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Stjornarrådsbréf, auglysingar, reglu- Skrå um firmatilkynningar. 
gerdir o. fl. Vörumerkjauglýsingar. 

Verðlagsskrár. Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
Reikningar. Embætti, sýslanir m. m. 

Skrá um ný samvinnufélög. Sendiherrar og ræðismenn. 
Vísitala framfærslukostnaðar og Heiðursmerki. 

húsaleiguvísitala. Styrkveitingar. 
Skrá um ny hlutafélög. Einkaleyfi. 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

150 | 22/8'56 | Byggingarsamþykkt fyrir Austur-Barðastandarsýslu .. | 313—116 
1 2. jan. Reglugerð um fasteignaskatt á Akranesi ............ 12 
2 S. d. Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 

Akranesi .........2020000000 ner 23 
3 | 13. jan. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Sveinbjarnar Þorbjarnarsonar, bónda og smiðs 
á Sigmundarstöðum ..........0000. 0000... 3—4 

4 S. d. Reglugerð um heimilishjálp í Torfalækjarhreppi .... 4—5 
5 | 16. jan Reglugerð um fjallskil, fjármörk o. fl. í Vestmanna- 

EYJUM .......0000 00 5—7 
6 S. d. Byggingarsamþykkt fyrir Rangárvallasýslu ......... 7—10 
7 | 17. jan Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Holtshverfis í Vestur- 

Eyjafjallahreppi .........00020 0000... 11—12 

214 | 22. jan Reglugerð um heilsuvernd í skólum ................ 412—420 
31 | 25. jan Skrá um nöfn á nýbýlum og breytingar á bæjarnöfnum 61—67 

8 | 27. jan Auglýsing um staðfestingu á samþykktum sjúkrasam- 
laga í sveitum og kauptúnum ..........0.0000.0... 13 

9 | 28. jan Auglýsing um staðfestingu á samþykktum sjúkrasam- 
laga í kaupstöðum .......0.02020. 000. nn 13 

10 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Stúdenta- 
sjóð Menntaskólans á Akureyri ......000000000... 14—15 

11 | 29. jan Reglugerð um breytingu á reglugerð um tekjuskatt og 
| eignarskatt nr. 147 30. des. 1955 .....0.0000000.0.0.. 15 

89 | 31. jan. | Auglýsing um framlengingu ökukennararéttinda .... 213 
12 | 5. febr Samþykkt um breyting á samþykkt um stjórn bæjar- 

málefna Ísafjarðarkaupstaðar nr. 215 27. des. 1947 16—17 
13, Sd Reglugerð um heimilishjálp í Aðaldæla- og Reykdæla-     hreppi í Suður-Þingeyjarsýslu .........0.00.00000.. 17—18



IV 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

14 | 6. febr. | Reglugerð um framleiðslu, mat og útflutning á niður- 
soðnum og niðurlögðum fiskafurðum ............ 18—20 

15 | 18. febr. | Fiskveiðasamþykkt fyrir Vestmannaeyjar ........... 20—22 
16 | 15. febr. | Auglýsing um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir 

Kópavogskaupstað ...........0.00.0. 0000... 23—39 
17 | 19. febr. | Reglugerð um låggæzlu á almennum skemmtisam- 

komum í Norður-Þingeyjarsýslu .................. 39—41 
18 | 21. febr. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Slysa- og 

sjúkrasjóð lögreglufélags Reykjavíkur ............ 4243 
19 | 26. febr. | Reglugerð um heimilishjálp í Mosfellshreppi ........ 4344 
20 S. d. Reglugerð um heimilishjálp í Hrunamannahreppi, Ár- 

nessyslu ..........0..00200 0000. n esserne. 44—-45 
22 | 1. marz | Auglýsing um staðfestingu á samþykktum sjúkrasam- 

laga í sveitum og kauptúnum .................... 46 
21 | 4. marz | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 95 28. júní 1957, 

um skatt á stóreignir .............0..00.00 000... 45 
29 | 7. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, 

um hina almennu deild hlutatryggingasjóðs bátaút- 
VEÐSÍNS (..........0.0.0 ns 59 

30 | 14. marz | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Ljósberann, 
Suðureyri ..........0......0 000 ð nn 60 

226 S.d Póstbögglasamningur gerður milli póststjórna Íslands 
og Kanada ..................... 0. s.n 428— 437 

32 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Afmælis- 

sjóð Kvenfélags Reyðarfjarðar ................... 67—68 
33 S.d Hafnarreglugerð fyrir Þingeyrarkauptún ............ 68—76 
34 S. d Hafnarreglugerð fyrir Hrísey ..........0....0..000... 76—82 
35 | 24. marz | Reglugerð fyrir vatnsveitu Hvammstangahrepps 82—-84 
36 S. d Auglýsing um breyting á reglugerð um holræsi á 

Hvammstanga nr. 169 21. okt. 1949 .............. 85 
37 | 26. marz | Samþykktir fyrir Sparisjóðinn Pundið, Reykjavík .. 85—92 
38 | 27. marz | Reglur um félagsheimilið Freyvang ................ 93—95 
28 | 18. april | Reglugerð um útvarpsrekstur ríkisins .............. 49—59 
39 | 22. april | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir sjóðinn 

Vinaminni í Mýrahreppi, Austur-Skaftafellssýslu .. 95—-96 
41 S. d. Auglýsing um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagns- 

veitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955 .............. 98 
42 | 30. april | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Byggingar- 

sjóð Garðakirkju .............0..00202 00.00.0000. 99 
43 S.d. | Reglugerð um útbúnað sláturhúsa og kjötfrystihúsa | 100— 104 
44 5. maí | Reglugerð fyrir vatnsveitu Siglufjarðarkaupstaðar .. | 104—107 
46 6. maí Samþykkt um forkaupsrétt og forleigurétt Eskifjarðar- 

hrepps á hafnarmannvirkjum o. fl. .............. 108—109 
71 8. ”mai | Auglýsing er varðar stimplun skjala ................ 153 
45 | 12. maí | Samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða á 

Selfossi ......200.022 0000 107—-108 
47 | 14. mai | Reglugerð um skiptingu læknishéraða í þrjá launa- |     | flokka ........00. 0000. sen | 109—110



  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

40 | 17. maí | Auglýsing um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu .. 98 
48 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð dr. Victors Urbancic, hljómsveitarstjóra Þjóð- 
leikhússins ..............22200. 000. 110— 111 

49 | 22. maí | Auglýsing um staðfestingu á reglum nefnda til úthlut- 
unar bóta samkvæmt lögum um atvinnuleysistrygg- 
ÍNSAr ...........0.00 000. 111—112 

50 S. d. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 112 
72 | 30. maí | Auglýsing frá ríkisstjórninni um breytingar á gjöld- 

UM 22.00.0000 153—166 
51 | 31. maí | Samþykkt um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð 

fyrir Suður-Múlasýslu, nr. 94 31. maí 1951 ........ 113— 115 
52 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 

fyrir Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 4 14. jan. 1949, sbr. 
samþykkt nr. 11 27. jan. 1964, um breytingu á þeirri 
samþykkt ........2200200000 00. 115 

73 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 

Rangárvallasýslu, nr. 43 9. marz 1953 .............. 166—-168 

74 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
fyrir Austur-Húnavatnssýslu, nr. 42 2. apríl 1928, sbr. 
samþykkt um breytingu á þeirri samþykkt, nr. 36 8. 
marz 1956 .........2000000 200 168—169 

75 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
i Eyjafjarðarsýslu, nr. 55 17. maí 1926 ............ 169—170 

80 2. júní | Hafnarreglugerð fyrir Akureyrarkaupstað ........... 177—185 
76 | 9. júní | Reglugerð um breytingu á reglugrð um skyldusparnað, 

nr. 184 frá 27. nóv. 1957 ........0020000 000. 170— 171 
83 S. d. Reglugerð um styrktarsjóð vangefinna .............. 206 

77 | 16. júní | Samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða á 
Raufarhöfn ...........22.00.0000 0000 172—173 

78 | 25. júní | Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og 
um ráðstöfun atvinnuleyfa ...........00..000.0.. 173—-176 

81 | 26. júní | Gjaldskrá og reglur fyrir Landssímann ............ 186--201 
79 | 28. júní | Auglýsing um breyting á lyfjaverði, eins og það er 

ákveðið í Lyfsöluskrá II frá 1. júlí 1957 .......... 176 
82 | 28. júní | Gjaldskrá um póstburðargjöld ...................... 202—-205 

70 | 30. júní | Reglugerð um fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 150—152 
112 2. júlí Reglur um útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga úr 

Þjóðskránni ................0.000 00... 250—251 
90 5. júlí Auglýsing um eftirlitsgjald af fóðurblöndum ........ 213 
91 8. júlí Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heimæðar Hita- 

veitu Reykjavíkur, nr. 173 1. sept. 1943 ............ 214 
92 S. d. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Reykjavíkur, nr. 233 30. des. 1943 ................ 214 

93 | 12. júlí | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar ............ 215—217 
94 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur ........ 218—221 
95 | 14. júlí | Auglýsing um breyting á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík, nr. 2 7. jan. 1930 .......0.0.00 0000... 222



VI 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 | 14. júlí | Auglýsing um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Ísa- 
fjarðarkaupstað, nr. 12 24. jan. 1949 .............. 222—223 

97 S. d. Auglýsing um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagns- 
veitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955 ................ 223 

98 | 18. júlí | Auglýsing um breytingu á gjaldskrá nr. 20 16. febr. 
1955, yfir rannsóknir, er Atvinnudeild Háskólans 
annast ......000.0000 0 223 

100 | 19. júlí | Samþykkt um sveitarstjóra í Ólafsvíkurhreppi, Snæ- 

fellsnessýslu ..............2.00%0 0... ns 224—225 

99 | 24. júlí | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Halldórs Guðmundssonar frá Botni .......... 224 

88 | 25. júlí | Reglugerð fyrir vistheimilið í Breiðuvík ............ 211—213 
101 | 8. ágúst | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. 226—228 

102 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur ................ 229—231 

103 | 9. ágúst | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur ................ 232—234 
104 | 11. ágúst | Samþykkt um sveitarstjóra í Miðneshreppi .......... 234—235 
114 | 19. ágúst | Reglugerð um Húsnæðismálastofnun ríkisins ........ 253—255 
106 | 21. ágúst | Reglugerð um holræsagerð í Miðneshreppi .......... 238—239 
107 S. d. Reglugerð fyrir vatnsveitu í Sandgerði .............. 239—240 
108 | 23. ágúst | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122 29. des. 

1931, um einkasölu á tóbaki .............0..000.0.. 241 
109 | 25. ágúst | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Jósefs J. Björnssonar, skólastjóra .......... 241 
105 | 26. ágúst | Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir lögildingu og 

eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum ........ 235—237 
110 S. d. Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir Styrktar- 

sjóð Þuríðar Bárðardóttur ljósmóður ............ 242 
111 S. d. Fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu ...... 243—250 
87 | 29. ágúst | Reglugerð um viðauka við reglugerð nr. 70 30. júní 1958, 

um fiskveiðilandhelgi Íslands .................... 209—-211 
115 | 1. sept. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð séra Péturs T. Oddssonar, prófasts að Hvammi 
í Dölum ........00.0.02 0000. 00n0 255—256 

120 | 4. sept. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps .............. 264—-266 
127 | 9. sept. | Reglugerð um meðferð búfjár við rekstur og flutning 

með vögnum, skipum og flugvélum .............. 282—284 
116 | 12. sept. | Reglugerð um sölu áfengis og tóbaks til flugfarþega á 

Keflavíkurflugvelli .................. 00... 256—258 
126 S. d. Fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu .. | 270—280 
117 | 16. sept. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Björns bónda Ólafssonar, Stafholtsveggjum, 

Stafholtstungum .............20000.0 00 nn 258—-259 
118 S. d. Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Nes- 

kaupstað, nr. 163 13. des. 1944, sbr. reglugerð nr. 
141 21. des. 1955 .........0002.000 0000. 259--261 

119 S. d. Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akra- 
neskaupstað, nr. 207 7. nóv. 1947, sbr. reglugerð nr. 
64 6. apríl 1956, um breyting á þeirri reglugerð .. | 261—263
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

128 | 15. sept. | Reglugerð um vátrygging fiskiskipa gegn bráðafúa .. | 284—286 
122 | 16. sept. | Auglýsing um niðurfærslu aðflutningsgjalda ........ 267 
123 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð um hafnargjöld 

landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 172 
28. okt. 1949 ......0000020. 0000 267—268 

124 S.d Reglugerð um breyting á hafnarreglugerd fyrir Vest- 
manneyjahöfn, nr. 79 27. apríl 1950 .............… 269 

125 | 17. sept. | Reglugerð um breyting á reglugerð um reiðhjól með 

hjálparvél, nr. 82 5. júlí 1955. .....00000000.0 000... 269 

113 | 18. sept Reglugerð um notkun skólahúsa og samkomuhald í 

skólum .......000000 nes 252— 253 

121 | 19. sept. | Gjaldskrá fyrir hitaveitu Hveragerðis .............. 266 

129 | 25. sept. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagns- 

veitna ríkisins, nr. 107 24. mai 1955 ........000... 286 
130 | 26. sept. | Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. 286 —287 
131 1. okt. Auglýsing um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Akra- 

neskaupstað, nr. 81 7. apríl 1945 ......02.0000000.0.. 287—-288 
132 4. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, 

um hina almennu deild hlutatryggingasjóðs báta- 
útvegsins .......2.000000 000 288—290 

133 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hveragerðis ............... 290—293 

134 6. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Stokkseyrar .......0.0..0.... 293—296 
135 9. okt. Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 

Patrekshrepps, nr. 153 26. ágúst 1953 ............ 296 

136 S. d. Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 
Hellissands, nr. 2 2. jan. 1953, og reglugerð um breyt- 
ing á þeirri reglugerð, nr. 50 30. marz 1956 ........ 297 

137 S. d. Auglýsing um breyting á reglugerð um holræsi í Pat- 
rekshreppi, nr. 130 16. sept. 1944 .............2.. 298 

138 | 10. okt Gjaldskrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps .............. 298—300 
139 | 15. okt Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Patreks- 

höfn í Patreksfirði, nr. 191 22. nóv. 1949 .......... 301 
141 S.d Auglýsing um breyting á Lyfsöluskrá I frá 1. jan. 

1956 .........00000 0020 nn 302 
142 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur .............. 302—304 
140 | 16. okt Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akur- 

eyrarkaupstað, nr. 80 2. júní 1958 20.00.0000... 301 

149 | 17. okt Bréf fjármálaráðuneytisins til Lindu h.f., Akureyri um 
innlent tollvörugjald af PEZ piparmyntutöflum .... 313 

143 | 21. okt Reglugerð um yfirvinnu starfsmanna ríkisins ........ 304—305 
144 | 29. okt Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................ 305—-308 

145 | 24. okt Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Minningarsjóðs 

Biskupstungna ...........02022 000... nr 308—309 

151 | 24. okt Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu, um fjallskil o. fl., nr. 100 17. 
júlí 1956 ........00000 0000 enn 316 

152 | 31. okt Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir áhalda- 

kaupasjóð fyrir sjúkrahús Akraness .............. 317:
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Dagsetning 

  

      

  

Nr. Fyrirsögn Blaðsíðutal 

153 | 45. nóv. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 206 frá 8. nóv. 
1939, um barnavernd í Seyðisfjarðarkaupstað .... 318 

154 | 6. nóv. Samþykkt um sveitarstjórn í Garðahreppi .......... 318—319 
155 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Selfoss .................... 319—322 
156 | 10. nóv. | Reglugerð fyrir vatnsveitu Raufarhafnar ............ 322—324 
157 | 11. nóv. | Reglugerð um holræsi í Raufarhafnarhreppi ........ 325—326 
158 S. d. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum 326 
159 Sd Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

reglum nefnda til úthlutunar bóta samkvæmt lögum 
um atvinnuleysistryggingar ............0.0........ 326 

160 S. d. Auglýsing um staðfestingu félassmálaráðuneytisins á 
samþykktum sjúkrasamlaga í kaupstöðum ........ 327 

161 | 12. nóv. | Reglugerð um fasteignaskatt í Reykjavík ............ 327—328 
162 | 14. nóv. | Ræktunarsampykkt fyrir Búnaðarfélag Nauteyrar- 

hrepps og Búnaðarfélag Snæfjallahrepps í Norður- 
Ísafjarðarsýslu .........0.0.0...0.0 00. 328—330 

163 S. d. Byggingarsamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu ..... 330—333 
164 | 17. nóv Reglugerð um fasteignaskatt í Hafnarfjarðarkaup- 

Stað ......002..00000 00 334—-335 
165 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Neskaupstað ......... 335—336 
166 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 175 1951, um 

menntaskóla ...............0.00.0.0 0000 336 
167 | Sd. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 162 1949, um 

þjóðleikhús ....................0. 0. 337 
168 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps .. | 337--339 
169 S. d. Auglýsing um viðauka við gjaldskrá fyrir dómtúlkun 

og skjalþýðingar, nr. 143 14 nóv. 1944 ............ 340 
175 | 22. nóv Samþykkt fyrir Framræslu- og áveitufélag Ölfusinga | 345—347 
176 | 25. nóv Arðskrá fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Miðfirðinga | 347—-348 
217 S. d. Auglýsing um stöðumæla i Reykjavik .............. 420 
170 | 27. nóv Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

í Neskaupstað ..............00000000. 0. 340—341 
171 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Kópavogskaupstað .... | 341— 342 
172 S. d. Reglugerð um holræsi í Neskaupstað .............. 342— 343 
173 | 28. nóv. | Reglugerð um heimilishjálp í Skútustaðahreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu ..........0.0000000.0. 0 343—344 
177 s. d. Reglugerð um eyðingu refa og minka .............. 349—351 
195 S. d. Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtast 

í Lögbirtingablaðinu ...............0000..00..... 381—382 
179 | 29. nóv Byggingarsamþykkt fyrir Norður-Þingeyjarsýslu .... | 354—358 
174 4. des Auglýsing um umferð i Reykjavík ................. 944 
180 8. des Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Skógræktar- 

félag Suðurnesja ...................00. 0... 358—359 
194. S. d. Auglýsing um greiðslu á stóreignaskatti ............ 380 
181 | 11. des Reglugerð fyrir vatnsveitu Hafnarfjarðar .......... 359 —363 
182 | 12. des Reglugerð um fasteignaskatt í Keflavík ............ 363—-364 
183 S. d. Reglugerð fyrir vatnsveitu Kópavogskaupstaðar .... | 364—366
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

184 | 12. des. | Reglugerð um holræsi og holræsagjald fyrir Hafnar- 

| fjardarkaupstad ........2000000 00. sunt | 366—367 

185 S.d. | Gjaldskrá fyrir vatnsveitu Hafnarfjarðar ...........- 368 

196 | 13. des | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 147 1955, um 

' tekju- og eignarskatt ANNARRA 382 

186 | 15. des. | Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fy rir Reykja- 

| vikurhåfn, nr. 47 8. april 1949, sbr. r eglugerd nr. 9 

14. jan. 1953 og nr. 22 17. febr. 1955 2.200000.000.. 368—-369 

187 S. d. Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 

fjarðarkaupstað, nr. 245 29. nóv. 1950, sbr. reglugerð 

nr. 123 12. júní 1953 ......000.000 0000 369 

188 | 19. des. | Auglýsing um innheimtu skemmtanaskatts árið 1959 370 

216 | 20. des Auglýsing um iðgjöld fyrir búfjártryggingar ........ 420 

192 | 22. des. | Reglugerð um yfirvinnu starfsmanna ríkisins ...... 378 

193 | 23. des Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hólma- 

víkurkauptún, nr. 95 28. maí 1951 ......00000000.. 379—-380 

197 S. d. Reglugerð fyrir Viðskiptabanka Landsbanka Íslands | 382—-391 

198 S. d. Reglugerð um holræsi í Húsavíkurkaupstað ........ 391—-392 

199 S. d. Reglugerð fyrir vatnsveitu Húsavíkur .............. 392—395 

189 | 27. des. | Auglýsing um notkun heimildar í lögum frá 15. desem- 

| ber 1958 um innheimtu ymissa gjalda med vidauka 370 

190 Ss. d | Auglýsing um niðurfelling adflutningsgjalda af nokkr- 

| um vårutegundum .......0.000. 00 371 

191 | 29. des. | Reglugerð um söluskatt .......000.0000000 00... 371—377 

200 | 30. des | Reglugerð um breyting á reglugerð um niðurjöfnun og 

| innheimtu vatnsskatts i Reykjavik, nr. 200 24. des. 

| 1957 ........000000 nn 396 

201 S.d. | Reglugerð fyrir vatnsveitu Selfoss .....0000000000... 396—398 

202 S.d. | Reglugerð um holræsi og holræsagjald í Selfosshreppi 398—399 

203 S. d | Reglugerð um holræsi í Hvolsvallarkauptúni í Rang- 

| årvallasyslu .......0.002%0000 ner ene 399—-400 

904 | S.d. | Gjaldskrå fyrir vatnsveitu Stórólfshvolshverfis í Rang- 

|  árvallasýslu .......00.00000 000 en nn 400—-401 

220 Ss. d. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá Sundhallar Reykja- 

| víkur, nr. 52 31. marz 1948 .......0200 000... 422 

222 S. d. | Reglugerð um endurgreiðslu á innflutningsgjaldi af 

| benzini ........0.0 0000 423—A24 

227 S. d. Reglur um vottorðsskyldu kennara í veikindaforföllum | 437—438 

228 S. d. Starfsreglur handa trúnaðarlækni menntamálaráðu- 

neytisins .......220000 000. err 438—439 

205 | 81. des Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 

Borðeyrar, nr. 4 15. jan. 1957 ......000.02 0000... 401 

206 S. d. | Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Keflavík .... | 402—403 

207 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 

Keflavíkur, nr. 173 12. sept. 1945 ....0.02.0000.0000. 403—404 

208 S. d. Gjaldskrá fyrir vatnsveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar .. 404 

209 | S.d. | Reglugerð um holræsi á Seyðisfirði ................ 405—406 

210. S.d | Reglugerð fyrir vatnsveitu í Grindavík ............. 406—-408
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

211 | 31. des. | Reglugerð um holræsi í Hafnarkauptúni, Austur- 
Skaftafellssýslu ............000000...0. 0 408—409 

212 S. d. Reglugerð um vatnsveitu í Höfn í Hornafirði ...... 409—411 
213 S. d Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu í 

Hveragerðishreppi nr. 158 25. nóv. 1948 .......... 4li 
221 S. d. Reglugerð um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda 

til lífeyrisdeildar almannatrygginga .............. 423 
223 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Seyðisfjarðarkaupstað | 425—426 
224 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Siglufirði ............ 426—427 
225 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Húsavík .............. 427—428 

Verðlagsskrár. 

