitarsjóða, sem miðuð eru við fasteignamat, 
og leita staðfestingar réttra stjórnarvalda á þeim. 

Frá því að nýja fasteignamatið gekk í gildi og þar til nýjar reglur hafa verið 
settar um slík gjöld til sveitarsjóða, skal innheimta þau á sama hátt og fyrir gildis- 
töku fasteignamatsins. Skal þá farið eftir eldra fasteignamatinu og millimat, sem 
staðfest hefur verið eftir 30. apríl 1957, samræmt því. Gjöld eftir eldri reglum má 
innheimta með álagi samkvæmt því, sem ákveðið var í lögum nr. 29/1952. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1958. 
Lög nr. 66 27. júní 1921, um fasteignaskatt, og lög nr. 39 16. maí 1957, um. 

breyt. á þeim lögum, eru úr gildi felld. 

Gjört að Bessastöðum, 27. desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Hannibal Valdimarsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 96 
31. des. 

um breytingu á lögum nr. 44 3. júní 1957 um skatt á stóreignir. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugi: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsyn beri til að breyta 

ákvæðum 1. gr. laga nr. 44 frá 1957 um skatt á stóreignir, en þar er boðið, 
að skattur þessi skuli álagður á árinu 1957. Nú hafi komið í ljós, en þó 
eigi fyrr en eftir að Alþingi var frestað, að ekki muni vinnast tími til að 
ljúka að full álagningu skatts þessa fyrir árslok 1957. Beri því brýna nauð- 
syn til að framlengja nokkuð frestinn til skattálagningarinnar. 

Með því að ég fellst á að brýna nauðsyn beri til að breyta ákvæðum 
laga nr. 44 frá 3. júní 1957 um skatt á stóreignir, eru hér með samkvæmt 
ákvæðum 28. greinar stjórnarskrárinnar gefin út bráðabirgðalög á þessa leið: 

1. gr. 
Fyrir orðin „Á árinu 1957“ í 1, gr. laganna komi: Fyrir febrúarlok 1958. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31.desember 1957. 

Ásgeir Ásgeirsson, 
(L. S.) 

  

Eysteinn Jónsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.