53 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 116— 117 
54 — Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ............. 118—119 
55 — Skaftafellssýslu ..............0.0.......0.0... 120— 121 
56 —  Vestmannaeyjakaupstað ...............00..... 122—123 
57 — Rangárvallasýslu ...........00...0.00.0..00.. 124— 125 
58 — Árnessýslu ..........0.00..0 0. 126—127 
59 —  Gullbringu- og Kjósarsýslu, Keflavík, Hafnar- 

fjörð og Reykjavík ...........0000....0.. 128—129 
60 — Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Akranes .... | 130— 181 
61 —  Snæfellsness- og Hnappadalssýslu ............ 132— 133 
62 — Dalasýslu ................0000000 0000. 134— 135 
63 —  Barðastrandarsýslu ................0.0.......... 136—137 
64 — Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað ........ 138—139 
65 — Strandasýslu ..............000%. 0000 nn 0. 140— 141 
66 — Húnavatnssýslu ...........0.0.0000000. 00. 142— 143 
67 —  Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað .... | 144- 145 
68 — Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar-, Siglufjarðar- og 

Ólafsfjarðarkaupstað ........000.. sen 146— 147 
69 — Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað ........ 148— 149 

Reikningar árið 1957. 

| I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 
231 | Styrktarsjóður þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum .... | 440 441 
232 Styrktarsjóður W. Fischers ...........0.0.000..00.0.. 441 
233 Styrktarsjóður Christians konungs hins Tíunda og 

Alexandrine drottningar ...........00.00.00 00 442 
234 Minningarsjóður Jóhanns Jóhannessonar og Sigur- 

bjargar Guðnadóttur ............000000..000 0. 442—443 
235 Gjafasjodur W. Fiskes til Grimseyinga .............. 443 
236 Styrktarsjóður Þórarins Tulinius ................... 444 
237 Minningarsjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu ............. 444 
238 Sjóðurinn Stígur ...................00.0 00... 445 
239 Styrktarsjóður sjómanna ..........0.0.000000 000. 445 
240 | Styrktarsjóður Gísla Jóns Nikulássonar .............. 445—446
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241 | Minningarsjóður hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar .......2.00.00000 0... 0... 446 

247 Styrktarsjóður Páls Jónssonar .....0002000. 00... 0... 463 

248 | Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar ...............- 463 

249 | Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur .......00002.000.. 464 

261 Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða .......0.0.00.000... 473 

262 Minningarsjóður Hannesar Hafstein ..........00.... 473 

263 Styrktarsjóður Frederiks konungs áttunda .......... 474. 

264 Styrktarsjóður V. Gigas .........000000 000... 474 

265 Styrktarsjóður Christians konungs níunda .......... 475 

266 Styrktarsjóður verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti ........0.00..00.0.0.. 475 

267 Styrktarsjóðurinn Þorvaldarminning ................ 476 

268 Gjafasjóður G. Liebes .........00200 0000... 476 

269 Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteds og frú Stein- 

| unnar Bjarnadóttur Melsteds .......00000. 000... 477 

ll. Sjóðir undir umsjón biskups. 

23 Kollektujsóður Jóns Eiríkssonar ..........00000..0.. 46 

24 Dalhoffslegat ........0.02000 neee 47 

25 Árgjaldasjóður ..........00000000 een 47 

26 Minningarsjóður Sigurðar Melsted .................. 48 

27 Guttormslegat ........0..2202 0000 48 

84 Minningarsjóður Ingunnar Knútsdóttur og Sigríðar 
Kristjánsdóttur .........0200000 000 ea ern 206—207 

85 Prestsekknasjóður .........0.220020 0000. 207 

86 | Styrktarsjóður Hjálmars kaupmanns Jónssonar .... 208 

146 Vallholtlegat ..........0020 0000 310 

275 Hinn Almenni kirkjusjóður Íslands og skýrsla um 
| eignir kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði ...... 508—509 

III. Bankareikningar. 

148 Yfirlit um hag Búnaðarbanka Íslands .............. 311—312 
255 Reikningur Iðnaðarbanka Íslands h.f. .............. 467 
270 Reikningar Landsbanka Íslands ..........0.0..00... 477—492 
272 Reikningar Búnaðarbanka Íslands .................. 493—-502 
213 Reikningar Útvegsbanka Íslands ...........000...... 502—506 

| IV. Ymsir reikningar. 
146 | Reikningur hafnsögusjóðs Reykjavíkur ............. 309—-310 
249 Reikningar Tryggingastofnunar ríkisins ............. 446—451 
243 Minningarsjóður Guðbjarts Kristjánssonar .......... 451 

244 Minningarsjóður Guðbjarts Kristjánssonar .......... 451—452 
245 Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins ................ 452—-460 
246 Fiskveiðasjóður Íslands .......000020 000. 461—463 

250 | Gjafasjóður Sturlu Jónssonar ........000000000..0.. 464 
251 | ! Ólafssjóður 465
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252 Snorrasjóður 1930 „.........000.00.00 0000 00 465 
253 Spítalasjóðurinn Vinaminning ...................... 466 
254 Styrktarsjóður læknishjónanna Ingibjargar Ólafsdóttur 

og Ólafs Finsen ..............0.00..0. 0000. 466 
256 Minningarsjóður Þórleifar Kristínar Sigurðardóttur .. 468 
257 Sjóðurinn Gerðuminning .................00000..... 468 
258 Tryggingarsjóður sparisjóða ........................ 469 
259 Minningarsjóður kennara RASS 470 
260 Reikningar Brunabótafélags Íslands ................ 470—472 
274 Minningargjafasjóður Landsspitala Íslands .......... 507 
276 Bjargráðasjóður Íslands ......................0..... 516—517 

217 Skrá um samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 
1958 ses evne 421 

218 Vísitala framfærslukostnadar í Reykjavik ........... 491 

219 Húsaleiguvísitala .............,...... 00.00.0000... 421 

277 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 
1958 ....0.0..0.0..0 eee keree 517—519 

278 Skrá yfir firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í 
Lögbirtingablaðinu 1958 ..............0000000.0. 519—524 

279 Vörumerkjaauglýsingar ............................. 525—607 

Auglýsingar um útkomin lög m. m. ................ 97—98, 

281—282 
381 

Embætti, sýslanir, m. m. .............0.000.. 00. 607— 623 

Sendiherrar og ræðismenn .................0..000..... 624— 626 

Heiðursmerki Fálkaorðunnar „...................... 627—-628 

Erlend heiðursmerki ......................00.0...... 629 

Styrkveitingar „...................0.. 000. 629 

Einkaleyfi ..............0.000000.0 0... 629—631      
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nafna og orda. 

A. Á. 

Adda Geirsdóttir, kennari, hsk., sett, 619. 

Aðalbjörg Hólmsteinsdóttir, matreiðslu- 

kennari, sett, 618. 

Aðalbjörg Hólmsteinsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 621. 

Aðalbjörn Benediktsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 

Aðaldælahreppur, heimilishjálp, rg., 17— 

18. 
Aðalgeir Aðalsteinsson, kennari, settur, 

619. 
Aðalheiður Gunnlaugsdóttir, kennari, sett, 

620. 
Aðalsteinn Hallsson, skólastjóri, settur, 

615. 
Aðflutningsgjöld, niðurfærsla, augl., 267. 

Aöðflutningsgjöld af nokkrum vöruteg- 

undum, niðurfelling, augl., 371. 

Áfengi og tóbak á Keflavíkurflugvelli, 
sala þess til flugfarþega, rg., 256 —258. 

Afmælissjóður kvenfélags Reyðarfjarð- 

ar, sk., 67—68. 
Ágúst Guðmundsson, 

maður, 615. 
Ágúst Lárusson, skólanefndarformaður, 

612. 
Ágúst Sigurðsson, cand. mag., í miðskóla- 

prófsnefnd, 610. 
Ágúst Vigfússon, kennari, 617. 

Akranes, fasteignaskattur, rg, 1—2; 
vatnsskattur, rg., 2—3; um takmörkun 

leigubifreiða og ráðstöfun atvinnuleyfi, 

rg., 173—176; hafnarrg., br., 261—263; 

lögreglusþ., br., 287—288; áhaldakaupa- 
sjóður sjúkrahússins, sk. 317. 

Akureyri, hafnarrg., 177— 185, br., 301. 

Alda Friðriksdóttir, kennari, hsk., sett, 

620. 

skólanefndarfor- 

  

| Alexander Jóhannesson, prófessor, lausn, 

622. 
Alexandro, Alexander M., ambassdor, 626. 

Alfred Eyjólfsson, kennari 616, 621. 
Alfreð Gíslason, læknir, i stjórn visinda- 

sjóðs, vm., 610. 
Alfreð Jónsson, skólastjóri, settur, 616. 

Almannatryggingar, lífeyrisdeild, iðgjöld 
hinna tryggðu og atvinnurekenda, rg., 

423. 
Anderssen-Rysst, 

624, 626. 
Andrés Ásmundsson, héraðslæknir, sett- 

ur, 609. 
Andrés Gíslason, skólanefndarformaður, 

613. 
Angantýr H. Hjálmarsson, 

settur, 616. 
Anna Bjarnadóttir, kennari, sett, 620. 

Anna G. Kristjánsdóttir, kennari, sett, 618, 

621. 
Anna Magnúsdóttir, kennari, sett, 620. 
Anna Sigurkarlsdóttir, kennari, ul., sett, 

619. 

Torgeir, ambassador, 

skólastjóri, 

| Annar Sigurpálsdóttir, kennari, 616, 621. 
Anton V. Jóhannsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 619. 
Aranha, Oswaldo, ambassador, hm., 628. 
Árgjaldasjóður, sjr., 47. 
Ari Gíslason, skólastjóri, settur, 615. 
Ari V. Ragnarsson, kennari, 617. 
Arnalds, Einar, borgardómari, hm., 627. 

Arnbjörn Ólafsson, héraðslæknir, settur 
til að gegna Djúpavíkurhéraði, 622; 

lausn, 622. 
Arngrímur Ingimundarson, skólanefnd- 

arformaður, 613. 

Arnheiður Eggertsdóttir, kennari, 617. 
Árni Einarsson, skólastjóri, settur, 616.
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Árni Friðriksson, dr., framkvæmdastjóri, 
„ erl. hm., 629. 
Árni Haraldsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Árni Njálsson, kennari, 616, 621. 
Árni Pálsson, kennari, gfr., 617, 620. 
Árni M. Rögnvaldsson, skólastjóri, settur, 

616. 
Árni Tryggvason, hæstaréttardómari, 

kjörinn forseti, 620. 
Arnþrúður Arnórsdóttir, kennari, sett, 

618. 
Arnþrúður Björnsdóttir, kennari, sett, 618. 
Arnþrúður Örnólfsdóttir, kennari, sett, 

621. 
Ársæll Jónasson, kafari, erl. hm., 629. 
Ásgeir Ingibergsson, cand. theol., sóknar- 

. prestur, 610. 
Áslaug Sigurgrímsdóttir, húsmæðrakenn- 
„ari, sett, 618. 
Ásmundur Pálsson, cand. juris, stjórnar- 

„ ráðsfulltrúi, settur, 622. 

Ásrún Kristmundsdóttir, kennari, ul., sett, 
620. 

Ásta Sigurbjarnadóttir stjórnarráðsfull- 
„trúi, 623. 
Ásthildur Sigurðardóttir, kennari, sett, 

618, 621. 
Atvinnudeild Háskólans, rannsóknir, gj- 

sk., br., augl., 223. 
Atvinnuleyfi og um takmörkun leigubif- 

reiða á Akranesi, rg., 173--176. 
Atvinnuleysistryggingar, staðfesting á 

reglum nefnda til úthlutunar bóta, augl., 
111— 112, 326. 

Auðunn Bragi Sveinsson, skólastjóri, sett- 
ur, 615. 

Auður Guðjónsdóttir, kennari, sett, 619. 
Axel Benediktsson, skólastjóri, gfr., sett- 

ur, 616, 617, 620. 
Axel Kristjánsson, kennari, gfr., settur, 

618. 

B. 
Bachmann, Guðjón J., verkstjóri, hm., 627. 
Bachmann, Margrét, skólastjóri, sett, 616. 
Bachmann, Sigríður, yfirhjúkrunarkona, 

hm., 627. 
Balaceanu, Petre, sendiherra, 624. 

Baldur Jónsson, skólanefndarformaður, 
614 

Baldur Ragnarsson, kennari, gfr., settur, 
618, 620.   

Baldur Vilhelmsson, sóknarprestur, 610; 

skólanefndarformaður, 613. 
Baldvin Árnason, kennari, settur, 620. 
Baldvin Tr. Stefánsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 
Barðastrandarsýsla, V., fjallskilarg., 270 — 

280; A., byggingarsþ., 313—316. 
Barnavernd í Seyðisfjarðarkaupstað, rg., 

br., 318. 

Bátaútvegur, hlutatryggingasjóður, 
br., 59, 288—-290; reikn., 452—-460. 

Bayramoglu, Fuat, sendiherra, 625. 
Benedikt Baldvinsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 
Benedikt Halldórsson, skólastjóri, settur, 

616. 

Benedikt Jóhannesson, skólanefndarfor- 
maður, 613. 

Benjamin Kristjánsson, sóknarprestur, 
skólanefndarformaður, 614. 

Benzin, innflutningsgjald, endurgreiðsla, 
rg., 423—494. 

Bergmann, Hörður, kennari, gfr., 617, 620. 

Bergsteinn Jónsson, kennari, gfr., settur, 
618, 620. 

Bergur Björnsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 612. 

Bernharður M. Guðmundsson, skólastjóri, 
settur, 616. 

Biering, Gunnar H., cand. med. á chir., 
lækningaleyfi, 611, sérfræðingur í 
barnasjúkdómum, 621. 

Birgir Einarsson, kennari, settur, 618. 

rg., 

Birgir Snæbjörnsson, sóknarprestur, 
skólanefndarformaður, 613. 

Birkis, Sigurður, söngmálastjóri, hm., 
627. 

Biskupstungur, msk., 308—309. 
Bjargráðasjóður Íslands, reikn. 516—517. 
Bjarnason, Ingibjörg, kennari gfr., sett, 

618. 
Bjarni Bjarnason, skólanefndarformaður, 

615. 
Bjarni Einarsson, cand. mag. kennari 

v/vélskóla, settur, 619, 621. 

Bjarni Gíslason, kennari, gfr., 617, 620. 
Bjarni M. Gíslason, rithöfundur, hm., 627. 

Bjarni Jónsson, kennari, hsk., 617, 620. 

Bjarni Kristófersson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 
Bjarni Th. Rögnvaldsson, kennari, settur, 

619.



Bjarni Vilhjålmsson, cand. mag., formad- 
ur miðskólaprófsnefndar, 610. 

Bjarni amt. Þorsteinsson, sjr., 464. 
Björgvin Bjarnason, sýslumaður, 608. 
Björgvin Haraldsson, farkennari, 617. 
Björn Arason, miðskólakennari, 617. 

Björn Björnsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 614. 

Björn Finnbogason,  skólanefndarfor- 
maður, 612. 

Björn Guðmundsson, skólanefndarfor- 
maður, 614. 

Björn Guðnason, skólanefndarformaður, 
614, kennari, gfr., settur, 618. 

Björn Haraldsson, kennari, hsk., settur, 

618. 
Björn Þ. Jóhannesson, skólastjóri, 615. 
Björn bóndi Ólafsson, msk., 258—259. 
Björn Ólafur Pálsson, skólastjóri, settur, 

616. 
Björn Sigurðsson, dr., forstöðumaður, i 

deildarstjórn vísindasjóðs, 609. 
Björn Þórarinsson, skólanefndarformað- 

ur, 614. 
Björn Þórðarson, fv. forsætisráðherra, 

leystur frá formannsstarfi, 608. 
Björn Þórðarson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 622. 
Björn Þorsteinsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 
Björn Önundarson, cand. med. á chir., 

héraðslæknir, settur, 610, lækningaleyfi, 

623. 
Blæhr, Gunnar sendiráðsritari, 

d'affaires a. i., 624, 625. 

Bogi Hallgrímsson, kennari, 617. 
Borðeyri, vatnsveita, rg., br., 401. 
Borghildur Jónsdóttir, kennari, sett, 619. 
Bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu, augl., 

98. 
Bráðafúi, 

284—-286. 
Bragi Jónsson, kennari, settur, 620. 
Bragi Steingrímsson, héraðsdýralæknir, 

608. 
Brandur Jónsson, kennari, settur, 620. 
Breiðdal, Kristján H., kennari, settur. 620. 
Breiðuvík, vistheimili, rg., 211—213. 

Briem, Ólafur, menntaskólakennari, í mið- 

skólaprófsnefnd, 610; skólameistari, 

settur, 616. 
Brinck, Seth, aðalræðismaður, lausn, 609. 

chargé 

vátrygging, fiskiskipa, rg.   

XV 

| Broddi Jóhannesson, dr., sálfræðingur, i 
deildarstjórn vísindasjóðs, vm., 609. 

Brunabótafél. Íslands, reikn., 570—-472. 
Brynhildur Kjartansdóttir, kennari, gfr., 

sett, 618, 620. 
Brynjólfur Ingólfsson, deildarstjóri, 612. 
Brynjólfur Sveinsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Brynleifur H. Steingrímsson, héraðslækn- 
ir, 609, 612. 

Búfé við rekstur og flutning með vögn- 
um, skipum og flugvélum, meðferð, rg., 

282—-281. 
Búfjártryggingar, iðgjöld, augl., 420. 
Búnaðarbanki Íslands, reikn., 493—502. 
Byggingarsamþykktir: í  Rangárvalla- 

sýslu, 7—10; í A.-Barðastrandarsýslu, 
313—316; í S.-Þingeyjarsýslu, 330—333; 
í N.-Þingeyjarsýslu, 354---358. 

Byggingarsjóður Garðakirkju, sk., 99. 
Bæjanöfn, nýbýli og breytingar, skrá, 

61—67. i i 
Bæjarmålefni á Ísafirði, sþ., br., 16—17. 

C. 

Carwell, Joseph, sendiráðsritari og ræðis- 

maður, 626. 
Carðe, E. A. G., ræðismaður, hm., 628. 
Christian konungur IX., sjr., 475. 
Christian konungur X., sjr., 442. 

Cortes, Gunnar, læknir, í stjórn vísinda- 

sjóðs, 610. 
Curtis, Klaus, sendiráðunautur, hm., 628. 

D. 

Dagur Brynjólfsson, fv. bóndi, hm., 627. 

Dalhoffslegat, sjr., 47. 

Daníel Daníelsson, cand. med. & chir., 

ráðinn aðstoðarlæknir, 611; lækninga- 

leyfi, 621; héraðslæknir, 623. 

Daniel Sveinbjarnarson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Davíð Áskelssön, kennari, ul., settur, 618. 

Davíð Ólafsson, fiskimálastjóri, hm., 627. 

Davið Stefánsson, kennari, gfr., settur, 

618. 

Díana Helgadóttir, skólastjóri, sett, 616. 

Dómhildur Sigurðardóttir, kennari, sett, 

620. 

Dómtúlkun og skjalaþýðingar, gjsk., við- 

auki, augl., 340. 

Dröfn Hannesdóttir, kennari, 616, 621.
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E. 
Edda Eiríksdóttir, skólastjóri, sett, 616. 
Edvald Halldórsson, skólanefndarformað- 

ur, 613. 
Eftirlitsgjald af fóðurblöndum, augl., 213. 
Eggert Ólafsson, skólanefndarformaður, 

612. 

Eggert Ólafsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 613. 

Eggert Ólafsson, skólanefndarformaður, 
615. 

Egill Áskelsson, kennari, settur, 619. 
Egill Jónasson, kennari, gfr., 617, 620. 
Eignarskattur rg., br., 15. 
Einar Bjarnason, ríkisendurskoðandi, erl. 

hm., 629. 
Einar Örn Björnsson, héraðsdýralæknir, 

608. 
Einar Guðfinnsson, 

627. 
Einar Helgason, cand. med. & chir., lækn- 

ingaleyfi, 611. 
Einar Valur Kristjánsson, kennari, settur, 

619. 
Einar Ólafsson, íþróttakennari, settur, 

618. 
Einar Bragi Sigurðsson, kennari, gfr., 

settur, 619. 

Einar Ólafur Sveinsson, dr., prófessor í 
stjórn vísindasjóðs, 610. 

Einar Þorvaldsson, kennari, 616, 621. 
Einkaleyfi, 629—631. 
Einkasala á tóbaki, rg., br., 241. 
Eiríkur Jónsson, kennari, gfr., 617, 620. 
Eiríkur Sigurðsson, skólastjóri, 615. 
Eiríkur Stefánsson, kennari, settur, 618, 

621. 
Eldjárn, Kristján dr., þjóðminjavörður, 

nefndarmaður til að skipta fjárveitingu 
til skálda, rithöfunda og listamanna, 

608; í stjórn vísindasjóðs, 609. 

útvegsbóndi, hm., 

    Elías Eyvindsson, sjúkrahúslæknir, sér- 
fræðingur í handlækningum, 622. 

Elías Halldórsson, forstjóri, hm., 627. 

Elías Þórarinsson, skólanefndarmaður, | 
614. | 

Elín Finnbogadóttir, kennari, 617. | 
Elín Sigurjónsdóttir, kennari, 617. | 
Elin Sigurvinsdóttir, kennari, 616, 621. | 
Elís Guðnason, kennari, gfr., settur, 618. | 

Elsa Þorsteinsdóttir, kennari, sett, 619. | 

Embætti, sýslanir m .m., 607—623. | 

| Fiskræktar- 

Emil Emilsson, kennari, 617. 

Emil Jónsson, forsætisráðherra, 623. 

Erla Stefánsdóttir, skólastjóri, sett, 616. 

Erla Stefánsdóttir, kennari, sett, 618, 621. 

Ermoshin, P. K., ambassador, 625. 

Erna Þ. Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

618. 
Eskifjarðarhreppur, hafnarmannvirki, 

forkaupsréttur og forleiguréttur, sþ., 
108—-109. 

Ester Karvelsdóttir, kennari, 616. 

Eydal, Ástvaldur, fil. lic., í miðskólaprófs- 
nefnd, 610. 

Eyjafjarðarsýsla, sþ., 
br., 169—-170. 

Eyjólfur Pálsson, kennari, gfr., settur, 
618. 

Eylands, Árni 
lausn, 608. 

sýsluvegasjóður, 

G., stjórnarráðsfulltrúi, 

F. 
Farestveit, Einar, framkvæmdastjóri, erl. 

hm., 629. 

Fasteignaskattur, á Akranesi, rg, 1—2; 

i Reykjavík, rg, 327—328; í Hafnar- 
firði, rg., 334—335; í Neskaupstað, rg., 
335—336; í Kópavogskaupstað, rg., 
341—-342; í Keflavík, rg, 363—364; 
á Seyðisfirði, rg., 425—426; í Siglufirði, 
rg., 426--427; í Húsavík, rg., 427—428. 

Félagsheimilið Freyvangur, r., 93—95. 
Finniaugur Snorrason, skólanefndarfor- 

maður, 615. 
Finnur Finnsson, kennari, gfr., settur, 

619. 
Finnur Guðmundsson, dr., náttúrufræð- 

ingur, í deildarstjórn vísindasjóðs, 609. 
Finnur Jónsson, listmálari, hm., 627. 

Firmatilkynningar, skrá, 519—524. 
Fischer, Peder, deildarstjóri, hm., 628. 
Fischer, W., sjr., 441. 

Fiskafurðir, framreiðsla, mat og útflutn- 

ingur á niðursoðnu og niðurlögðu, rg., 
18—20. 

Fiske, W., sjr., 443. 
Fiskiskip, våtrygging gegn bráðafúa, rg., 

284—286. 
og veiðifélag 

arðskrá, 347—348. 
Miðfirðinga, 

| Fiskveiðasamþykkt fyrir Vestmannaeyj- 
ar, 20—22. . 

Fiskveiðasjóður Íslands, reikn., 461—-463. 
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Fiskveidilandhelgi Íslands, rg., 150—152; | 
br., 209—211. 

Fjallskil, fjármörk o. fl., í Vestmannaeyj- 
um, 5—7. 

Fjallskilareglugerð, í V.-Ísafjarðarsýslu, 
243—250; í V.-Barðastrandarsýslu, 

270—280; í Snæfellsness- og Hnappa- 
dalssýslu, rg., br., augl., 316. 

Flugfarþegar á Keflavíkurflugvelli, sala 
áfengis og tóbaks, rg., 256—-258. 

Flutningur búfjár, meðferð, rg., 282—284. 
Fóðurblöndur, eftirlitsgjald, augl., 213. 
Forkaupsréttur og forleiguréttur hafnar- 
mannvirkja á Eskifirði, sþ., 108—109. 

Framfærslukostnaður í Reykjavík, vísi- 
tala, 421. 

Framræslu- og áveitufélag Ölfusinga, sþ., 
345—347. 

Frederick, Karl, ræðismaður, hm., 628. 

Frederik konungur VIIL, sjr., 474. 
Freyvangur, félagsheimili, r., 93—95. 
Fríða Stefánsdóttir, kennari, msk., sett, 

620. 
Friðbjörg Haraldsdóttir, kennari, 616, 621. 
Friðjón Skarphéðinsson, ráðherra, 623. 
Friðrik Einarsson, deildarlæknir, erl. hm., 

629. 
Friðrik Pétursson, kennari, settur, 618. 
Friðrik Salómonsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 

Friðrik Sveinsson, cand. med. & chir., 
lækningaleyfi, 622. 

Friðrika Gestsdóttir, kennari, gfr., 617. 
620. 

  

  

G. 
Garðahreppur, rafveita, gjsk., 298—300; 

sveitarstjóri, sþ., 318—319. 
Garðakirkja, byggingarsjóður, sk., 99. 
Garðar Þ. Guðjónsson, héraðslæknir, 612, 

622, settur til að gegna Djúpavíkurhér- 
aði, 623. 

Garðar Guðmundsson, kennari, ul., settur, 

620. 
Garðar Sigurðsson, kennari, gfr., settur, 

619. 
Geir Jónsson, cand. med. & chir., héraðs- 

læknir, settur 611, lækningaleyfi, 623. 
Geirdal, Ingólfur, kennari, settur, 618, 

621. 
Gerðuminnins, sjr., 468. 
Gestur Jóhannesson, 

maður, 612. 

skólanefndarfor- 

Guðbjartur Gunnarsson, 

  

Gestur Magnússon, menntaskólakennari, 
í miðskólaprófsnefnd, 610. 

Gigas, V., sjr., 474 
Gilchrist, A. G., ambassador, 625, 626. 
Gislason, Gylfi Þ., dr., ráðherra, 623. 

Gísli Brynjólfsson, skólanefndarformað- 
ur, 612. 

Gísli Brynjólfsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 615. 

Gísli Rafn Guðmundsson, kennari, ul., 

settur, 620. 
Gísli Kristjánsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 

Gísli Magnússon, kennari, ul., settur. 619. 
Gísli Jón Nikulásson, sjr., 445—446. 

Gizur Bergsteinsson, hæstaréttardómari, 

hm., 627. 
Gjalda-breytingar, augl., 153—166. 
Gjöld, ýmiss innheimta með viðauka, 

augl., 370. 
Grímur Gíslason, skólanefndarformaður, 

613. 
Grindavík, rafveita, gjsk., 

vatnsveita, rg., 406—-408. 
Gróa Oddsdóttir, skólanefndarformaður, 

613. 

302—304; 

kennari, gfr., 

617, 620. 
Guðbjartur Kristjánsson, hreppstjóri, sjr., 

451--452. 
| Guðbjörg Hannesdóttir, kennari, 616. 
Guðbjörg Jóhannsdóttir, kennari, 621. 

Guðbjörg Kristjánsdóttir, kennari, gfr., 
sett, 618. 

Guðfinna Guðbrandsdóttir, kennari, 617. 
Guðfinna Kristjánsdóttir, kennari, 616, 

621. 
Guðjón Hermannsson, 

maður, 614. 
Guðlaugur Jóhannesson, kennari, settur, 

619. 
Guðlaugur Torfason, kennari, settur, 618. 
Guðmann Ísleifsson, skólanefndarfor- 

maður, 615. 
Guðmundur Árnason, tannlækningaleyfi, 

611. 
Guðmundur Einarsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 

Guðmundur Einarsson, frá Miðdal, mynd- 
höggvari, hm., 627. 

Guðmundur Erlendsson, hreppstjóri, hm., 

627. 

skólanefndarfor-
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Guðmundur Guðmundsson, cand. med. & 

chir., aðstoðarlæknir héraðslæknis, 611. 

Guðmundur Guðmundsson, cand. med. á 

chir., aðstoðarlæknir, ráðinn, 621; lækn- 

ingaleyfi, 623. 
Guðmundur Í. Guðmundsson, ráðherra, 

623. 
Guðmundur Guðmundsson, skólanefndar- 

formaður, 613. 

Guðmundur Guðmundsson, skólanefndar- 

formaður, 615. 

Guðmundur Jónsson, 

maður, 612. 

Guðmundur Kjartansson, jarðfræðingur, 
í miðskólaprófsnefnd, 610. 

Guðmundur Klemenzson, kennari, settur, 

620. 
Guðmundur Ingi Kristjánsson, skólastjóri, 

settur, 616. 

Guðmundur Bjarni 
ul., settur, 619. 

Guðmundur Ó. Ólafsson, kennari, 617. 

skólanefndarfor- 

Ólafsson, kennari, 

Guðmundur Pétursson, útgerðarmaður, 
hm., 627. 

Guðmundur Sigurðsson, kennari, gfr., 

settur, 618. 

Guðmundur Tryggvason, cand. med. & 
chir., lækningaleyfi, 608. 

Guðmundur Vernharðsson, kennari 617. 
Guðný Frímannsdóttir, matreiðslukenn- 

ari, sett, 618. 
Guðrún Björnsdóttir, kennari, sett, 619. 
Guðrún Gísladóttir, tannlækningaleyfi, 

611. 
Guðrún Hermannsdóttir, kennari, sett, 

618, 621. 
Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir, matreiðslu- 

kennari, gfr., sett, 618, 621. 

Guðrún Jónsdóttir, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 611. 
Guðrún Jónsdóttir, kennari, sett, 618. 

Guðrún Kristinsdóttir, kennari, gfr., 617. 

Guðrún Kristinsdóttir, kennari, gfr., 620. 

Guðrún Ólafsdóttir, kennari, gfr., sett, 
618. 

Guðrún 

615. 

Guðrún Þorsteinsdóttir, kennari, 616, 621. 

Gumkowski, Mieczyslaw, sendifulltrúi, 
624, 625, 626. 

Þórðardóttir, skólastjóri, sett, 

Gunnar Aðalsteinsson, skólanefndarfor- | 
maður, 613. 

  

Gunnar Böðvarsson, verkfræðingur, í 

deildarstjórn vísindasjóðs, 609. 
Gunnar Friðfinnsson, kennari, settur, 618. 

Gunnar Gíslason, sóknarprestur, skóla- 

nefndarformaður, 614. 

Gunnar Jóhannsson, skólastjóri, settur, 
616. 

Gunnar Jóhannesson, sóknarprestur, 
skólanefndarformaður, 615. 

Gunnar Guttormsson, skólastjóri, settur, 
616. 

Gunnar Jónsson, skólanefndarformaður, 

613. 
Gunnar Kristjánsson, kennari, settur, 619. 

Gunnlaugur Sigurðsson, kennari, hsk., 
617, 620. 

Guttormslegat, sjr., 48. 
Guttormur Pálsson, skólanefndarformað- 

ur., 614. 

Guttormur Sigurbjörnsson, kennari, gfr., 
617, 620. 

Gylfi Þ. Gíslason, dr., ráðherra, 623. 
Gylfi Már Guðbergsson, kennari, 

settur, 618. 

gfr., 

H. 
Hafnarfjörður, rafveita, gjsk., 215—217; 

fasteignaskattur, rg., 334—355; vatns- 
veita, rg., 359—-363; holræsi og holræsa- 
gjald, rg., 366—367; gjsk., fyrir vatns- 
veitu, 368; hafnarrg., 369. 

Hafnarkauptún, holræsi, rg., 408—409; 

vatnsveita, rg., 409—-411. 

Hafnarmannvirki á Eskifirði, forkaups- 
réttur og forleiguréttur, sþ., 108—109. 

Hafnarreglugerðir: fyrir Þingeyrarkaup- 
tún, 68---76; Hrísey, 76—-82; Akureyrar- 
kaupstað, 177— 185; br., 301; Neskaup- 
stað, br., 259—261; Akranes, br., 261— 
263; Keflavík og Njarðvíkur, br. 267— 
268; Vestmannaeyjar, br., 269; Pat- 

rekshöfn, br., 301; Reykjavík, br., 368— 
369, Hafnarfjörð, br. 369; Hólmavíkur- 
kauptún, br., 379—-380. 

Hafnsögusjóður Reykjavíkur, sjr., 309— 
310. 

Hafstein, Hannes, sjr., 473. 

Hafsteinn Pétursson, oddviti, hm., 627. 
Håkon Gudmundsson, hæstaréttarritari, 

skipaður nefndarformaður um afreks- 
merki hins íslenzka lýðveldis, 608, 
styrkveiting, 629.
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Håkon Magnusson, kennari, gfr., settur, 
618. 

Hálfdan Björnsson, kennari, settur, 619. 
Halldór Ásgrímsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Halldór Guðmundsson frá Botni, msk. 

224. 
Halldór Halldórsson, dr., prófessor, í 

deildarstjórn vísindasjóðs, 609. 
Halldór Jónatansson, stjórnarráðsfulltrúi, 

623. 
Halldór Kristjánsson, 

maður, 613. 

Halldór Magnússon, kennari, settur, 619. 

Halldór Pálsson, dr., ráðunautur, í stjórn 

vísindasjóðs, 610. 

skólanefndarfor- 

Halldóra Þórhallsdóttir, kennari, sett, 

620. 
Hallgrímur Ólafsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Hanna Karlsdóttir, kennari, sett, 619. 

Hans Jörgensson, skólastjóri, 615, 616. 
Hans Magnússon, kennari, ul., settur, 619. 

Hansen, Guðmundur, kennari, ul., settur, 

618. 
Hansen, Vigdís, kennari, gfr., sett, 618. 
Haraldur Einarsson, kennari, gfr., settur, 

618, 620. 
Haraldur Guðjónsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 608. 
Haraldur Jónsson, héraðslæknir, settur til | 

að gegna Kirkjubæjarhéraði, 623. 
Haralz, Jónas, ráðuneytisstjóri, settur, 

622. 
Háskólinn,  atvinnudeild, rannsóknir, 

gjsk., br., augl., 223. 
Haukur Þórðarson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 609. 
Heiðursmerki, 627—629. 
Heilbrigðissamþykkt fyrir 

kaupstað, 23—39. 
Heilsuvernd í skólum, rg., 412—-420. 

Heimilishjálp í Torfalækjarhreppi, rg., 
4—5; í Aðaldæla- og Reykdælahreppi, 
rg., 17—18; í Mosfellshreppi, rg., 42— 
44; í Hrunamannahr., rg., 44—45; í 

Skútustaðahreppi, rg., 343—344. 
Heimir Þór Gíslason, skólastjóri, settur, 

616. 
Helga Árnadóttir, kennari, sett, 619. 

Helga Eiðsdóttir, íþróttakennari, sett, 618. 
Helga Friðfinnsdóttir, kennari, sett, 619. 

Kópavogs- 

    

Helga Hróbjartsdóttir, kennari, 616. 
Helga Svana Ólafsdóttir, kennari, ul., 

sett, 619. 
Helga Pétursdóttir, kennari, ul., sett, 618. 

| Helga Sigurjónsdóttir, kennari, 617. 
Helga Tómasdóttir, kennari, sett, 619. 
Helgi Geirsson, kennari, gfr., settur, 

619. 
Helgi Haraldsson, kennari, gfr., settur, 

618. 
Helgi Jónsson, kennari, 616. 
Helgi Fr. Sigurjónsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 
Helgi Sæmundsson, ritstjóri, nefndar- 
maður til að skipta fjárveitingu til 
skálda, rithöfunda og listamanna, 608. 

Helgi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, 

hm., 627. 
Hellissandur, vatnsveita, rg., br., 297. 
Héraðsrafmagnsveitur ríkisins, gjsk., br., 

98; br., 223; br. 286. 
Herdis Guðmundsdóttir, 

618. 
Hermann Einarsson, dr., fiskifræðingur, 

í deildarstjórn vísindasjóðs, vm., 609. 
Hermann Guðmundsson, kennari, gfr., 

settur, 618, 621. 
Hermann Jónsson, skólanefndarformað- 

kennari, sett, 

ur, 614. 

Hermann Jónasson, forsætisráðherra, 

lausn, 623. 

Hildur Jónsdóttir, kennari, gfr., sett, 618. 

Hildur Þorsteinsdóttir, kennari, sett, 618. 
Hirschfeld, H. R., ambassador, 624, 625, 

626. 
Hitaveita Hveragerðis, gjsk., 266; raf- 

veita, gjsk., 290—293. 
Hitaveita Reykjavíkur, gjaldskrá fyrir 

heimæðar, br. augl., 214; gjsk., br. 
augl., 214. 

Hjálmar kaupm. Jónsson, sjr., 208. 
Hjálparvél, reiðhjól, rg., br., 269. 
Hjaltalín, Jón V., skólanefndarformaður, 

612. 
Hjartar, Jón, skólanefndarformaður, 613. 
Hjartar, Ólafur, F., bókavörður, 623. 
Hjördís Hjörleifsdóttir, húsmæðraskóla- 

kennari, sett, 619. 
Hjördís Þorleifsdóttir, kennari, gfr., sett, 

619. 
Hjörleifur Baldvinsson, skólanefndarfor- 

maður, 612. 
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Hjörleifur Kristinsson, skólanefndarfor- 
maður, 614. 

Hjörtur Gunnarsson, iðnskólakennari, 
settur, 619. 

Hlíðar, Guðbrandur, héraðsdýralæknir, 

608. 
Hlutafélög, skrá, 517— 519. 

Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, hin 
alm. deild, rg., br., 59, 288—-290; reikn., 

452—-460. 
Hólm, Guðmundur, skólanefndarformað- 

ur, 613. 

Hólmavíkurkauptún, hafnarrsg., br., 379— 
380. 

Hólmfríður Jónsdóttir, kennari, 617. 

Holræsi, á Hvammstanga, rg., br., 85; í 

Patrekshreppi, rg., br., 298: í Miðnes- 
hreppi, rg., 238—239; í Patrekshreppi, 
rg. 298; í Raufarhafnarhreppi, rg., 
325—326; í Neskaupstað, rg., 342—343; 
i Hafnarfirði, rg., 366—367; í Húsavík, 

rg., 391—392; í Selfosshreppi, rg., 
398—-399; í Hvolsvallarkauptúni, rg., 
399--400; í Keflavík, rg., 402—403; á 

Seyðisfirði, rg., 405—406; í Hafnar- 

kauptúni, rg., 408—409. 

Holtshverfi, vatnsveitufélag, sþ., 11—12. 

Hrafnkell Helgason, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 608. 

Hrefna Sigvaldadóttir, kennari, sett, 618, 

621. 
Hreinn Benediktsson, prófessor, 622. 

Hrísey, hafnarrg., 76—-82. 

Húnavatnssýsla, V., sýsluvegasjóður, sþ., 
br., 116; A., sýsluvegasjóður, sþ., br., 
168— 169. 

Húsaleiguvísitala, 421. 

  

Húsnæðismálastofnun ríkisins, rg., 253— | 

255. 
Húsavíkurkaupstaður,  rafveita,  gjsk., 

229—231; holræsi, rg., 391—392; vatns-   

veita, rg., 392--395; fasteignaskattur, | 
rg., 427—428. 

Hvammstangahreppur,  vatnsveita, 
82—-84, holræsi, rg., br., 85. 

Hveragerði, hitaveita, gjsk., 266 vatns- 
veita, rg., br., 411. 

rg., 

400. 

Högni Egilsson, kennari, settur, 618. 
Hörður Ingólfsson, kennari, ul., settur. 

620.   

Hörður Zóphóníasson, skólastjóri, sett- 
ur, 615. 

Hörður Þórhallsson, viðskiptafræðingur, 
erl. hm., 629. 

IL 
Iðnaðarbanki Íslands h.f., reikn., 467. 

Illugi Hallsson, skólanefndarformaður, 

612. 
Indriði Gíslason, kennari, gfr., 617, 620. 
Inga Huld Hákonardóttir, kennari, gfr., 

sett, 618. 
Ingi Ársælsson, stjórnarráðsfulltrúi, 622. 
Ingi G. Helgason, kennari, gfr., settur, 

619. 
Ingibjörg Björnsdóttir, kennari, sett, 621. 
Ingibjörg Hannesdóttir, kennari, sett, 

618, 621. 
Ingibjörg Indriðadóttir, skólastjóri, sett, 

616. 
Ingibjörg Ísleifsdóttir og Ólafur Finsen, 

læknishjón, sjr., 466. 
Ingibjörg Þórðardóttir, kennari, sett, 620. 
Ingigerður Konráðsdóttir, kennari, sett, 

618. 
Ingimar Elíasson, skólastjóri, settur, 616. 

Ingimar Ingimarsson, sóknarprestur, 
skólanefnarformaður, 614. 

Ingimundur Jónsson, kennari, 617. 
Ingimundur Magnússon, kennari, hsk., 

settur, 620. 
Ingimundur Þorsteinsson, kennari, 617. 
Ingólfur Ármannsson, kennari, ul., sett- 

ur, 620. 
Ingólfur Pálmason, 

620. 
Ingólfur Sigurgeirsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

kennari, gfr., 617, 

' Ingólfur G. Þórarinsson, skólastjóri, sett- 
ur, 616. 

Ingólfur Þorvaldsson, 
lausn, 608. 

sóknarprestur, 

' Imgunn Knútsdóttir, og Sigríður Krist- 
jánsdóttir, sjr., 206--207. 

Ingunn Valtýsdóttir, kennari gfr., sett, 
618. 

| Ingvar Ásmundsson, kennari, msk., 617. 

Hvolsvallarkauptún, holræsi, rg., 399— ' Ingveldur Pálsdóttir, kennari, sett, 619. 
Ingvi Ingvarsson,  sendiráðsritari i 

Moskvu, 609. 
Innflutningsgjald af  benzini, 

greiðsla, augl., 423—424, 
endur-
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Innheimta ýmissa gjalda með viðauka, 
. augl., 370. 

Ísafjarðarkaupstaður, bæjarmálefni, sþ., 
  

  

br, 16—17; lögreglusþ., br., augl., 
„ 222—223. 
Ísafjarðarsýsla, V., fjallskilarg., 243—250; 
i sjr., 444. 

Ivar Bjarnason, kennari, 617. 

Ívar Björnsson, kennari, gfr., 617, 620. 

J. 

Jakob Benediktsson, dr., orðabókarrit- 

stjóri, Í deildarstjórn vísindasjóðs, vm., 
609. 

Jakob Brekkmann Einarsson, 

settur, 620. 

Jakob Gíslason, raforkumálastjóri, hm., 

627. 

Jakob Jóhannesson Smári, rithöfundur, 

hm., 627. 

Jakob Hagalínsson, skólanefndarformað- 
ur, 613. 

Jakob V. Jónasson, læknir, sérfræðingur 

í tauga- og geðsjúkdómum, 622. 
Jakob Sigurjónsson, skólanefndarformað- 

ur, 613. 

Jakobína Jónsdóttir, kennari, sett, 618. 

Jarðeldissjóður, sjr., 440—441. 
Jens Sumarliðason, kennari, 617. 

Jóhann Daníelsson, kennari, ul., settur, 

618. 

Jóhann Hannesson, sóknarprestur, 611. 
Jóhann Hjálmarsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Jóhann Jóhannesson og 
Guðnadóttir, sjr., 449—-443. 

Jóhann Sigvaldason, kennari, settur, 619. 
Jóhann Friðrik Sveinsson, héraðslæknir, 

621. 

Jóhanna Þorgeirsdóttir, kennari, gfr., sett, 

618, 620. 

Jóhannes Arason, skólanefndarformaður, 

613. 

Jóhannes Björnsson, skólastjóri, settur, 

616. 

Jóhannes Þ. Hermannsson, kennari, sett- 

ur, 620. 

Jóhannes Ólafsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 610. 
Johnsen, Lárus, kennari, settur, 620. 

Jón Björnsson, skólanefndarformaður, 
613. 

kennari, 

Sigurbjörg 

  

Jón Björnsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Jón Þ. Eggertsson, skólastjóri, 615. 
Jón Einarsson, kennari, hsk., 616. 

Jón Eiríksson, sjr., 46. 

Jón Erlendsson, kennari, gfr., settur, 618. 

Jón Guðgeirsson, cand. med. &. chir., hér- 

aðslæknir, settur, 611, lækningaleyfi, 

623. 
Jón Haukur Guðjónsson, kennari, settur, 

618. 
Jón Guðmundsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 

Jón E. Guðmundsson, kennari, 616—617, 

621. 
Jón H. Guðmundsson, skólastjóri, 615. 
Jón Gunnlaugsson, kennari, 617. 
Jón Hólmgeirsson, skólanefndarformað- 

ur, 614. 

Jón E. Kristjánsson, skólanefndarformað- 
ur, 613. 

Jón Magnússon, fréttastjóri, í miðskóla- 
prófsnefnd, 610. 

Jón Hilmar Magnússon, kennari, 617. 

Jón Nikulásson, bóndi, hm., 627. 

Jón Ólafur Ólafsson, kennari, ul., settur, 

619. 
Jón Pálsson, kennari, 617. 

Jón Pétursson, héraðsdýralæknir, 608. 

Jón Gauti Pétursson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Jón Sigmundsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 

Jón Sigurðsson, 
614. 

Jón Sigurðsson, kennari, settur. 619. 
Jón Sigurðsson, stjórnarráðsfulltrúi, 622. 
Jón Höskuldur Stefánsson, kennari, sett- 

ur, 619. 

Jón Freyr Þórarinsson, kennari, settur, 
618, 621. 

Jóna Kr. Jónsdóttir, kennari, 617. 

Jónas Árnason, kennari, gfr., settur 618. 
Jónas Kristjánsson, cand. mag., skjala- 

vörður, 612. 

Jónas Kristjánsson, læknir, hm., 627. 
Jónas Magnússon, bóndi og verkstjóri, 

hm., 627. 
Jones, Roy Renshaw, ræðismaður, 610. 

Jósef J. Björnsson, skólastjóri, msk., 241. 

Jósef Ólafsson, cand. med. & chir., stað- 
söngumaður héraðslæknis, settur, 611. 

skólanefndarformaður,



XXII 

Julius Bjarnason, skålanefndarformadur, 

615. 
Julius Kristjånsson, skålanefndarformad- 

ur, 613. 

Júlíus Sigurjónsson, dr., prófessor, i 
deildarstjórn vísindasjóðs, vm. 609. 

Juul, Helge, forstjóri, hm., 628. 

K. 
Kaldalóns, Snæbjörn, cand. pharm., lyfja- 

búðarleyfi á Siglufirði, 612. 
Kári Arnórsson, kennari, gfr., settur, 618. 

Karl Gunnarsson, skólanefndarformaður, 
614. 

Karólína Jónsdóttir, skólastjóri, sett, 616. 
Kaupstaðir, sjúkrasamlög, sþ., augl., 13, 

327. 
Keflavík og Njarðvíkur, landshöfn, hafn- 

argjöld, rg., br., 267—-268. 
Keflavík, rafveita, gjsk., 232—234; hol- 

ræsi og holræsagjöld, rg., 402-403; 
vatnsveita, rg., br., 403—-404. 

Keflvíkurflugvöllur, sala áfengis og tó- 
baks til flugfarþega, rg., 256— 258. 

Keflavíkurflugvöllur, gjsk., 286—287. 
Kennarar, veikindaforföll, vottorðsskylda, 

r., 437—438. 
Ketill Guðmundsson, 

lausn, 624. 

Kirkjusjóður, hinn almenni, reikn., 508; 
skýrsla, 509—-516. 

Kjartan Bjarnason, kennari, settur, 619. 
Kjartan Hjálmarsson, kennari, 617. 

Kjerúlf, Jón M., skólanefndarformaður, 
614; kennari, settur, 620. 

Kjötfrystihús, sláturhús, útbúnaður, rg., 
100—-104. 

Knudsen, Sven, attaché, 624, sendiráðs- 

ritari, 625, 626. 

Knuth, E. A., greifi, ambassador, 624, 

625. 
Knútur Björnsson, stud. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 610. 

vararæðismaður, 

Kofoed-Hansen, Agnar, flugmálastjóri, 
hm., 627. 

Kolbeins, Gísli, sóknarprestur, skóla- 

nefndarformaður, 613. 

Kolfinna Bjarnadóttir, kennari, sett, 618. 

Kolka, Páll, læknir, í stjórn visindasjóðs, 
vm., 610. 

Konráð Pétursson, kennari, settur, 619. 

| Kópavogskaupstaður, heilbrigðissþ., 23— 
| 39; fasteignaskattur, rg., 341—342. 
| Kremer, L., attaché, 625. 
Kristín Jónsdóttir, skólastjóri, sett, 616. 

Kristín Leifsdóttir, kennari, sett, 618. 

Kristín Pétursdóttir, kennari, ul., sett, 620. 

Kristin Sigurbjörnsdóttir, kennari, sett, 
618. 

Kristín Skúladóttir, skólastjóri, sett, 616. 

Kristin H. Tryggvadóttir, kennari, sett, 
619. 

Kristin Þórðardóttir, íþróttakennari, 617. 
Kristin Þórðardóttir, kennari, gfr., sett, 

618. 
Kristinn Pétursson, teiknikennari, settur, 

618. 
Kristinn Stefánsson, fríkirkjuprestur og 

stjórnarráðsfulltrúi, áfengisvarnaráðu- 

nautur, 610. 

Kristján Benediktsson, skólastjóri, gfr., 
settur, 616. 

Kristján Búason, cand. theol., 
prestur, 611. 

Kristján Einarsson frá Djúpalæk, kenn- 
ari, settur, 619. 

Kristján Guðmundsson, kennari, settur, 

619. 
Kristján Ingólfsson, skólastjóri, 615. 
Kristján Jóhannsson, kennari, settur, 618, 

621. 
Kristján Jónsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Kristján Jónsson, kaupmaður, hm., 627. 
Kristján Karlsson, skólastjóri, í stjórn 

vísindasjóðs, vm., 610. 

Kristján E. Kristjánsson, skólanefndar- 
formaður, 614. 

sóknar- 

Kristján Sigurðsson,  skólanefndarfor- 
maður, 614. 

Kristján Þórðarson, skólanefndarformað- 
ur, 612. 

Kristmundur Breiðfjörð Hannesson, 
kennari, gfr., settur, 618, 620. 

Kuhle, Herbert, dr. sendiráðunautur, 

hm., 628. 
Kvenfélag Reyðarfjarðar, afmælissjóður, 

sk., 67—68. 

L. 
Lacey, James Albert, ræðismaður, hm., 

628. 
Landsbanki Íslands, viðskiptabanki, rg., 

382—-391; reikn., 477—492,  
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Landssiminn, gjaldskrå og reglur, 186— 
201. 

Landsspitali Íslands, sjr., 507. 
Lára Inga Lárusdóttir, kennari, sett, 619. 
Larsen, Thorvald, leikhússtjóri, hm., 628. 

Laufey Guðjónsdóttir, kennari, sett, 619. 

Launaflokkar, læknishéruð, skipting, rg., 
109—-110. 

Leifur Ásgeirsson, dr., prófessor, í deild- 
arstjórn vísindasjóðs, 609. 

Leifur Eyjólfsson, kennari, gfr., 617. 

Leifur Eiríksson, kennari, settur, 618. 

Leigubifreiðar á Akranesi, takmörkun og 
ráðstöfun atvinnuleyfa, rg., 173— 176. 

Liebe, C., sjr., 476. 
Lifeyrisdeild almannatrygginga, iðgjöld 

hinna tryggðu og atvinnurekenda, rg., 
423. 

Lilja Sigurðardóttir, skólastjóri, sett, 616. 
Lily Erla Adamsdóttir, kennari, 617. 
Longás, Per, cand. med. & chir., aðstoðar- 

læknir héraðslæknis, ráðinn, 611. 

Ljósberinn, Suðureyri, sk., 60. 
Loftur Loftsson, kennari, gfr., 

619. 
Lokunartími sölubúða og sölustaða á Sel- 

fossi, sþ., 107—108; á Raufarhöfn, sþ., 

172— 173. 
Lúðvík Halldórsson, 

617. 
Lúðvík Sigurjónsson, 

maður, 614. 

Lýður Björnsson, kennari, gfr., 617, 620. 
Lyfsöluskrá II, breyting á lyfjaverði, 

augl., 176; 1, br., 302. 

Læknishéruð í þrjá launaflokka, skipt- 
ing, rg., 109— 110. 

Lög útkomin, augl., 97—-98, 281—282, 381. 

Lögbirtingablað, gjald fyrir tilkynningar 
o. fl., augl., 381—-382. 

Löggildingarstofan, eftirlit með mæli- 

tækjum og vogaráhöldum, gjsk., 235— 
327. 

settur, 

miðskólakennari, 

skólanefndarfor- 

Lögsæzla á almennum skemmtisamkom- , 
| Menntaskóli, rg., br., 336. um i N.-Þingeyjarsýslu, rg., 39—41. 

Lögreglufélas Reykjavíkur, slysa- og 
sjúkrasjóður, sk., 42—43. 

Lögreglusamþykktir: Reykjavík, br., 222; 
Ísafjarðarkaupstaður, br., 222—223; 
Akraneskaupstaður, br., 287—288. 

Lövdal, Einar, cand. med. & chir., stað- 

  

göngumaður héraðslæknis, ráðinn, 621. | 

    

MacKay, Robert Alexander, sendiherra, 
624. 

Maggi Sigurkarl 
settur, 620. 

Magnús Ásmundsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 611. 
Magnús Guðmundsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 
Magnús Gunnlaugsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 
Magnús Jakobsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 

Magnús Jónsson, skólanefndarformaður, 

613. 
Magnús Jónsson, kennari, 617, 621. 

Magnús Jónsson, kennari, gfr., settur, 619. 

Magnús Kristjánsson, skólastjóri, settur, 

616. 
Magnús Ólafsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 621; sérfræðingur í lyf- 

lækningum, 621. 

Magnús Sveinsson, kennari, gfr., 617, 620. 
Már Ársælsson, kennari, gfr., 617. 
Maresca, Adolfo, fulltrúi, hm., 628. 

Margrethe prinsessa, ríkisarfi Danmerk- 

ur, hm., 628. 

Margrét Bjarnadóttir, 
kennari, sett, 619. 

Margrét Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

618, 621. 
Margrét Guttormsdóttir, kennari, 617. 
Margrét Hannesdóttir, kennari, 617, 621. 

Marks, Frans, skrifstofustjóri, hm., 624. 

Markúsína G. Jónsdóttir, kennari, sett, 

618. 
Marteinn Steinsson, kennari, settur, 619. 
Matthías Guðmundsson, kennari, 617. 

Melax, Bragi, kennari, settur, 619. 

Melax, Stanley, sóknarprestur, 

nefndarformaður, 613. 
Melsted, Jón prófastur og frú Steinunn 

Bjarnadóttir Melsted,, sjr., 477. 

Melsted, Sigurður, sjr., 48. 
Menningarsjóður kennara, sjr., 470. 

Sigurðsson, kennari, 

húsmæðraskóla- 

skóla- 

Menntaskólinn á Akureyri, stúdentasjóð- 
ur, sk., 14—-15. 

Miðfirðingar, fiskræktar- og veiðifélag, 
arðskrá, 347—348. 

Miðneshreppur, sveitarstjóri, sþ., 234— 
235; holræsagerð, rg., 238—239; rafveita, 

gjsk., 264 —266.
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Minkar, refir, eyding, rg., 349—351. 

Moshkov, V. M., sendirådsritari, 625. 

Muccio, John, J., ambassador, 624, 625. 

626. 

Mælitæki og vogaráhöld, eftirlit, gjsk., 
235—-237. 

N. 
Nanna Jakobsdóttir, kennari, sett, 618. 

Nanna Úlfsdóttir, kennari, sett, 618. 
Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur, 

Ræktunarsamþ., 328—330. 
Navab, Hossein, sendiherra, 626. 

Neskaupstaður, hafnars., br., 259—261; 
fasteignaskattur, rg. 335—336; vatns- 
skattur, niðurjöfnun og innheimta, rg., 
340—341; holræsi, rg., 342—343. 

Niðurfelling aðflutningsgjalda af nokkr- 
um vörutegundum, augl. 371. 

Njarðvíkur, rafveita gjsk., 305—308. 
Nordal, Jóhannes, dr. hagfræðingur, for- 

maður í deildarstjórn visindasjóðs, 609. 

Norðdahl, Guðmundur, kennari, settur, 
618. 

Nybyli, skrá um nöfn, 61—67. 

0. Ó. 
Oddgeir Guðjónsson, 

maður, 615. 
Oddný Guðmundsdóttir, kennari, sett, 619. 

Oddur Andrésson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 
Oddur Sveinbjarnarson, kennari, 616. 

Ólafssjóður, sjr., 465. 
Ólafsson, Stanley T., ræðismaður, hm, 

628. 
Ólafsvíkurhreppur, sþ., 

224— 225. 
Ólafur Bjarnason, skólanefndarformað- 

ur, 612. 
Ólafur Björnsson, prófessor, í deildar- 

stjórn vísindasjóðs, vm., 609. 

Ólafur Einarsson, skólanefndarformaður, 
615. 

Ólafur Guðjónsson, skólanetndarformað- 

ur, 613. 
Ólafur Halldórsson, skólastjóri, settur, 

616. 
Ólafur Jóhannesson, prófessor, í deildar- 

stjórn vísindasjóðs, 609. 

Ólafur Jónsson, kennari, 617. 

Ólafur Jónsson, kennari, settur, 619. 

skólanefndarfor- 

sveitarstjóri, 

  
  

Ólafur Jónsson, skólanefndarformaður, 

615. 

Ólafur H. Jónsson, kennari, iðnsk., 617. 

Olafur Ólafsson, cand. med. & chir., lækn- 

ingaleyfi, 622. 
Ólafur Ólafsson, skólanefndarformaður, 

613. 

Ólafur Haukur Ólafsson, cand. med. & 

chir., héraðslæknir, settur, 610. 

Ólafur Pálsson, skólanefndarformaður, 

613. 

Ólafur J. Pétursson, kennari, ul., settur, 

618. 

Olson, Theodore B., sendiráðunautur, 624. 

Olöf E. Karlsdóttir, skólastjóri, sett, 616. 
Olöf Kristófersdóttir, skólastjóri, sett, 

616. 

Ólöf Vernharðsdóttir, kennari, gfr., 617, 
„ 620. 

Oskar Jónsson, 

615. 

Óskar Jónsson, kennari, 617. 

Oskar Magnússon, kennari, 617. 

Óskar Magnússon, skólastjóri, gfr., 615. 
Óskar Olafsson, kennari, gfr., settur, 619. 

Oskar Þór Sigurðsson, kennari, 617. 

skólanefndarformaður, 

P. 

Pálína Snorradóttir, kennari, sett, 618. 

Páll Björgvinsson, skólanefndarformað- 

ur, 615. 

Páll Jónsson, 2 sjr., 463. 

Páll Ásg. Tryggvason, deildarstjóri, 611. 
Páll Þorleifsson, sóknarprestur, skóla- 

nefndarformaður, 614. 

Pálmi Á sústsson, kennari, 616. 

Pálmi Erlendur Vilhelmsson, kennari, ul., 

settur, 619. 

Patrekshreppur, vatnsveita, rg., br., 296; 
holræsi, rg., br., 298. N 

Patrekshöfn, hafnarrg., br., 301. 

Peacock, John, Ormond, ræðismaður, hm., 

628. 

Pétur Ingjaldsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 613. 

Pétur Jóhannsson, skólanefndarformaður, 

614. 

Pétur T. Oddsson, prófastur, msk., 255— 

256. 

Pétur Sigurðsson, skólanefndarformaður, 
612.
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Pétur Sigurðsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Pétur Sumarlidason, kennari, settur, 618. 
PEZ piparmyntutöflur Lindu h.f., stjórn- 

arráðsbréf, 313. 

Póstburðargjöld, gjsk., 202—205. 
Póstbögglasamningur milli Íslands og 

Kanada, 428—437. 
Prestsekknasjóður, sjr., 207. 
Propper de Callejón, E., sendiherra, 626. 
Pundið, sparisjóður, sþ., 85—-92. 

R. 
Rafmagn, rafveitur, héraðsrafmagnsveit- 

ur ríkisins, gjsk., br., 98; Hafnarfjarð- 

ar, gjsk., 215—217; Reykjavíkur, gjsk., 
218--221; héraðsrafmagnsveitur ríkis- 

ins, gjsk., br. 223; Sauðárkróks, gjsk., 
226--228; Húsavíkur, gjsk., 229— 231; 
Keflavíkur, gjsk, 232—234; Miðnes- 

hrepps, gjsk, 264--266; héraðsraf- 
magnsveitur ríkisins, gjsk., br., 286; 
Hveragerðis, gjsk., 290—293; Stokks- 

eyrar, gjsk., 293—296; Garðahrepps, 
gjsk., 298—300; Grindavíkur, gjsk., 
302—304; Njarðvíkur, gjsk., 305—308; 
Selfoss, gjsk., 319—322; Vatnsleysu- 

strandarhrepps, gjsk., 387—339. 
Rafnar, Friðrik, vígslubiskup, hm., 627. 

Ragna Jónsdóttir, kennari, gfr., sett, 619. 

Ragnar Ágústsson, kennari, ul., settur, 

619. 
Ragnar Karlsson, cand. med. á chir., lækn- 

ingaleyfi, 622; sérfræðingur í tauga- 
og geðsjúkdómum, 623. 

Ragnar Þorsteinsson, kennari, hsk., 617. 

Ragnheiður Brynjólfsdóttir, kennari, gfr., 
sett, 618, 621. 

Ragnheiður Jónsdóttir, kennari, sett, 618. 

Rangárvallasýsla, byggingarsþ., 7—10; 
sýsluvegasjóður, sþ., br., 166— 168. 

Raufarhöfn, lokunartími sölubúða og 

sölustaða, sþ., 172— 173; vatnsveita, rg., 

322—-324; holræsi, rg., 325-—326. 

Refir og minkar, eyðing, rg., 349—ðól. 
Reiðhjól með hjálparvél, rg., br., 269. 
Repper, William, ræðismaður, hm., 628. 
Reykdælahreppur, heimilishjálp, rg., 17— 

18. 
Reykjavík, umferð, augl., 112, 344; hita- 

veita, gjsk., fyrir heimæðar, br. 214; 

  

  

sjsk. fyrir hitaveituna, 214; rafmagns- 
veitan, gjsk., 218—221; lögreglusam- 
þykkt, br., augl., 222; hafnsögusjóður, 
sir. 309—-310; fasteignaskattur, rg., 
327—.328;  stöðumælar,  augl., 420; 

hafnarrg., br., 368—-369; niðurjöfnun og 
innheimta vatnsskatts, rg., br., 396. 

Ringset, Niels, bóndi, hm., 627. 

Rocksén, Gunnar, vararæðismaður, 625. 

| Rósa Guðmundsdóttir, kennari, sett, 618, 

621. 
Rósa Pálsdóttir, kennari, sett, 619. 

Rowald, Karl, sendiráðunautur og ræðis- 
maður, 624, 626. 

Runólfur Bjarnason, 

maður, 615. 

Runólfur T. Gíslason, kennari, settur, 619. 

Ræktunarsamþykkt fyrir Búnaðarfélag 
Nauteyrarhrepps og Snæfjallahrepps, 
328—-330. 

skólanefndarfor- 

Rögnvaldur Jónsson, sóknarprestur, 
lausn, kennari, gfr., settur, 618, 620, 621. 

Rögnvaldur Sveinbjörnsson, kennari, 
617, 621. 

S. 
Sahn, Bodil, B. A., kennari, msk., 621. 

Samkomuhald í skólum, rg., 252—253. 

Sandgerði, vatnsveita, rg., 239—-240. 
Sandholt, Brynjólfur, héraðsdýralæknir, 

608. 
Sauðárkrókur, rafveita, gjsk., 226—-228. 
Schiöth, Birgir, kennari, gfr., settur, 618. 
Schopka, Júlíus, aðalræðismaður, erl. hm., 

629. 
Selfoss, sölubúðir og sölustaðir, lokunar- 

tími, sþ., 107—108; rafveita, gjsk., 

319—-322; vatnsveita, rg., 396—398; hol- 

ræsi og holræsagjald, rg., 398—399. 
Sendiherrar og ræðismenn, 624—626. 

Seyðisfjarðarkaupstaður, barnavernd, rg., 
br., 318; vatnsveita, gjsk., 404; holræsi, 
rg, 405—-406; fasteignaskattur, rs. 
425—-426. 

Shima, Shigenobu, sendiherra, 625. 
Sigfús Haukur Andrésson, kennari, gfr., 

620. 
Siglufjörður, vatnsveita, rg., 104—107; 

fasteignaskattur, rg., 426—427. 

Sigmundur Guðmundsson, skólanefndar- 

formaður, 613. 

Sigríður Arnórsdóttir, kennari, sett, 619. 
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Sigridur Gísladóttir, handavinnukennari, 
sett, 617. 

Sigríður Gísladóttir, húsmæðrakennari, 
sett, 618. 

Sigríður Höskuldsdóttir, kennari, sett, 

620. 
Sigríður Hafdís Jóhannsdóttir, kennari, 

ul., sett, 618. 
Sigríður Jónsdóttir, kennari, hsk., 617. 

Sigríður Sigurðardóttir, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Sigríður Þórðardóttir, kennari, sett, 620. 
Sigríður I. Þorgeirsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 619. 
Sigrún Arnórsdóttir, kennari, 616. 

Sigrún B. Björgvinsdóttir, kennari, sett, 
619. 

Sigrún Gunnlaugsdóttir, kennari, 617. 

Sigrún Ingimarsdóttir, kennari, gfr., 617, 
620—621. 

Sigrún K. Tryggvadóttir, tannlækninga- 
leyfi, 611. 

Sigrún Þórðardóttir, kennari, gfr., 617. 

Sigurður Ágústsson, skólastjóri, settur, 
616. 

Sigurður Arason, skólanefndarformaður, 
615. 

Sigurður Björnsson, 
627. 

Sigurður Einarsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 615. 

Sigurður Flosason, kennari, 617. 

Sigurður H. Guðjónsson, sóknarprestur, 
skólanefndarformaður, 614. 

Sigurður Þ. Guðmundsson, cand. med. & 
chir., héraðslæknir, settur, 612. 

Sigurður Guðmundsson, skólastjóri, sett- 
ur. 616. 

Sigurður Guðmundsson, 
617. 

Sigurður Guðmundsson, sóknarprestur, 

skólanefndarformaður, 614. 

Sigurjón Hilaríusson, kennari, ul., sett- 
ur, 619. 

Sigurður G. Jóhannesson, kennari, 617. 

Sigurður Jónsson, kennari, settur, 619. 

Sigurður Jósefsson, kennari, settur, 620. 
Sigurður Kristjánsson, kennari, 617. 

Sigurður Marelsson, kennari, 617, 621. 
Sigurður Ólafsson, skólastjóri, ul., 615. 

brúasmiður, hm., 

kennari, hsk., 

Sigurður Pálsson, kennari, settur, 618, 

621. 
  

Sigurður M. Pétursson, sóknarprestur, 
610. 

Sigurður Símonarson, múrarameistari, 
hm., 627. 

Sigurður Stefánsson, prófastur, skóla- 
nefndarformaður, 614. 

| Sigurður Úlfarsson, handavinnukennari, 

settur, 618, 621. 
Sigurður Þórarinsson, náttúrufræðingur, 

formaður deildarstjórnar vísindasjóðs, 
609. 

Sigurgeir Guðmundsson, skólastjóri, 615. 
Sigurjón Guðjónsson, sóknarprestur, 

skólanefndarformaður, 612. 
Sigurjón Halldórsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 
Sigurjón Jóhannesson, skólastjóri, gfr., 

615. 
Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, hm., 

627. 
Sigurkarl Stefánsson, menntaskólakenn- 

ari, varaformaður deildarstjórnar vís- 
indasjóðs, 609. 

Sigurlaug Bjarnadóttir, kennari, gfr., 620. 
Sigurlaug Björnsdóttir, kennari, sett, 620. 

Sigursveinn Jóhannesson, kennari, gfr. 

617. 
Sigursveinn Sveinsson, skólanefndarfor- 

maður, 615. 

Sigurþór Halldórsson, skólastjóri, 615. 
Símon Jóh. Ágústsson, dr., prófessor, i 

deildarstjórn vísindasjóðs, vm., 609. 
Símon Kristjánsson, skólanefndarformað- 

ur, 612. 

Sjómanna-styrktarsjóður, sjr., 445. 
Sjúkrasamlög, í sveitum og kaupstöðum, 

sþ., augl., 13, 46, 326; í kaupstöðum, sþ., 
augl., 13, 327. 

Sjöfn Friðriksdóttir, kennari, sett, 618. 
Skagan, Jón, fv. sóknarprestur, æviskrár- 

ritari, settur, 612. 

Skemmtanaskattur, innheimta, augl., 370. 

Skemmtisamkomur, löggæzla, N.-Þing- 
eyjarsýslu, rg., 39—-41. 

Skipulagsskrár, staðfesting: Minningar- 
sjóður Sveinbjarnar Þorbjarnarsonar, 

bónda og smiðs á Sigmundarstöðum, 
3—4; Stúdentasjóður Menntaskólans á 
Akureyri, 14—15; Slysa- og sjúkrasjóð- 
ur lögreglufélags Reykjavíkur, 42—-43; 
Ljósberinn, Suðureyri, 60; Afmælis- 
sjóður kvenfélags Reyðarfjarðar, 67—



XXVII 

68; Vinaminni i Myrahreppi, 95—96; | Snævarr, 
Byggingarsjóður  Gardakirkju, 99; 
Minningarsjóður dr. Victors Urbancic, 
hljómsveitarstjóra, 110—111; Minning- 
arsjóður Halldórs Guðmundssonar frá 
Botni, 224; Minningarsjóður Jósefs J. 
Björnssonar, skólastjóra, 241; Styrktar- 
sjóður Þuríðar Báraðardóttur, ljós- 
móður, 242; Minningarsjóður Péturs T. 

Oddssonar, prófasts, 255—256; Minn- 
ingarsjóður Björns bónda Ólafssonar, 
Stafholtsveggjum, 258—259; Minning- | 

arsjóður Biskupstungna,  308—309; 

Áhaldasjóður fyrir sjúkrahús Akraness, 

317; Skógræktarfélag Suðurnesja, 358— 

359. 
Skjalabydingar, domtulkun, 

auki, augl., 340. 
Skjöl, stimplun þeirra, augl., 153. 

Skógræktarfélag Suðurnesja, sk., 358— 

359. 
Skólahús og samkomuhald, notkun, rg., 

252—-253. 
Skólar, heilsuvernd, rg., 412—420. 

Skúli Benediktsson, kennari, ul., settur, 

619. 
Skúli Sigurbjörnsson, 

maður, 614. 

Skúli Þorsteinsson, kennari, settur, 619. 

Skútustaðahreppur, heimilishjálp, rg., 

343—344. 

Skyldusparnadur, rg., br., 170—171. 

Sláturhús og kjötfrystihús, útbúnaður, 

rg., 100—-104. 
Snorrasjóður, sjr. 465. 
Snorri Hallgrímsson, dr., 

stjórn vísindasjóðs, 610. 

Snorri Jóhannesson, kennari, settur, 619. 

Snorri Jónsson, aðstoðarlæknir á Eyrar- 

bakka, ráðinn, 608. 

Snorri Jónsson, kennari, gfr., settur, 619. 
Snæbjörn Jóhannsson, kennari, gfr., 

617. 
Snæbjörn Pétursson, kennari, settur, 619. 

Snæbjörn Sigurðsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Snædal, Gunnlaugur, læknir, leyfisbréf, 

610. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, um 

fjallskil o. fl., rg., br., augl., 316. 

gisk., við- 

prófessor, Í 

skólanefndarfor- | 

  

  
  

Snævarr, Ármann, prófessor, i stjórn vis- | 

indasjóðs, 610. 

Stefán, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 614. 

Sólrún Skúladóttir, kennari, sett, 619. 

Sparisjóður, tryggingarsjóður,  reikn., 

469. 
Sparisjóðurinn Pundið, sþ., 85—92. 
Spinelli, Ferdinando, ræðismaður, hm., 

628. 
Starfsmenn ríkisins, yfirvinna, rg., 304— 

305, 378. 
Stefán Aðalsteinsson, kennari, ul., settur, 

618. 
Stefán Baldvinsson, bóndi, hm., 627. 

Stefán Eggertsson, sóknarprestur, skóla- 
nefndarformaður, 613. 

Stefán Einarsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Stefán Haraldsson, skólanefndarformað- 

ur, 614. 

Stefán Jónsson, skólastjóri, settur, 616. 
Stefán Jónsson, kennari, settur, 619. 

| Stefán Þengill Jónsson, kennari, 617, 621. 

| Stefán Kristjánsson, íþróttakennari, 617. 
Stefán Lárusson, sóknarprestur, skóla- 

nefndarformaður, 614. 

Stefán Lárusson, kennari, settur, 620. 

Stefán Ólafsson, skólanefndarformaður, 

614. 
Stefán Pétursson, þjóðskjalavörður, í 

deildarstjórn vísindasjóðs, 609. 
| Stefán Sigurðsson, skólanefndarformað- 

ur, 614. 

Stefán Jóh. Stefánsson, ambassador, 

sendiherra í Tyrklandi, 622. 

' Steinar Lúðvíksson, sundkennari, settur, 

618. 

Steingrímur Björnsson, skólanefndarfor- 

maður, 614. 

Steingrímur Friðlaugsson, skólanefndar- 

formaður, 613. 
' Steingrímur Sigurðsson, kennari, msk. 

settur, 619. 

Steingrímur Vilhjálmsson, skólanefndar- 

formaður, 614. 

Steingrímur J. Þorsteinsson, dr. pró- 

fessor, í stjórn vísindasjóðs, vm., 610. 

Steingrímur Þorsteinsson, kennari, ul., 

settur, 618. 

Steinunn Jóhannsdóttir, 

618. 
Steinunn Sighvatsdóttir og Magnús Ólafs- 

son, sjr., 446. 

kennari, sett,
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Steinunn Sigurbjörnsdóttir, skålanefnd- 
arformaður, 614. 

Steinþór Guðmundsson, kennari, í mið- 
skólaprófsnefnd, 610. 

Stephensen, Þórir, sóknarprestur, skóla- 

nefndarformaður, 613. 

Stígur, sjr., 445. 
Stimplun skjala, augl., 153. 
Stokkseyri, rafveita, gjsk., 293—-296. 
Stóreignir, skattur, rg., br., 45, augl. 380. 
Stórólfshvolshverfi,  vatnsveita,  gjsk., 

400—-401. 
Straumfjörð, Bragi, kennari, gfr., settur, 

618. 
Sturla Jónsson, sjr., 464. 
Styrkveitingar, 629. 
Suður-Múlasýsla, sþ., 

br., 113— 1156. 
Suðurnesja, skógræktarfélag, sk., 358— 

359. 
Sundhöll Reykjavíkur, gjsk., br., augl., 

422. 
Sváfnir Sveinbjarnarson, sóknarprestur, 

skólanefndarformaður, 615. 

Svanhildur Björgvinsdóttir, kennari, 617. 

Svanhildur Hermannsdóttir, skólastjóri, 
sett, 616. 

Svanhildur Á. Sigurðardóttir, kennari, 
sett, 618. 

Svavar Árnason, skólanefndarformaður, 

612. 

Svavar Sigmundsson, kennari, hsk., sett- 
ur, 620. 

Sveinbjörn 
623. 

Sveinbjörn Atli Magnússon, kennari, sett- 

ur, 620. 

Sveinbjörn Þorbjarnarson, msk., 3—4. 

Sveinn Einarsson, skólastjóri, settur, 
616. 

Sveinn Einarsson, veiðistjóri, settur, 607. 

Sveinn Erlendsson, skólanefndarformað- 
ur, 612. 

Sveinn V. Þórarinsson, skólastjóri, sett- 

ur, 616. 
Sveinn Ögmundsson, sóknarprestur, 

skólanefndarformaður, 615. 

Sveitarstjóri í Ólafsvíkurhreppi, sþ., 224— 
225; í Miðneshreppi, sþ., 234—235; í 
Garðahreppi, 318—319. 

Sveitir og kauptún, sjúkrasamlög, sþ., 
augl., 13, 46, 326. 

sýsluvegasjóður, 
  

Dagfinnsson, deildarstjóri, 

  

Sverrir Guðbrandsson, skólanefndarfor- 

maður, 613. 

Sverrir V. Guðmundsson, kennari, gfr., 
settur, 619. 

Svíþjóðarferðir, styrktarsjóður, sjr., 473. 
Sýsluvegasjóður, í S.-Múlasýslu, sþ., br., 

113—-115; í V.-Húnavatnssýslu, sþ., br., 
115; í Rangárvallasýslu, sþ., br., 166— 

168; í Húnavatnssýslu, A., sþ., br., 

168—169; í Eyjafjarðarsýslu, sþ., br., 
169— 170. 

Szell, Leon, skrifstofustjóri, 626. 

Sæmundsson, Nína, myndhöggvari, hm., 

628. 
Sæmundur 

settur, 616. 

Sölubúðir og sölustaðir á Selfossi, lokun- 

artími, sþ., 107—-108; á Raufarhöfn, sþ., 

172— 173. 
Söluskattur, rg., 371—-377. 
Sölvi Sigurðsson, kennari, ul., settur, 619. 

Guðmundsson, skólastjóri, 

T. 
Teitur Benediktsson, kennari, ul., settur, 

618. 
Tekjuskattur og eignarskattur, rg., br., 

15; br., 382. 
Thorarensen, Oddur, kennari, gfr., settur, 

618. 
Thorarensen, Oddur, kennari, sfr., settur, 

620. 
Thorkil-Jensen, N., prófessor, hm., 628. 

Thorlacius, Hallveig, kennari, sett, 620. 
Thorlaksson, Steingrímur, Octavius, ræð- 

ismaður, hm., 628. 

Tóbakseinkasala, rg., br., 241. 
Tollafgreiðsla, bráðabirgðastöðvun, augl., 

98. 
Tollvörugjald af PEZ piparmyntutöflum, 

stjórnarráðsbréf til Lindu h.f., 313. 
Tómas Jónsson, skólastjóri, 615. 

Tómas A. Tómasson, stjórnarráðsfulltrúi, 
609. 

Torfalækjarhreppur, 

4—5. 
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Stjornartidindi 1958, B. 1. 1 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt á Akranesi. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Akraneskaupstaðar skal greiða fasteignaskatt, samkvæmt lögum 

nr. 67 12. apríl 1945 og lögum nr. 29 4. febr. 1952 af fasteignum í lögsagnarumdæmi 
Akraness eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt af byggingarlóðum — byggðum og óbyggð- 

um — erfðafestulöndum, húseignum og öðrum mannvirkjum 0.7%. 

3. gr. 
Skatt skal greiða af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um- 

fram er skal sleppa og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki kr. 300.00 greiðist 
enginn skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigulóðir, leigjujarðir og önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts er, samkvæmt reglugerð þessari, 2. janúar ár hvert, í 

fyrsta sinn 2. janúar 1958 og ber að greiða skattinn, sem skal reiknaður í heilum 
krónum, til bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem ekki er greiddur tveimur mánuðum eftir gjalddaga, skal 

greiða sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum, samkvæmt lögum um útsvör. 

7. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti, samkvæmt reglugerð þessari, eru: Bíóhöllin, sjúkra- 

húsið og kirkjan. 
Verði ágreiningur um skattskyldu fasteigna sker ráðherra úr, en heimilt er að 

skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteigninni, sem hann er lagður á og skal, 

ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga, ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, 
sem á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er 
sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 67 12. apríl 1945, sbr. og lög nr. 29 4. febr. 

1952, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. , 

B 

6. dag marzmánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um fasteignaskatt á Akranesi nr. 85 17. 
apríl 1945. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. janúar 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á Akranesi. 

1. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem standa við vegi eða opin 

svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt, 0.6% af fasteigna- 
matsverði hússins. 

Sama er og um önnur hús, er fá vatn úr vatnsveitu bæjarins. 
Nú er hús, er greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og ákveður 

vatnsveitustjóri þá skattinn. 

2. gr. 
Auk vatnsskatts, samkvæmt 1. gr., skal greiða vatnsskatt fyrir hreyfivélar, gos- 

brunna, verksmiðjur, frystihús, baðhús, hvers konar þvottastöðvar, efnalaugar, veit- 
ingastaði, sláturhús, iðnaðarfyrirtæki og fyrir vatn til hvers konar slíkrar notkunar 
umfram venjulega heimilisnotkun. 

Aukavatnsskattur samkv. 1. mgr. skal vera 50 aurar fyrir hvern teningsmetra. 
Þar sem svo hagar til, sem í 1. mgr. segir, skal vatnsveitustjóri ákveða aukavatns- 
skattinn, eftir áætlaðri notkun og samkvæmt verðlagi í 2. mgr. 

Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitu- 

stjóra, um aukavatnsskatt, og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnotkun hans verði 
mæld um eins mánaðar skeið, eftir vali vatnsveitustjóra, og verður aukavatns- 
skattur þess árs þá ákvarðaður hlutfallslega við þá mælingu. 

3. gr. 
Verð á vatni, sem selt er til skipa í höfninni, skal vera kr. 10.00 fyrir hverja 

1000 lítra. 

4. gr. 
Nú er vatni úr Vatnsveitu Akraness veitt í hús eða til hvers konar starfsemi 

utan lögsagnarumdæmisins, og skal þá ákveða vatnsskattinn samkv. því, er í reglu- 
gerð þessari segir. 

5. gr. 
Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar, án leyfis slökkvi- 

liðsstjóra. Sérstakt leyfi bæjarráðs þarf til að setja vatnshreyfivélar í samband við 
vatnsæðarnar. 

6. gr. 
Vatnsskattur samkvæmt reglugerð þessari fellur í gjalddaga 2. janúar ár hvert, 

og ber að greiða skattinn til bæjargjaldkera. Skatturinn skal reiknaður í heilum 
krónum. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni næstu 
2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að- 
fararveði.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júlí 1923, sbr. lög nr. 93 5. 
juni 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatns- 
skatts á Akranesi nr. 111 23. ágúst 1954 og breytingu á þeirri reglugerð nr. 164 
8. okt. 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. janúar 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sveinbjarnar Þor- 
bjarnarsonar, bónda og smiðs á Sigmundarstöðum, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandatum af dómsmálaráðherra 13. janúar 1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sveinbjarnar Þorbjarnarsonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Sveinbjarnar Þórbjarnarsonar, bónda og 

smiðs á Sigmundarstöðum. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 10000 — tíu þúsund — krónur, er Þorbjörn Sveinbjarnarson 

frá Sigmundarstöðum, nú til heimilis að Ytra-Hólmi, gefur Stóra-Áskirkju til minn- 
ingar um föður sinn, Sveinbjörn heit. Þorbjarnarson. Gefandi hefur afhent sóknar- 
prestinum féð. Sjóðurinn skal vera í vörzlu sóknarprestsins. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að fegra Stóra-Áskirkju, kaupa handa henni gripi eða 

annað það, er henni má að gagni koma. 

d. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir og gjafir, er honum kunna að berast. Höfuðstól sjóðs- 

ins má aldrei skerða. Einn fjórða hluta (%) ársvaxta skal og leggja við höfuð- 
stólinn, en 34 hlutum skal varið samkvæmt tilgangi sjóðsins. 

5. gr. 
Í stjórn sjóðsins skulu sjálfkjörnir sóknarprestur og sóknarnefnd Stóra-Ás- 

sóknar. Stjórnin skal ávaxta fé sjóðsins á tryggan hátt og sjá um reikningshald hans. 

6. gr. 
Ef kirkja verður lögð niður eða flutt frá Stóra-Ási, skal minningarsjóður þessi 

hverfa í eign Háskóla Íslands. Skal háskólaráð þá gera honum nýja skipulagsskrá. 
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7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt 

í B-deild Stjórnartíðinda. 

Ytra-Hólmi, 16. nóvember 1957. 

Þorbjörn Sveinbjarnarson. 

Handsalað. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Torfalækjarhreppi. 

1. gr. 
Kvenfélag Torfalækjarhrepps fer með stjórn heimilishjálpar í Torfalækjar- 

hreppi undir yfirstjórn hreppsnefndar Torfalækjarhrepps. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar í Torfalækjarhreppi 

er í höndum formanns kvenfélags hreppsins, og á hann rétt á að sitja fundi hrepps- 
nefndar þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina, og hafa þar málfrelsi og 
tillögurétt. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er 

með vottorði læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem forstöðukona heimilishjálp- 
arinnar metur gilda, að hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barns- 
burðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. 

Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt til lengri tíma í senn en 14 daga. 

3. gr. 
Heimilishjálpin skal jafnan leitast við að hafa til taks eina konu til heimilis- 

hjálpar. 

Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, sem heim- 
ilishjálp stunda á vegum hreppsins, séu hæfar til starfsins og hafi heilbrigðisvott- 
orð héraðslæknis. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinar fer eftir ákvörðun 
hreppsnefndarinnar. 

4. gr. 

Hreppsnefnd Torfalækjarhrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur 
þær, er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

5. gr. 
Stjórn heimilishjálparinnar ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um 

heimilishjálp. 

Hreppsnefnd hreppsins getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp að 
nokkru eða öllu leyti að fengnum tillögum forstöðukonu heimilishjálparinnar. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá, er hreppsnefnd Torfalækjarhrepps 

setur, að fengnum tillögum almenns sveitarfundar og ráðherra staðfestir. 
Hreppsnefndin setur nánari reglur um greiðslur, innheimtu og annað, er hún 

telur máli skipta í þessu efni.
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7. gr. 
Reikningar heimilishjålparinnar skulu endurskodadir årlega med sama hætti og 

reikningar sveitarsjósins. 

8. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp í viðlögum og samþykkt þessari, greiðist að % úr ríkissjóði en % úr 

sveitarsjóði hreppsins. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefndin í Torfalækjarhreppi hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt lögum nr. 10 25. jan. 1952, um heimilishjálp í viðlögum, staðfestist 
hér með til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. janúar 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

REGLUGERÐ 

um fjallskil, fjármörk o. fl. í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Hver fjáreigandi í Vestmannaeyjum er skyldur til að leggja mann eða menn 
til fjársafnsins, eftir því sem fjallskilanefndin fyrirskipar. Heimilt er fjallskilanefnd, 
ef hún þykist geta gert það safninu að skaðlausu, að lofa tveimur eða fleirum að 

leggja saman. 

2. gr. 
Fjársöfn eru 3, öll að haustinu. Auk þess má fjallskilanefnd kveðja til auka- 

safns að vori eða vetri, ef þurfa þykir. Fjallskilanefnd ákveður, hvenær ganga skal 
til hvers einstaks safns, en auglýsa skal hún það minnst degi á undan á hér tíðkan- 
legan hátt. Enn fremur skal hún kalla sérstaklega hvern skyldan mann í safnið að 
morgni þess dags, sem safnað er. 

3. gr. 
Fjallskilanefnd ákveður, hvaða svæði fjáreigendur hver um sig skuli láta leita. 

Skulu þeir leggja til fullgildan mann til þeirra leita, sem fari af stað, undir eins og 

búið er að kalla. Þyki fjallskilanefnd einhverjir hafa sent menn, sem eigi séu gildir, 
má hún taka aðra á þeirra kostnað í eftirleit, ef fé hefur orðið eftir og kæra þá til 
sekta. 

4. gr. 
Allar leitir skulu fara fram samhliða, svo eigi týnist fé eða renni á milli og ber 

gangnamönnum að haga sér í göngunum eftir fyrirmælum fjallskilanefndar eða 
þeirra, sem í umboði hennar stjórna safninu. 

5. gr. 
Safnrétt Vestmannaeyja skal vera í Dölum. Um viðhald réttarsvæðis sér bæjar- 

sjóður Vestmannaeyja. 
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6. gr. 

Allir gangnamenn eru skyldir til ad reka til réttar og annast innrekstur i rétt- 
ina eftir því sem fjallskilanefnd skipar fyrir. Fjallskilanefndin kveður upp, hvenær 
réttum er lokið og gætir þess, að allt fari fram í góðri reglu. Hver og einn er skyldur 
til að hlýða ráðstöfunum hennar í því efni. 

7. gr. 
Komi fé fyrir í haustréttum, sem enginn getur helgað sér, skal það selt í síðustu 

haustrétt og fellur andvirði þess í bæjarsjóð að frádregnum kostnaði eftir ár og dag 
frá söludegi. Óskilafé með marki, sem selt er á uppboði, skal auglýst í Lögbirtinga- 
blaðinu og á vanalegan hátt í Vestmannaeyjum. 

8. gr. 
Enginn má hafa nema eitt fjármark í Vestmannaeyjum. Skal hver sá, er upp tekur 

nýtt fjármark, tilkynna fjallskilanefnd það skriflega fyrir 1. júní ár hvert, og ber 
henni að innfæra það þegar í markaskrá bæjarins sagn 25.00 kr. gjaldi. 

9. gr. 
Markaskrá skal prenta tíunda hvert ár fyrir bæinn, í svo mörgum eintökum, sem 

þurfa þykir. Þegar bæjarstjórn ákveður endurprentun markaskrár, skal hver fjár- 
eigandi skyldur til að tilkynna fjallskilanefnd fjármark sitt og brennimark, ef hann 
vill hafa það og greiða um leið 25.00 kr. fyrir eignarmark, þar með talið brennimark. 

10. gr. 
Verði einhver þess var, að fé sé í svelti í hömrum eða komist í aðra ófæru, skal 

hann tafarlaust tilkynna fjallskilanefnd það og ber henni að sjá um björgun þess. 
Heimilt er fjallskilanefnd og öðrum, er bjarga fé úr svelti, að halda því, þar til 
bjarglaun hafa verið greidd. Finnist ekki eigandi að björguðu fé, skal farið með það 
sem óskilafé, og greiðir fjallskilanefndin þá bjarglaun af andvirði hins selda, meðan 
það hrekkur til og ef á vantar, úr bæjarsjóði. Fjallskilanefnd á úrskurðarvald um, 
hvort fært sé að ná fé lifandi úr svelti. 

11. gr. 
Enginn má láta hrúta ganga lausa á Heimaey. Hrútar, sem sleppt kann að vera 

í haga á Heimaey, skulu leitaðir uppi sem fyrst á kostnað eigenda og skal fjallskila- 
nefndin annast um framkvæmd þessa. 

12. gr. 
Enginn má sleppa fé lausu á Heimaey á tímabilinu frá 20. apríl til 15. október ár 

hvert. Gildir það jafnt um fullorðið fé sem lambfé. 

13. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 2500.00 kr. og renna þær í 

bæjarsjóð. 
Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari fer að hætti opinberra mála. 

14. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð fyrir Vestmannaeyjar nr. 170 

um fjársöfnun, réttahöld, fjármörk o. fl. í Vestmannaeyjum, útgefin og staðfest 
25. nóv. 1919.
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Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar hefur samið og 5 

samþykkt samkv. 41. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 12 31. maí 1927, staðfestist hér 16. jan. 

með til að öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. janúar 1958. 

Hermann Jónasson.   
Árni G. Eylands. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 6 
16. jan. 

fyrir Rangárvallasýslu. 

1. gr. 

Byggingarsamþykkt þessi nær til hvers konar húsbygginga er teljast fram- 

búðarbyggingar á jörðum, er til lögbýla teljast, þar með talin nýbýli, svo og bygg- 

inga, sem reistar eru á lóðum og lendum innan takmarka sýslunnar. — Undan- 

skilin eru þó ákvæðum samþykktarinnar þau kauptún, er hafa sett sér byggingar- 

samþykkt samkvæmt lögum nr. 19 frá 20. október 1905. Setji slíkir staðir sér síðan 

samþykkt, þá eru þeir þar með undanþegnir ákvæðum byggingarsamþykktar 

þessarar. 
2. gr. 

Sýslunefnd ræður byggingarfulltrúa í samráði við Teiknistofu landbúnaðarins. 

Hann skal vera húsameistari eða húsasmíðameistari með fullum réttindum og ráð- 

inn til tveggja ára í senn. 
Byggingarfulltrúi skal vera formaður bygginganefnda hinna einstöku hreppa 

og hefur á hendi eftirlit um, að fyrirmælum byggingarsamþykkta sé fylgt. 

3. gr. 

Laun byggingarfulltrúa greiðast af sýslusjóði að % og Byggingarsjóði að %. 

— Oddviti sýslunnar annast greiðslu launa til fulltrúans, gegn endurgreiðslu frá 

Byggingarsjóði að hluta sjóðsins. — Heimilt er sýslunefnd að jafna niður þeim 

kostnaði, er sýslan hefur af launagreiðslum byggingarfulltrúa og öðrum kostnaði, er 

hún hefur af starfi hans, svo sem ferðakostnaði, jöfnum höndum sem fastagjaldi 

og í hundraðshlutum af fasteignamatsverði jarða. 

4. gr. 
Greiðsla Byggingarsjóðs er háð þessum takmörkunum: 

1. Að tala byggingarfulltrúa fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlunar- 

staðir, fari ekki yfir 7. 
2. Að skipting starfssvæða byggingarfulltrúa sé þessi: 

1. Borgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla, Hnappadalssýsla, Snæfellsnessýsla og Dala- 

sýsla. 
2. Vestur- og Austur-Barðastrandarsýsla, Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla og 

Strandasýsla. 
Vestur- og Austur-Húnavatnssýslur og Skagafjarðarsýsla. 
Eyjafjarðarsýsla, Suður- og Norður-Þingeyjarsýslur. 
Norður- og Suður-Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýsla. 
Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvallasýsla og Árnessýsla. 

. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

3. Að byggingarfulltrúum séu greidd sömu laun og þeim embættismönnum ríkisins 

er laun taka eftir VIII. flokki launalaga. 
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5. gr. 
Hafi samþykkt um sameiginlegan byggingarfulltrúa ekki náð löglegu samþykki 

eða verið sett, getur hluti af byggingarumdæmi, sem þó verður að ná yfir eitt sýslu- 
félag minnst, ráðið sér byggingarfulltrúa og fengið greidd hlutfallsleg laun hans 
úr Byggingarsjóði, miðað við matsverð fasteigna á svæðinu, borið saman við heildar- 
fasteignarmatsverð í öllu byggingarumdæminu. — Greiðslur úr hendi Byggingarsjóðs 
eru því skilyrði háðar, að lagðir hafi verið fram kostnaðarreikningar og greiðslu- 
hluti byggingarumdæmanna hafi verið inntur af höndum samkvæmt þeim reikn- 
ingum. 

6. gr. 
Í hverjum hreppi skulu vera byggingarnefndir. Í þeim eiga sæti 3 menn. Skulu 

þeir vera kosnir af hlutaðeigandi hreppsnefnd og jafnmargir til vara. Kosning þeirra 
fer fram að afloknum hverjum almennum hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning 
þeirra jafnlangan tíma og kjör hreppsnefndarinnar. 

7. gr. 
Verkefni byggingarnefndar er: 

1. Að veita byggingarleyfi samkvæmt uppdráttum, sem skulu gerðir eða sam- 
þykktir af Teiknistofu landbúnaðarins, þegar um lánveitingar eða framlög til 
bygginga úr Byggingarsjóði og Ræktunarsjóði er að ræða. 

2. Að hafa umsjón með, að ákvæðum byggingarsamþykktar og uppdráttum sé 
fylgt. 

3. Að veita nýbýlastjórn aðstoð varðandi þau byggingarmál á samþykktarsvæð- 
inu, er henni við koma, að því er tekur til endurbygginga og bygginga á ný- 
býlum. 

4. Að rannsaka svo oft sem þörf krefur ástand í byggingarmálum í umdæminu og 
hafa handbærar sem nákvæmastar skýrslur um ásigkomulag bygginga á ein- 
stökum jörðum og hvernig þeim er við haldið. 

8. gr. 
Staðsetning nýrra bygginga, íbúðarhúsa, peningshúsa, svo og annarra útihúsa 

skal gerð af byggingarnefnd, að því leyti sem ákvarðanir um staðsetningu ekki falla 
undir ákvæði laga nr. 48 frá 28. maí 1957 og reglugerð þeirra laga. 

Skylt er þó byggingarnefnd að framkvæma staðsetningu við endurbyggingu 
íbúðar og peningshúsa, ef landnámsstjóri álítur tilfærslu nauðsynlega, enda sé stað- 
setningin framkvæmd í samráði við hann. 

9. gr. 
Byggingarnefnd hefur allt eftirlit með þeim byggingarframkvæmdum er hér 

greinir: 
1. Íbúðarhúsabygginga og bygginga þótt ekki séu úr varanlegu efni, sem byggð 

eru fast við íbúðarhús eða í næsta nágrenni við það. 
2. Allra bygginga, sem gerðar verða á nýbýlum í hlutaðeigandi héraði, sem stofnuð 

eru samkvæmt lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 
3. Allra peningshúsa og annarra útihúsa, sem byggð eru úr varanlegu efni, svo og 

annarra bygginga, sem lán eru veitt til úr Ræktunarsjóði. 
4. Aðgerðir á eldri húsum, þegar um meiri háttar breytingar eða aðgerðir er að 

ræða. 

10. gr. 
Þeir, sem ætla að reisa byggingar eða framkvæma meiri háttar aðgerðir á eldri 

byggingum, er falla undir verksvið byggingarnefndar, skulu senda tilkynningu um
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það til nefndarinnar og umsókn um byggingarleyfi. Umsókninni fylgi tvíritaðir 6 

uppdrættir, samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins, af hinu fyrirhugaða mann- 16. jan. 

virki í mælikvarða 1:100, blaðstærð 21 < 30, 30X 42 eða 42 X 60, og á hverju 

blaði auður reitur 4 X 5 cm í hægri horni efst. 
Uppdrættir af húsum sýni grunnflöt kjallara og allra hæða þess, þversneið- 

ingar og allar hliðar og gafla þess. 

11. gr. 
Byggingarnefndir hreppanna taka á móti beiðnum um byggingarleyfi, hver i 

sinu umdæmi. Tilkynnir hún síðan byggingarfulltrúa hverjar beiðnir hafa borizt 
til nefndarinnar, sem síðan kallar nefndina saman og úrskurðar nefndin hvort leyfin 
skuli veitt, Byggingarfulltrúi og byggingarnefndir skulu kynna sér sem bezt bygg- 
ingaraðstöðu og byggingarstörf með tilliti til búskapar þess, er á jörðinni er og 
verður, og annað er áhrif getur haft á, hvern húsakost er þörf fyrir á jörðinni. 

12. gr. 
Byggingarnefnd hefur heimild til að ákveða, að hús, sem ætlað er til atvinnu- 

reksturs, sem hefur brunahættu í för með sér, skuli byggð á afviknum stöðum eða 
svo tryggilega útbúin að fullt öryggi fáist gegn eldhættu, að dómi nefndarinar, eða 
á þann hátt, sem gildandi lög um brunamál skipa fyrir. 

13. gr. 
Umsækjanda um byggingarleyfi skal tilkynnt bréflega, hverja afgreiðslu mál 

hans hefur fengið. Byggingarleyfið skal ritað á hvern uppdrátt og annað eintakið 
afhendist umsækjanda. Hitt eintakið skal vera í vörzlu byggingarfulltrúa. 

14. gr. 
Enginn má byggja nýtt hús úr varanlegu efni, nema hann hafi áður fengið til 

þess skriflegt leyfi byggingarnefndar. Enn fremur hefur nefndin gætur á, að ný hús 
séu byggð eins og hún hefur ákveðið, og skal hafa eftirlit með aðalviðgerðum á 
húsum úr varanlegu efni. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndarmenn skulu jafnan 
hafa frjálsan aðgang að byggingum þeim, sem eru í smíðum. 

15. gr. 
Hefji einhver smíði bygginga, sem tilgreind eru í 9. gr. þessarar samþykktar, 

án leyfis nefndarinnar, eða byggi öðruvísi en ákveðið hefur verið af Teiknistofu 
landbúnaðarins og byggingarnefnd, þá skal hann og yfirsmiður hússins sæta sektum 
frá 100—-1000 krónum, er renni í sýslusjóð. Nefndin hefur heimild til að láta rifa 
niður, á kostnað eigenda það, sem hefur verið gert, ef henni þykir ástæða til. Hið 
sama gildir, ef byrjað er á verulegum breytingum húsa, sem samþykkt þessi tekur 
til, áður en fyrir liggur skriflegt leyfi nefndarinnar. 

16. gr. 
Byggingarnefndum og byggingarfulltrúa er enn fremur falið að hafa: 

1. Eftirlit með íbúðum í sýslunni og leiðbeiningar og íhlutun um nauðsynlegar 
umbætur á þeim í samráði við héraðslækni. 

2. Eftirlit með fjósum og þeim byggingum, þar sem vinnsla mjólkurvara fer fram, 
og hlutast til um, að bætt verði úr því, sem áfátt er, eftir reglum, er þar um 
gilda eða settar kunna að verða af þeim aðilum, er hafa yfirumsjón mjólkur- 
vinnslumála. — Heimilt er byggingarnefndum, þar sem árleg dýralæknisskoðun 
fer fram vegna mjólkurframleiðslunnar, að krefjast af stjórnum mjólkurbúa, að 
byggingarfulltrúi fái ætíð afrit af skýrslu dýralæknis um það atriði, sem áfátt 
er og máli skiptir í þessu sambandi. 

B2
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17. gr. 
Byggingarnefnd skal hafa ad minnsta kosti tvo almenna fundi å åri, bar sem 

tekin séu til meðferðar byggingarmál hreppsins og ráðstafanir gerðar fyrir væntan- 
legar framkvæmdir. Aukafundi getur byggingarfulltrúi kvatt saman, ef tilefni er til. 

Fundir skulu rækilega auglýstir hreppsbúum með hæfilegum fyrirvara og til- 
tekinn frestur hvenær erindi skuli hafa borizt til nefndarinnar. Byggingarfulltrúi 
undirbýr fundinn sem bezt, svo unnt sé að afgreiða þau mál, sem fyrir liggja. 

18. gr. 
Gerðir funda byggingarnefnda skal skrá í fundarbók, og sé hún undirskrifuð í 

lok hvors fundar af öllum viðstöddum nefndarmönnum. Bækur þessar og ritföng 
greiðast af sýslusjóði. Þóknun til hinna hreppskjörnu nefndarmanna greiðist úr 
sveitarsjóði. 

19. gr. 
Nú er hlutaðeigandi óánægður með ákvörðun byggingarnefndar og getur hann 

þá skotið ágreiningnum undir úrskurð forstöðumanns Teiknistofu landbúnaðarins 
er fellir úrskurð um málið, eftir að hafa fengið skriflegar ástæður beggja aðila. 

20. gr. 
Auk þess, sem áður er fram tekið, skulu verkefni byggingarfulltrúa vera þessi: 

1. Fara um sýsluna og leiðbeina sýslubúum um hvers konar byggingar og láta 
þeim í té eða útvega teikningar af þeim, ef óskað er. Ferðum þessum sé hagað 
þannig, að hann komi á hvert byggt ból í sýslunni eigi sjaldnar en 5. hvert ár. 
Vera trúnaðarmaður og eftirlitsmaður Búnaðarbankans og nýbýlastjórnar með 
þeim byggingum, sem byggðar eru fyrir lán eða fjárstyrk frá þessum stofnunum. 
Hann aðstoði enn fremur, ef þess er óskað, við athuganir og tilraunir með bygg- 
ingarefni o. fl. í því sambandi. Starfsvið byggingarfulltrúa skal nánar fram tekið 
í erindisbréfi. 

ho 

21. gr. 
Nú setur sýslunefnd reglugerð samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 108 frá 31. 

des. 1954, um húsbyggingar í sýslunni, er tekur til ákvæða um styrkleika steinsteypu 
og máttarviða, hæð undir loft, útbúnað reykháfa, yfirklæðningu og raflagnir, eru 
þær þá bindandi fyrir alla, er hér eiga hlut að máli. 

22. gr. 
Með mál um brot á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála, og 

skal byggingarfulltrúi kæra þau tafarlaust fyrir lögreglustjóra. 

Byggingarsamþykkt þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og sam- 
þykkt til að gilda fyrir Rangárvallasýslu og sett er samkvæmt ákvæðum laga nr. 
108 31. desember 1945, um byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru 
löggiltir verzlunarstaðir, og laga nr. 26 1. april 1948 um breyting á þeim, staðfestist 
hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. janúar 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands.
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SAMPYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Holtshverfis i Vestur-Eyjafjallahreppi. 

1. gr. 

Félagid heitir Vatnsveitufélag Holtshverfis. Heimili bess og varnarping er i 
Vestur-Eyjafjallahreppi i Rangårvallasyslu. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er ad sjå bylum å félagssvædinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Skylt er öllum ábúendum Holtshverfisjarða að vera meðlimir Vatnsveitufélags 

Holtshverfis, og skal hver núverandi ábúandi greiða um leið og hann gerist félags- 
maður, stofnfé til félagsins, að upphæð fimm hundruð krónur, og telst hann eigi 
fullgildur félagsmaður, fyrr en það stofngjald er innt af hendi. 

Allt vatn í fjós, þvottahús og önnur þau hús, er heyra búrekstri jarðarinnar til, 
telst undir sama stofngjald og íbúðarhús. 

Félagsskylda samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar er því skilyrði háð, að ábúanda 
séu látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur til umráða. 

4. gr. 
Ef býlum fjölgar á félagssvæðinu má taka búendur þeirra í félagið með sam- 

bykki lögmæts félagsfundar. Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar 
og öll gjöld, sem á félaginu hvíla til jafns við aðra félagsmenn, frá því er hann 
gekk í félagið. Sjálfur skal hann kosta allar þær framkvæmdir, sem gera verður 
sérstaklega hans vegna til þess, að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Kostnað af upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar skal að jöfnum hlutum greiða 

fyrir hvert býli á félagssvæðinu. Skal hann greiddur með stofngjöldum félagsmanna, 
þar sem þau hrökkva til, og styrk, sem veittur kynni að vera til vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju býli á félagssvæðinu, sem vatns nýtur 
úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórnin tiltaka upphæð hans þannig fyrir hvert reikn- 
ingsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu vatns- 

veitunnar og til viðhalds. 
Gjöld samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar má taka lögtaki ásamt áföllnum inn- 

heimtukostnaði, ef ekki er staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. 
Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félags- 

maður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er gert 
að greiða til félagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef fjórir félagar eða tveir stjórnar- 

meðlimir, krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi verið 

löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er til- 
kynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á félags- 
fundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 
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8. gr. 
Adalfundur félagsins skal haldinn eigi sidar en 1. april år hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur, ef % félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar sinnum 

verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lög- 
mætur, hver sem fundarsókn er. 

Á aðalfundi skuli teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 
endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn félagsins og þrír til vara, 
kosnir tveir endurskoðendur og einn til vara — allir til eins árs í senn. 

Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundarstörf, skal þeirra getið 
í fundarboði. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðenda 

skulu vera ólaunuð. 
Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og aðalfundi. 
Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. Í for- 

föllum aðalmanna taka varamenn sæti í þeirri röð, sem atkvæðamagn þeirra segir 
til um. Séu jöfn atkvæði ræður hlutkesti. 

Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð 
í lok hvers fundar, og undirrita hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið sam- 
þykkt. 

10. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér og um viðhald og viðgerðir á vatnsbóli 
og aðalleiðslu. Viðhald heimtauga og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver 
hjá sér. 

11. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 

9 verið getið í fundarboði og séu að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. janúar 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLYSING 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24. 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

173. Stokkseyrar, Árnessýslu ...........00.0%00 0000... 24. jan. 1958. 
174. Holtahrepps, Bangárvallasýslu .........00.020000 0... nn... 24. — 1958. 
175. Ásahrepps, Rangárvallasýslu .........00.020000 000... 24. — 1958. 
176. Austur-Landeyjahrepps, Rangárvallasýslu ............02...... 24. — 1958. 
177. Lundarreykjadalshrepps, Borgarfjarðarsýslu ................. 24. — 1958. 
178. Hålsahrepps, Borgarfjarðarsýslu ..........02.0000. 0... 00... 24. — 1968. 
179. Þverárhlíðarhrepps, Mýrasýslu .........0.0200000. 0... 00... 24. — 1958. 
180. Hvitårsiduhrepps, Myrasyslu .........0000000 00. nn 24. — 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. janúar 1958. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í kaupstöðum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 

neytið staðfest samþykktir fyrir eftirfarandi sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 

félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 
Staðfest: 

11. Keflavíkurkaupstaðar ........0.00220020 0... 28. febr. 1957. 

12. Akranesskaupstaðar ..........002000..0n rr 24. jan. 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. janúar 1958. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 
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10 Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir Stúdentasjóð Menntaskólans á Ak- 
28. jan. ureyri, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. janúar 1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Stúdentasjóð Menntaskólans á Akureyri. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Stúdentasjóður Menntaskólans á Akureyri og er stofnaður af 

Vernharði Þorsteinssyni, menntaskólakennara. Sjóðurinn er tileinkaður stúdentum, 
sem brautskráðir eru frá Menntaskólanum á Akureyri á árunum 1928— 1952. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund krónur —, sem gefnar eru af 

stofnandanum með bréfi til Þórarins Björnssonar, skólameistara, dags. 7. júní 1957. 
Sjóðurinn tekur við gjöfum frá öllum, sem vilja efla hann. Skylt er að ávaxta 

sjóðinn á sem tryggilegastan og arðvænlegastan hátt, t. d. í fasteign, ríkisskulda- 
bréfum eða verðbréfum með vísitölutryggingu. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega stúdenta frá Menntaskólanum á Akur- 

eyri til náms við erlenda háskóla, einkum í þeim greinum, sem lítt eða ekki verða 
stundaðar við Háskóla Íslands. Styrkinn má nota bæði til byrjunarnáms og fram- 
haldsnáms, allt eftir aðstæðum, að mati sjóðstjórnar. 

Ef sjóðstjórnin telur ekki ástæðu til að veita stúdent styrkinn, getur hún styrkt 
einhver úr kennaraliði Menntaskólans á Akureyri til þess að kynna sér skólamál 
erlendis. 

4. gr. 
Vaxtatekjum sjóðsins skal verja þannig, að tvö ár í röð sangi þær óskiptar til 

eins stúdents eða tveggja, en næstu tvö árin á eftir leggjast þær óskiptar við höfuð- 
stólinn. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða. 
Þegar sjóðurinn hefur náð kr. 100000.00 — eitt hundrað þúsundum — getur 

stjórn hans, ef hún er sammála, ákveðið að breyta tilhögun og upphæð styrkveit- 
inga. Ætíð verður þó að gæta þess, að styrkur sé nægilega hár, til þess að hann 
komi styrkþega að verulegum notum. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrir menn og einn til vara. Skólameistari Menntaskólans 

á Akureyri er jafnan sjálfkjörinn formaður sjóðstjórnar. Hina tvo stjórnarmenn, 
ásamt varamanni úr kennaraliði skólans, tilnefnir stofnandi, og skipa þeir stjórn 
sjóðsins, meðan þeir vilja og hafa aðstöðu til. Þegar þeir hverfa úr stjórn, skal 
kennarafundur Menntaskólans á Akureyri velja nýja menn í stjórnina úr hópi gam- 
alla nemenda skólans. 

Stjórnin skal halda sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn, og í hana skal skrá allar 
gerðir, er sjóðinn varða. Í hana skal og færa árlega reikninga sjóðsins. Stjórnin 
vinnur kauplaust, en kostnaður vegna reikningshalds má greiðast af vöxtum sjóðsins.
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Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skulu reikningar endurskodadir af 10 

tveimur kennurum Menntaskólans á Akureyri, kosnum á kennarafundi til 4 ára. 28. jan. 

Árlegir reikningar sjóðsins skulu birtir í skýrslu skólans. 
Öll gögn sjóðsins skulu vera í vörzlu skólameistara, og skal hann annast allt 

reikningshald fyrir sjóðinn og greiðslur. 
Auglýst skal eftir umsóknum um styrk úr sjóðnum með þeim hætti, er skóla- 

meistari ákveður hverju sinni. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Menntaskólanum á Akureyri, 18. janúar 1958. 

Vernharður Þorsteinsson. 

REGLUGERÐ u 
29. jan. 

um breytingu á reglugerð um tekjuskatt og eignarskatt nr. 147 30. des. 1955. 

1. gr. 
Í stað orðanna í 4. mgr. A-liðs 28. gr.: 

Steinhús (af fasteignamati) 3% 
Timburhus (af fasteignamati) 6% 

komi: 

Steinhus (af fasteignamati) 1% 

Timburhus (af fasteignamati) 2% 

2. gr. 
Reglugerð þessi skal koma fyrst til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á 

árinu 1958 af tekjum ársins 1957. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um tekjuskatt og eignarskatt 

nr. 46 frá 1954 og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytinu, 29. janúar 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.
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SAMPYKKT 

um breyting á samþykkt um stjórn bæjarmålefna Ísafjarðarkaupstaðar 

nr. 215 27. des. 1947. 

1. gr. 
3. grein samþykktarinnar hljóði þannig: 

Bæjarráð skal skipað fimm bæjarfulltrúum, sem kosnir eru eins og að framan 
greinir. Einnig skulu kosnir jafnmargir varamenn á sama hátt. 

Kjósa skal tvo aðalfulltrúa í bæjarráð og tvo varamenn, þegar stjórnarráðið 
hefur staðfest þessa breytingu, en síðan skal fullskipað bæjarráð kosið samkvæmt 
2. gr. samþykktarinanr. 

Bæjarráð hefur fasta fundi vikulega og aukafundi eftir þörfum, og eru fundir 
lögmætir ef meiri hluti bæjarráðsmanna mætir. Í forföllum aðalmanna skulu vara- 
menn mæta. 

Bæjarráð hefur eftirtalin mál bæjarins með höndum, stjórnar þeim og tekur 
um þau ákvarðanir, sem jafnframt eru tillögur til bæjarstjórnar og þurfa að öðlast 
samþykki hennar svo gild verði: 

A. Fjárhagsmál. 

Til þess telst umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúningur fjárhagsáætl- 
unar, tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins, samning skýrslu um eignir og 
skuldir bæjarins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. Enn fremur 
stjórn og umsjón með vegamálum bæjarins, götum, holræsum, vatnsveitu, vatns- 
sölu og götulýsingu, allt eftir nánari ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar 
að lútandi. Til þessa liðs telst einnig mulningsvél bæjarins og umsjón með henni. 

B. Fasteignamál. 

Til þess telst umsjón með fasteignum bæjarins, svo sem: Lóðum, húsum, jörð- 
um, mótaki, grjótnámi, sandnámi, slægjum, hagabeit, fjallskilum og fleiru, að því 
leyti sem ekki er öðruvísi fyrirskipað um þessi mál í lögum og reglugerðum. 

C. Bókasafnsmál. 

Til þess telst umönnun og stjórn á bókasafni bæjarins, samkvæmt reglugerð 
þess og samþykktum bæjarstjórnar. 

D. Sjúkrahúsmál. 

Til þess telst stjórn og rekstur á sjúkrahúsi bæjarins, í samráði við ráðsmenn 
sjúkrahússins og sjúkrahúslækni, allt eftir nánari ákvörðunum reglugerðar sjúkra- 
hússins. Þegar bæjarráð hefur sjúkrahúsmál til meðferðar, skal það jafnan kveðja 
á fund með sér sjúkrahúslækni og ráðsmann, en eigi hafa þeir þar atkvæðisrétt. 

E. Brunamál. 

Til þess telst framkvæmd á öllum brunamálum bæjarins, samkvæmt lögum 
og reglugerðum um brunamál og slökkvilið bæjarins. 

F. Búnaðarmál. 

Til þess telst stjórn á búrekstri bæjarins í samráði við bústjóra, svo og önnur 
starfsemi, sem rekin kann að verða í sambandi við búreksturinn.
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Bæjarråd skal halda sérstakar gerdabækur fyrir hvern flokk måla, sem undir 
það heyrir samkvæmt framangreindu, og gera tillögur um málin til bæjarstjórnar, 
sem leggur á þau fullnaðarúrskurð. 

Starfsmenn og framkvæmdastjórar hinna einstöku fyrirtækja, sem undir bæjar- 
ráð heyra, skulu ráðnir af bæjarstjórn eftir tillögu bæjarráðs, nema lög og reglu- 
gerðir mæli öðruvísi fyrir. 

Bæjarstjórn getur vísað til bæjarráðs þeim málum, sem henni sýnist, enda þótt 
þau heyri ekki undir bæjarráð samkvæmt samþykkt þessari. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 67 14. nóv. 1917 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. febrúar 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Jón S. Ólafsson. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Aðaldæla- og Reykdælahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefndir Aðaldæla- og Reykdælahreppa fara með stjórn heimilishjálpar 

í Aðaldæla- og Reykdælahreppi. Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálp- 
arinnar er í höndum 6 manna nefndar, sem skipuð er af báðum hreppsnefndum, 
3 frá hvorri, og jafnmörgum til vara. Kjörtími nefndarinnar er hinn sami og hrepps- 
nefndanna. 

Nefndin á rétt á að sitja fundi hreppsnefndanna, þegar rætt er um mál, er varða 
heimilishjálpina, og hafa nefndarmenn þar málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er 

með umsögn læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem nefndin metur gildan, að 
hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, dauðsfalla 
eða af öðrum ástæðum. Hjálpin skal veitt svo lengi, sem nefndin telur brýna nauðsyn 
bera til, sé þess kostur. 

3. gr. 
Heimilishjálpin skal jafnan leitast við að hafa til taks eina konu til heimilis- 

hjálpar. Ber nefndinni að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, sem heimilis- 
hjálpina stunda á vegum stofnunarinnar séu hæfar til starfsins og séu ekki haldnar 
smitandi sjúkdómi. 

4. gr. 
Sveitarsjóðir Aðaldæla- og Reykdælahreppa bera ekki fjárhagslega ábyrgð á 

tjóni, sem konur þær, er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við 
störf sín. 

5. gr. 
Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 

hreppsnefndanna. 
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6. gr. 
Fyrir heimilishjålp skal greida kr. 40.00 å dag, en hreppsnefndirnar geta veitt 

eftirgjöf á greiðslu þessari að nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum forstöðu- 
nefndar. Hreppsnefndirnar setja og reglur um greiðslu, innheimtu og annað, er þær 
telja máli skipta í þessu efni, og annast þær allar fjárreiður stofnunarinnar. 

7. gr. 
Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðar árlega með sama hætti 

og reikningar sveitarsjóðanna. 

8. gr. 

Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 
heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að “ úr sveitarsjóði Aðaldælahrepps, 
3 úr sveitarsjóði Reykdælahrepps og % úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefndirnar í Aðaldælahreppi og Reykdælahreppi hafa 
samið og samþykkt samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í við- 
lögum, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. febrúar 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

REGLUGERÐ 

um framleiðslu, mat og útflutning á niðursoðnum og niðurlögðum fiskafurðum. 

1. gr. 

Skýring hugtaka. 

Níðursoðnar eru þær fiskafurðir nefndar, sem settar eru í þétt ílát og síðan 
hitaðar til þess að koma í veg fyrir gerla og sveppagróður. 

Niðurlagðar eru þær fiskafurðir nefndar, sem settar eru í smásöluumbúðir 

og rotvarðar með salti, sykri, sýru eða öðrum rotvarnarefnum. 

2. gr. 

Um vinnsluvottorð. 

Hver sá, sem framleiða vill niðursoðnar eða niðurlagðar fiskafurðir til útflutn- 
ings, skal sanna með vottorði frá Iðnaðardeild Atvinnudeildar Háskólans, að hann 
hafi til þess nothæf tæki, og fullnægi almennum reglum, sem gilda um framleiðslu 
matvæla. Vottorð þessi skulu endurnýjuð árlega. 

3. gr. 

Um matsvottorð. 

Niðursoðnum og niðurlögðum fiskafurðum, sem fluttar eru út frá Íslandi, skulu 
fylgja vottorð frá Iðnaðardeild Atvinnudeildar Háskólans um, að þær séu góð og 
óskemmd vara og hafi tilskilið geymsluþol. Þegar sérstaklega stendur á, heimilast 
Iðnaðardeildinni þó að gefa vottorð um vöru, sem ekki reynist vera 1. flokks, enda
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sé þá umsagnar um ástand hennar getið á matsvottordi. Matsvottorð þarf ekki ad 
fylgja vöru, þegar um er að ræða sýnishorn, sem ekki verða greidd. 

4. gr. 
Iðnaðardeild tekur eða lætur taka sýnishorn af vörunni sem hér segir: Miðað 

við, að í hverjum kassa séu 48% kg dósir, skulu teknar frá að minnsta kosti: 

Af 25 kassa sendingu 3 kassar 
— 26—50 — -— 6 — 
— 51—100 — — 12 — 
— 101—500 - — 18 — 
— 501—1000 — — 240 — 
— 1001—5000  — — 48 — 
— 5001—10000 — — 96 — 

Úr hverjum kassa er tekin 1 dós, og eru þær dósir rannsakaðar á venjulegan hátt. 
Finnist ekkert athugavert, er rannsókninni lokið og hinir fráteknu kassar afhentir. 
Sé varan athugaverð, skulu fleiri dósir teknar til rannsóknar, samkvæmt ákvörðun 
Iðnaðardeildar. Af öðrum dósasamstæðum skal tekinn tilsvarandi hundraðshluti. 

Hafi iðnaðardeild eða önnur rannsóknastofnun, sem hún tekur gilda, haft með 

höndum eftirlit og athugun á vörunni meðan á framleiðslu hennar stóð, getur deildin 
látið sér nægja færri sýnishorn af vörunni fullbúinni en að ofan greinir. 

5. gr. 

Merking. 

Smásöluumbúðir (dósir, glös, öskjur o. fl.), sem notaðar eru fyrir niðursoðnar 
eða niðurlagðar fiskafurðir til útflutnings, skulu greinilega merktar með áprent- 
uðum miðum eða steinprenti. Tilgreind skal tegund vörunnar og nettóþyngd, hver 
sé framleiðandi, og hvenær varan er framleidd. Framleiðslutímann má tilgreina með 
dulmerki (kvota), ef merkingin hefur verið tilkynnt Iðnaðardeild Atvinnudeildar. 
Á öllum umbúðum skal auk þess standa skýrum stöfum orðið „Iceland“ eða „Islande“. 

6. gr. 

Tæknileg aðstoð. 

Iðnaðardeildinni er skylt, ef framleiðendur óska, að veita allar tæknilegar upp- 
lýsingar og leiðbeiningar, sem kostur er á, varðandi framleiðslu á niðursoðnum og 

niðurlögðum vörum. Þó skal deildin ekki veita neinar þær upplýsingar, sem hún 

telur vera verksmiðjuleyndarmál einstakra fyrirtækja. 

7. gr. 

Gjöld. 

Framleiðendur skulu greiða Iðnðardeild Atvinnudeildar Háskólans gjald fyrir 
mat og athuganir á niðursoðnum og niðurlögðum vörum samkvæmt gjaldskrá At- 
vinnudeildar Háskólans. Þeir greiði og kostnað við töku og flutning sýnishorna. 
Skoðun á verksmiðjum vegna vinnsluvottorða framkvæmir Iðnaðardeild eða trún- 
aðarmenn hennar á eigin kostnað, en fyrir vottorð skal framleiðandi greiða kr. 

100.00 — eitt hundrað krónur —. 

8. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000.00 kr. nema þyngri 

hegning liggi við eftir almennum lögum. Sektir renna í ríkissjóð. 

1958 
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14 9. gr. 
6. febr. Með mål út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um með- 
ferð, verkun og útflutning á sjávarafurðum, og öðlast gildi 1. marz 1958. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 6. febrúar 1958. 

Lúðvík Jósepsson.   
Gunnlaugur E. Briem. 

15 FISKVEIÐASAMÞYKKT 
18. febr. 

fyrir Vestmannaeyjar. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir Vestmannaeyjar og nær til allra báta, sem ganga 

þar til fiskjar yfir vertíð. 

2. gr. 
Frá 1. janúar til 1. apríl, að báðum dögum meðtöldum, má eigi fara til fiskjar 

með línu seinna að degi en til kl. 12 á hádegi. 
Frá 1. janúar til 31. janúar má eigi fara til fiskjar með línu fyrr en kl. 3 f. h. 

og frá 1. febrúar til 28. febrúar kl. 2 f. m. og frá 1. marz til:15. apríl kl. 1 f. h. og 
skal farið eftir sólar- eða meðaltíma. Ofangreint er miðað við, að báðir dagar séu 
meðtaldir. 

Sé róið með línu á tímabilinu frá 16. april til 11. maí, að báðum dögum með- 
töldum, má róa á öllum tímum nema frá kl. 12 á hádegi til kl. 7 að kveldi. 

Sé róið með línu á tímabilinu frá 1. ágúst til áramóta, má ekki róa fyrr en 
hér segir: 

Í ágúst kl. 24, í september kl. 1 f. h., í október kl. 2 f. h. og í nóvember og 
desember kl. 3 f. h. 

Tímamerkið fyrir báta, sem róa austur fyrir Dyrhólaey, skal gefið á sama tíma 
og á heimamiðum, í gegnum Vestmannaeyjaradió á bylgjulengd 2308 kílórið. 

3. gr. 
Nefnd sú, sem kosin er samkv. 5. grein hér á eftir, lætur gefa merki (ljós- 

merki) úr landi, þegar tíminn er kominn. Öllum bátum er heimilt að fara út á 
Vík eða inn fyrir Eiði. Sömuleiðis er þeim bátum, er róa ætla á miðin austan 
Dyrhólaeyjar, heimilt að fara austur að Dyrhólaey. En þar til ljósmerkið er gefið, 
skulu allir halda sér innan takmarka þeirra, er hér segir: 

Þeir, sem eru á Víkinni, mega ekki fara utar en í línu, sem ákveðin er með 
tveim hvítum ljósum. Ljós þessi eru sett upp ofanvert við Helli á Urðum, þannig 
að þau mynda beina línu í Klettsnef, þegar þau bera saman. 

Þeir, sem fara inn fyrir Eiði, mega ekki fara vestar en að græna innsiglingar- 
ljósið á Friðarhafnarbryggju beri saman við gult ljós, sem komið er fyrir á miðju 
þaki mjölhússins við „Gúanó“ og ekki norðar en miðið Brekaflá á Bjarnarey i 
Faxasker að norðan. Og þeir, sem eru austar við Dyrhólaey, mega ekki fara austar 

en að Dyrhólaeyjarviti miðist í misvísandi NA og skulu þeir halda sig innan við 45 
faðma dýpi. Út fyrir þessar línur má enginn bátur fara, fyrr en tímamerkið er gefið,
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og telst það fullt brot á samþykktinni, ef nokkur bátur fer að einhverju leyti út 15 
fyrir tilteknar línur. Eftirlitsbátar skulu dreifa sér á ofangreindar línur, svo að þeir 18. febr. 
seti sem bezt fylgzt með því, að ákvæðum fiskveiðisamþykktarinnar sé fylgt, og 
leyfist þeim að sjálfsögðu að fara út fyrir línu til eftirlits. 

Á leiðinni út og inn í höfnina, má enginn bátur fara með meiri ferð en svo, 
að hann láti vel að stjórn. 

Smábátar (trillubátar) mega þó ekki fara út fyrir hafnargarða, fyrr en tíma- 

merkið hefur verið gefið. 
Bátar þeir, sem ætla að sækja austur fyrir Dyrhólaey, mega alls ekki leggja 

línu sína vestan við Dyrhólaey, nema í þeim tilfellum, að veður hamli fiskveiðum 
austan Dyrhólaeyjar. En þá skulu þeir í öllum tilfellum bíða báta þeirra, sem hafa 
farið eftir tímamerki á Víkinni og sameinast þeim, áður en þeir fara að leggja. 

4, gr. 
Formenn skulu gæta þess, að leggja ekki á Leiðina of nærri hver öðrum, heldur 

með hæfilegu millibili. Þegar Leiðin er athugaverð, má eigi leggja bátum á hana 
hverjum á móti öðrum, heldur skal beðið eftir þeim bát, sem á Leiðina hefur lagt. 
Bátur, sem af sjó kemur, hefur forgangsrétt, og fyrir vélbáti gengur róðrarbátur. 
Þegar margir bátar fara saman út eða inn Leiðina, mega þeir ekki fara hraðar en 
svo, að þeir láti vel að stjórn. 

5. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja kýs árlega 9 bátaformenn, þó aldrei færri en að 

áttundi hver formaður sé gæzlunefndarmaður, til þess að hafa eftirlit með, að fyrir- 
mælum samþykktar þessarar sé hlýtt. 

Skulu gæzlumenn auðkenna báta sína með einu vinnuljósi á miðþilfari, og 
er öllum öðrum bátum óheimilt að nota slíkt merki. 

Brot á ákvæðum þessarar málsgreinar telst sem tímabrot. 

II. KAFLI 

6. gr. 
Allir bátar, sem fiskveiðar stunda við Vestmannaeyjar, eru skyldir að hafa 

veiðarfæri sín greinilega merkt. Skal þess vandlega gætt, að engin merki séu svo lík, 
að ekki sé auðvelt að greina á milli. Sömuleiðis skal skylt að hafa tölusetta línu- 
belgi, þannig, að fyrri endi sé númer 1 og jafnframt skal þar vera ljósbauja. 

7. gr. 
Bæjarsjórn Vestmannaeyja kýs árlega þriggja manna nefnd, er eftirlit hefur 

með því, að hlýtt sé ákvæðum 6. gr. Jafnframt skal nefndin halda nákvæma skrá 
yfir öll merkin. Síðan skal prenta merkjaskrá þessa og fær hver bátur eitt eintak 
gegn lágu gjaldi. 

Kostnaður við prentun og skrásetningu merkjanna greiðist úr hafnarsjóði. 

8. gr. 
Aðkomubátar eru skyldir að tilkynna merki sín áður en þeir byrja hér fisk- 

veiðar. Nefndin gætir þess, að merki aðkomubáta séu ekki hin sömu eða of lík 
þeim, sem fyrir eru, og taki þau síðan á merkjaskrá og sjái um að tilkynna þau 
opinberlega.



1958 

15 

18. febr. 

22 

9. gr. 
Enginn bátur má leggja net undir Sandi án utfara. Við hvert útfaraakkeri skal 

vera að minnsta kosti 5 faðma keðja. Við akkeri, sem vegur 25 kg má í hæsta lagi 
leggja 8 netum. Við akkeri, sem vegur 35 kg má mest leggja 12 netum, og aldrei 
fleiri net í trossu undir Sandi. Útfarann skal hafa á þeim enda, sem fjær er landi. 

10. gr. 
Netadufl skulu útbúin með stöng, sem stendur upp í straumlausu, og flögg úr 

stinnu efni, svo að þau standi jafnan út frá skafti duflsins. 

11. gr. 
Öll veiðarfæri, sem notuð eru gagnstætt ákvæðum samþykktar þessarar, mega 

umsjónarmenn taka og flytja í land, en tafarlaust skulu þeir tilkynna lögreglustjóra 
upptökuna og alla málavöxtu, og má hann með úrskurði ákveða, að veiðarfærin 
skulu höfð í haldi, unz eigandi eða umboðsmaður hans sýnir vottorð um það, 
að sá, er veiðarfærin voru tekin upp fyrir, sé sýknaður með dómi eða málssókn 
gegn honum falli niður eða að hann hafi greitt sektir þær, er honum hafi verið 
gerðar eða sett fullgilda tryggingu fyrir þeim. 

12. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 200—5000 krónum. 
Viðurlög við brotum á 2. gr. skulu vera minnst 500 krónur við fyrsta brot, og 

hækka síðan um 1000 krónur við hvert ítrekað brot upp í hámark. Sektarfé gangi 
til hafnarsjóðs Vestmannaeyja. 

13. gr. 
Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

14. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar í stað gildi, og er þá jafnframt úr gildi felld eldri 

fiskveiðisamþykkt fyrir Vestmannaeyjar, nr. 43 14. marz 1955. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur gert samkvæmt lögum 
nr. 86 14. nóv. 1917 og síðari breytingum á þeim, staðfestist hér með og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 18. febrúar 1958. 

Lúðvík Jósepsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLYSING 

um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir Kópavogskaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 

samþykktir er hér með eftir tillögum landlæknis staðfest eftirfarandi heilbrigðis- 

samþykkt fyrir Kópavogskaupstað, er bæjarstjórn kaupstaðarins hefur samþykkt. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Kópavogskaupstaðar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykkt- 

arinnar að höfðu samráði við heilbrigðisnefnd, ef óhjákvæmilegt þykir vegna að- 

stæðna eða staðhátta. 

3. gr. 

Heilbrigðisnefnd skipa 5 menn. Lögreglustjóri og héraðslæknir eru sjálfkjörnir 

í nefndina, og er lögreglustjóri formaður hennar. Bæjarstjórn kýs þrjá nefndarmenn. 

4. gr. 

Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda, svo oft sem þurfa þykir. Honum 

er skylt að kveðja nefndina á fund, ef héraðslæknir eða heilbrigðisfulltrúi eða 

aðrir nefndarmenn æskja þess. 

5. gr. 

Heilbrigðisnefnd heldur gerðabók, og skulu í hana skráðar fundargerðir, svo 

og kærur, er nefndinni berast. 

6. gr. 

Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá tafarlaust skotið til 

bæjarstjórnar. Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um fram- 

kvæmd þeirra. 
7. gr. 

Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og bæjarstjórnar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, má leita úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá getur 

héraðslæknir einnig skotið máli sínu til hennar, ef hann fær ekki framgengt þeim 

heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 

Bæjarstjórn ræður heilbrigðisfulltrúa, einn eða fleiri, að fengnum tillögum heil- 

brigðisnefndar. Heilbrigðisfulltrúar starfa samkvæmt erindisbréfi, er nefndin setur 

þeim. Þeir skulu sitja nefndarfundi. 

9. gr. 

Á fjárhagsáætlun bæjarins skal jafnan veita nokkra fjárhæð til heilbrigðisfram- 

kvæmda, skv. tillögum heilbrigðisnefndar. Að öðru leyti skal leita samþykkis bæjar- 

stjórnar, áður en hafnar eru framkvæmdir, sem hafa útgjöld í för með sér. 
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B. Um hlutverk og valdsvid heilbrigdisnefndar. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefnd sér um, að haldin séu ákvæði þessarar reglugerðar, svo og 

annarra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. 
Nefndin hefur eftirlit með öllu því, er varðar þrifnað, heilbrigði og hollustu- 

hætti á samþykktarsvæðinu og setur um það fyrirmæli í samræmi við lög og reglur, 
sem öllum hlutaðeigendum er skylt að hlíta. Skal nefndinni heimilt að láta rann- 
saka allt það, er þessi samþykkt fjallar um, svo og annað, er að þrifnaði og hollustu- 
háttum lýtur, utan húss og innan. 

a. 

Þr 
ga 

Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 
fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær 
eftir þörfum. 
Nefndin hefur eftirlit með vatnsveitu og vatnsbólum og sömuleiðis með vatni á 
sund- og baðstöðum og lætur taka af vatninu sýni til rannsóknar, þegar ástæða 
þykir til. 

Nefndin getur bannað notkun vatns úr vatnsveitu eða öðrum vatnsbólum 
og látið loka sund- og baðstöðum, ef hún telur þess þörf. Nefndin hefur eftirlit 
með allri fráræslu og getur bannað notkun á skolpræsum og vatns- og sorp- 
ræsum, ef hún telur þess þörf. 
Nefndin hefur eftirlit með almenningssalernum og meðferð á sorpi úr húsum. 
Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar hvers konar meindýra úr húsum og 
híbýlum og getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa verið upprætt. 

Nefndin getur krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 
Nefndin hefur eftirlit með leiguibúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum 
íbúðum og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað afnot 
íbúða, ef hún telur þær hættulegar heilsu og lífi íbúa. 
Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri, sem um 
er fjallað í VII — XIX. kafla þessarar samþykktar, og getur krafizt endurbóta 
og lagfæringa á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreinsunar 
og hreingerningar, ef hún telur þess þörf. 

Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, sem um ræðir í þessari grein, ef hún 
telur það hættulegt heilsu og lífi þeirra, sem við eiga að búa. 
Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra. 
Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem um er 
fjallað í samþykkt þessari. 

- Nefndin aðstoðar héraðslækni við hvers konar sóttvarnir, eftir því sem hann 
telur þörf á. Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráða- 
birgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún þá samþykkis 
bæjarstjórnar, svo fljótt sem auðið er. 
Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfur til tryggingar þrifnaði og holl- 
ustuháttum en beinlínis er fyrir mælt í samþykkt þessari, að því er varðar 
hvert einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera í samræmi við ákvæði 
samþykktarinnar um hliðstæð atriði eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og 
heilbrigðisreglur. 
Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 
laga og annarra reglugerða, er að heilbrigðsmálum lúta og þá varða. Sama máli 
gegnir um ákvæði, er hún setur samkvæmt heimild í j-lið þessarar greinar.
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C. Ymis åkvædi. 

11. gr. 
Ekki má setja á stofn neina stofnun eða fyrirtæki, né hefja neinn þann rekstur, 

sem fjallað er um í VIL, XIV. og XIX. kafla þessarar samþykktar, nema heilbrigðis- 
nefnd sé tilkynnt um það og farið sé eftir fyrirmælum heilbrigðissamþykktarinnar 
um allt er varðar hollustuhætti. Sama gildir um fyrirhugaðar breytingar á húsa- 
kynnum og rekstri. 

Öllum hlutaðeigendum er skylt að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar 
nauðsynlegan aðgang til eftirlits að stofnun þeirri, fyrirtæki eða rekstri, er þeir stýra. 

12. gr. 
Starfsfólk þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIII. og XV. kafla 

þessarar samþykktar, skal sanna árlega með læknisvottorði, og oftar ef þurfa þykir, 
að það sé ekki haldið neinum þeim sjúkdómi, kvilla eða óþrifum, sem öðrum getur 
stafað hætta af eða vakið getur ógeð þeirra, er við það eiga skipti. Það skal í starfi 
sínu gæta svo rækilegs hreinlætis sem auðið er, ganga þokkalega og hreinlega til 
fara, sápuþvo sér um hendur hverju sinni, eftir að það hefur gengið til salernis, og 
endranær eftir þörfum. Starfsfólk í neyzluvörubúðum, rakara-, hárgreiðslu- og snyrti- 
stofum, baðhúsum og sundlaugum skal klæðast sérstökum, hreinum hlífðarfötum 
við starf. Stúlkur í neyzluvörubúðum skulu hafa hreina kappa á höfði. 

13. gr. 
Húsakynni þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIII. og XVI. 

kafla þessarar samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: vera rúm- 
sóð, björt, hæfilega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður 
mönnum. 

Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í VITI. og XIII. kafla þessarar samþykktar, 
skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildu, loft máluð og veggir málaðir eða á annan 
hátt þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. Ákvæði þessarar 
málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað í KVI. kafla, 69.—73. og 

80. gr. 

14. gr. 
Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í VIII. og XVI. kafla þess- 

arar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að fatageymslu, rennandi vatni, 
hæfilega mörgum salernum, svo og þvagstæðum, ef þurfa þykir, handlaugum, hrein- 
um handklæðum eða pappírsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hreinlætisgögnum. 
Gestum skal séð fyrir sams konar þægindum á öllum stöðum, sem þeim eru ætlaðir 
til afnota, og skulu konur vera sér um salerni og karlar sér. 

15. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VII—-XVI. kafla 

þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum sem auðið er. Þar, 
sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega og 
oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni, lausa og fasta, 
skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingerning skal 
fara fram a. m. k. einu sinni á ári. 

Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum húsdýrum inn í húsakynni þau, sem 

um ræðir í þessari grein. 
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II. KAFLI 

Um hreinlæti og þrifnað utan húss. 

16. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. a og 17.—22. gr., að því er varðar hreinlæti og þrifnað 

utan húss og eftirlit með því. 

17. gr. 
Girðingar kringum hús og lóðir skulu þannig gerðar, að rottur og mýs geti 

ekki gert sér í þeim hreiður. 
Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 

sínum og portum, svo og af hreinsun á þeim. 

18. gr. 
Ekki má fleygja á almannafæri, í læki, höfn innan hafnargarða né í fjörur neins 

konar rusli eða úrgangi. 
Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða annað bygg- 

ingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 

19. gr. 
Öll flutningatæki, sem fara um götur bæjarins, skulu þannig gerð, að flutn- 

ingurinn valdi ekki óþrifnaði. 
Ef eitthvað slæðist niður eða hrynur niður við flutning, skal þeim, er flytur, 

skylt að hreinsa það upp þegar í stað. 
Heilbrigðisnefnd getur mælt svo fyrir, að áburð og annað, sem óþef getur lagt 

af, megi einungis flytja um bæinn á tilteknum tíma og eftir tilteknum götum sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum. 

20. gr. 
Fatnað, ábreiður eða annað þess konar, má ekki dusta eða berja á svölum eða 

út um glugga, sem vita að götum eða torgum, ef húsin standa nær þeim en 8 metra. 

21. gr. 
Sorphaugar, opnar safngryfjur eða forir og annað þess konar, má ekki vera á 

samþykktarsvæðinu. Utan þyttbýlis getur heilbrigðisnefnd þó með sérstökum skil- 
yrðum leyft sorphauga og áburðarhauga. Bannað er að bera salernisáburð í garða. 

22. gr. 
Götur bæjarins, torg, hafnarbakka, fjörur, ræsi og annað þess konar skal hreinsa 

á kostnað bæjarins og hefur heilbrigðisnefnd forgöngu þeirra framkvæmda í sam- 
ráði við bæjarstjórn. 

III. KAFLI 

Um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli. 

23. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. b og 24.—29. gr., um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli 

og eftirlit með því. 

24. gr. 
Öll hús á samþykktarsvæðinu skulu taka neyzluvatn úr vatnsveitu bæjarins, 

að svo miklu leyti sem staðhættir leyfa. 
Einnig skulu skip taka vatn úr vatnsveitu til þvotta á fiskilestum og þilfari, og 

er bannað að nota til þess sjó úr höfninni. ,
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25. gr. 16 

Leita skal leyfis heilbrigdisnefndar til notkunar annarra vatnsbåla en vatns- 15. febr. 

veitu bæjarins. 

26. gr. 

Þar sem holræsi eru fyrir hendi, skulu húseigendur skyldir að tengja frárennsli 

sín holræsakerfi bæjarins, jafnt þótt rotþrær hafi áður verið notaðar og teljist not- 

hæfar. 

27. gr. 

Þar, sem skolpi verður ekki veitt í götuholræsi, skal veita því eftir vatnsheldum 

holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar hverju 

sinni. 

28. gr. 

Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar með- 

ferðar, skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

29. gr. 

Þar, sem því verður komið við og ekki veldur óþrifnaði, skal leiða öll skolpræsi 

til sjávar, og skulu þau ná út fyrir stórstraumsfjöruborð. Að svo miklu leyti sem 

framkvæmanlegt er, skal veita skolpi út fyrir hafnargarða. 

IV. KAFLI 

Um salerni og meðferð sorps. 

30. gr. 

Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni. Þó getur heilbrigðis- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef það telst óhjákvæmilegt, en hlíta skal 

fyrirmælum hennar um frágang salerna af annarri gerð. 

31. gr. 

Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægilega mörg sorpílát úr málmi, að stærð 

og gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt sorp, 

ösku og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan tæmd, 

áður en þau fyllast, og sorpið flutt burt. 

Ekki má leggja skarnrennur í hús, nema heilbrigðisnefnd fallist á frágang. 

32. gr. 

Bæjarstjórn lætur annast brottflutning sorps og tiltekur, hvert það skuli flutt. 

Sorpstæði skal afgirt og þannig frá því gengið, að fýla eða annar óþverri berist 

ekki til mannabyggða. Við sorphreinsun má einungis nota lokaða vagna, er skulu 

þannig gerðir, að auðvelt sé að tæma ílátin beint í þá. 

V. KAFLI 

Um veggjalús, kakalaka, rottu og önnur meindýr. 

33. gr. 

Húsráðendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra 

í húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 

rekstrar. 
Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýra verður vart, fyrr en þau hafa 

verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar séu ráð-
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16 stafanir, er heilbrigdisnefnd metur gildar, til bess ad meindyr berist ekki med hon- 
15. fehr. um. Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sínum og hlíta um það 

fyrirmælum heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að sera slíkar ráð- 
stafanir innan þess tíma, er nefndin hefur tiltekið, getur hún látið framkvæma 
þær á hans kostnað. 

34. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. d. 

VI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

35. gr. 
Um íbúðir og ibudarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929, um íbúð 
í kjöllurum), svo og eftir byggingarsamþykkt bæjarins. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsamþykkt, 
skal gætt ákvæða 10. gr. e. og 31—-38. gr.   

36. gr. 
Skylt er að halda leiguibúðum vel við. 

37. gr. 
Heilbrigðisnefnd úrskurðar hverju sinni um nothæfni kjallaraíbúðar. 

38. gr. 
Húseigendum er skylt að halda húsum sínum hreinum utan sem innan. Báru- 

járn skal mála, svo oft sem þurfa þykir. 

VII. KAFLI 

39. gr. 
Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks, þar með taldar verbúðir, verka- 

mannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og reglum, sem á hverjum 
tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 23 1. febrúar 1952, um öryggisráðstafanir á 
vinnustöðum, og væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim, reglugerð nr. 10 16. 
febrúar 1929, um eftirlit með verksmiðjum og vélum, með áorðnum breytingum 
samkvæmt reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f., 11. og 40. gr. 

40. gr. 
Þeir, sem reka iðju eða iðnað eða aðra atvinnu á sérstökum vinnustöðvum, 

þegar samþykkt þessi gengur í gildi, skulu þegar í stað tilkynna það heilbrigðis- 
nefnd og láta fylgja tilkynningunni nákvæma lýsingu á vinnustöð sinni og allri 
tilhögun þar. 

VIII. KAFLI 

Um skrifstofur, lesstofur, afgreiðslustofur og verzlunarbúðir, sem ekki 
lúta sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

41. gr. 
Lofthæð í skrifstofum, lesstofum, afgreiðslustofum og verzlunarbúðum skal 

vera a m. k. 25 m og loftrými á hvern starfsmann a. m. k. mö. Vélknúin loftræst- 
ingartæki skulu sett, þar sem slíks þykir þörf, svo sem í verzlunarbúðir, er verzla 
með ryksæla vöru.
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42. gr. 

Áklæði, vefnaðarvörustranga og annað af því tæi skal hreinsa öðru hverju med 

ryksugu. 
43. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11.— 15. gr. 

IX. KAFLI 

Um vöruskemmur. 

44. gr. 
Vöruskemmur skulu vel loftræstar, rakalausar og rottuheldar. 

45. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, 11. og 15. gr. 

X. KAFLI 

Um dagvistarheimili barna. 

46. gr. 

Húsakynni dagvistarheimila barna skulu vera a. m. k. tvær rúmgóðar stofur, 

auk þvottaklefa með nægilega mörgum þvottaskálum, salerna og fatageymslu. 

47. gr. 

Hverju dagvistarheimili skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum leiktækjum. 

48. gr. 

Leita skal álits heilbrigðisnefndar, þegar ráðinn er forstöðumaður dagvistar- 

heimilis, Læknir, sem til þess er ráðinn, skal hafa eftirlit með heilsufari, þrifum, 

meðferð og aðbúnaði barnanna, og skal hann láta heilbrigðisnefnd í té alla vitneskju, 

er hana varðar. 
49. gr. 

Ekki má taka á dagvistarheimili barn, sem haldið er næmum sjúkdómi eða 

óþrifakvilla, né heldur barn frá heimili, þar sem slíkir sjúkdómar eða kvillar eru. 

Ef upp kemur næmur sjúkdómur á dagvistarheimili eða grunur leikur á, að 

barn, sem sækir heimilið, sé haldið slíkum sjúkdómi, skal læknir heimilisins til- 

kynna héraðslækni þegar í stað. 

50. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11— 16. gr. 

XI. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

51. gr. 

Gistihús er hvert það hús eða húshluti, þar sem menn dveljast nætursakir 

fyrir borgun. 
Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo, að 8 må loftrými 

komi á hvern gest. 
Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill, hreinn og laus við ólykt. 

Ávallt skal skipt á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur. 

Gestir skulu hafa aðgang að baði. 
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52. gr. 
Lofthæd veitingastofu skal vera a. m. k. 2.5 m og hverjum gesti skal ætla 

a. m. k. 1.15 m? gólfflöt. Ekki má vera innangengt milli veitingastofu og herbergja, 
sem rekstrinum er óviðkomandi. 

53. gr. 
Á veitingahúsum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru fram reiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvottar og sótthreinsunar. 
Í eldhúsum skulu vera vélknúin loftræstingartæki, ef þurfa þykir. 

Rétti, sem ekki er neytt innan 4 klst. frá tilbúningi, skal geyma í kæliskápum, 
þar sem hiti er undir 5? C. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem geyma á Í minnst 
60" C hita, unz þeirra er neytt. 

54. gr. 
Ekki má bera gestum skörðótt eða sprungin matar- og drykkjarilát, og mat- 

reiðslu- og uppþvottartæki skulu heil. Ílát og borðfæri skal þvo úr heitu sápu- 
vatni og sjóða eða sótthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni 
eftir notkun, og þurrkur og þvottakústa skal sjóða iðulega. Borðdúkar skulu heilir 
og hreinir. Dúklaus borð skal þvo hverju sinni eftir notkun. Búr, hillur og þess konar 
ber að þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofum má ekkert geyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

55. gr. 
Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið í, ber að sótthreinsa, áður en það er 

notað að nýju, nema héraðslæknir telji óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað og 
aðra muni, sem hinn sjúki hefur notað. 

56. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 1115. gr. 

XII. KAFLI 

Um rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

57. gr. 
Ekki má vera innangengt milli rakara-, hárgreiðslu- eða snyrtistofu og ibúðar- 

herbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 

58. gr. 
Öll áhöld, sem notuð eru við þjónustu á rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofum, 

skulu vanalega hreinsuð og sótthreinsuð hverju sinni eftir notkun, og hverjum gesti 
skal ætla hrein handklæði og hreina dúka. Á höfuðbrík stóla skal jafnan vera hreinn 
pappir. 

Rafmagnstæki skulu viðurkennd af rafmagnseftirlitinu. 

59. gr. 
Ekki má veita þjónustu fólki, sem víst er um eða grunur leikur á, að haldið sé 

næmum sjúkdómum, og fólki með húðsjúkdóma í hársverði eða andliti má ekki veita 
þjónustu, nema sannað sé með læknisvottorði, að öðrum stafi ekki hætta af. 

Ef upplýst verður eftir á, að gesti með slíkan sjúkdóm hefur verið veitt bjon- 
usta, skal tafarlaust leita fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun á tækjum þeim, 
er við hann voru notuð.
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60. gr. 16 

Nu telur gestur, ad hann hafi ordid fyrir smitun eda fengið á sig óþrif á rakara-, 15. febr. 

hárgreiðslu- eða snyrtistofu, og ber honum þá tafarlaust að tilkynna það héraðs- 

lækni eða heilbrigðisnefnd. 

61. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11.—15. gr. 

XIIL KAFLI 

Um kirkjur og önnur samkomuhús. 

62. gr. 

Veggir, gólf og loft í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingartæki skulu sett þar, sem heil- 

brigðisnefnd telur slíks þörf. 

63. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11— 15. gr. 

XIV. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru. 

64. gr. 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru fer eftir almennum lögum 

og reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 24 1. febrúar 1936, 

um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglugerðir, 

sem settar hafa verið samkv. þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 15. júlí 1936, 

og reglugerð nr. 17 22. febr. 1939; reglugerð nr. 157, 4. sept. 1953, um mjólk og 

mjólkurvörur, bráðabirgðareglur nr. 67 12. marz 1941, um framleiðslu og sölu á 

rjómaís með eða án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febrúar 1949, um kjötmat o. fl., 

auglýsingu nr. 185 22. nóv. 1940, um nokkrar vörur úr kjöti, og reglugerð nr. 155 

8. september 1949, um kjötmat o. fl.). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f, 1115. og 65.—80. gr. 

A. Almenn ákvæði. 

65. gr. 

a. Ekki má vera innangengt milli neyzluvörubúða eða neyzluvörugeymslna og 

íbúðarherbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 

b. Lofthæð húsakynna skal vera a. m. k. 2.5 m. Vélknúin loftræstingartæki skulu 

sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur þörf á. 

c. Búðir og matvælagerðarhús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 

meindýrum. 
d. Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu eins og hún kemur 

úr búð, en nota við afgreiðsluna til þess gerða spaða, skeiðar, gaffla eða tengur. 

e. Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappir eða annað jafngildi. 

B. Um mjólk og mjólkurvörur. 

66. gr. 

Í mjólkurbúðum má einungis geyma og selja gerilsneydda mjólk.
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67. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur leyft framleiðendum að selja neytendum ógerilsneydda 

mjólk milliliðalaust, ef fylgt er öllum ákvæðum þeirra laga og reglugerða, sem vísað 
er til í 64. gr. Aldrei má þó mjólk, sem seld er á þann hátt, vera sambland mjólkur 
frá tveimur eða fleiri framleiðendum (heimilum). 

Heimilt er að selja gerilsneydda mjólk, svo og mjólkurvöru, á matsölu- og veit- 
ingastöðum til neyzlu þar. 

C. Um rjómaiís og mjólkuris. 

68. gr. 
Öll tæki og efni, sem notuð eru við framleiðslu á rjómaís eða mjólkurís, skulu 

fullnægja ströngustu hreinlætiskröfum, samkvæmt almennum reglum um tilbúnins 
og dreifingu á matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. Sama gildir um 
húsnæði. 

Hvers konar blanda, sem notuð er í ísfrauð, skal gerilsneydd. 

D. Um brauðgerðarhús, brauðbúðir, heimabakstur o. fl. 

69. gr. 
Öll óumbúin brauðvara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða 

afgreidd með sérstökum tækjum (sbr. 65. gr. d), skulu seymd og afhent í sérstökum 
umbúðum. 

70. gr. 
Vöru, sem seld er í brauðbúð, má ekki neyta þar inni, nema húsakynni og annar 

búnaður sé til þess gert og heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til. 

71. gr. 
Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi 

til og farið sé að fyrirmælum hennar um allt, er máli skiptir. 

72. gr. 
Brauðvöru má ekki selja á götum eða torgum, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt 

leyfi til, og ekki má ganga með hana milli húsa til framboðs. 

73. gr. 
Brauðvöru skal flytja milli brauðgerðarhúsa og búða í hreinum lokuðum og 

rykheldum kössum. 

E. Um meðferð og sölu kjötvöru. 

74. gr. 
Leyfi heilbrigðisnefndar þarf til starfrækslu sláturhúsa. Setur hún þá reglur 

um nauðsynleg heilbrigðisskilyrði. Kjöt og kjötvöru til daglegrar neyzlu má einungis 
selja í sérstökum kjötbúðum. Heilbrigðisnefnd getur þó veitt undanþágu frá þessu 
ákvæði meðan kjötbúðir eru ekki fyrir hendi. Skilyrði a—e liða þessarar greinar 
skulu þó jafnan uppfyllt. Í kjötbúðum má einnig selja harðfisk í umbúðum, frystan 
fisk í umbúðum, fiskfars, lax, silung, síld niðursuðuvöru, feitmeti, álag, ost, egg, 
kartöflur, rófur og grænmeti, svo og aðra vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir sölu á þar. 

Um kjötbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
a. Gólf kjötbúðar skal vera vatnshelt og lagt flísum eða öðru jafngildi, rás skal 

úr gólfu niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða húðaðir öðru 
jafngildi, en búðin að öðru leyti máluð.
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b. Botn budarborda skal vera a. m. k. 15 cm frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, mar- 
mara eða öðru jafngildi. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri. 

c. Kjötkrókar og kjötstengur skal vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr 
hörðum við og eggjárn öll óryðguð. 

d. Vara, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur úr búð, skal geymd í luktum 
glerskápum. 

e. Kæliklefi eða kæliskápur skal vera í hverri kjötbúð. 

F. Um meðferð og sölu á fiski. 

75. gr. 
Með þeim undantekningum, er getur í 74. og 76. gr., skal selja óunninn neyzlu- 

fisk í sérstökum fiskbúðum. Í fiskbúðum má einnig selja niðursuðuvöru, sjófugl, 
hval, sel, hákarl, harðfisk í umbúðum og aðra þá vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir 
sölu á þar. 

Um fiskbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli. 
a. Gólf skal vera úr terrazzo eða öðru jafngildi, með niðurfalli og hæfilegum 

halla að því. 
b. Gengið skal þannig frá veggjum, að auðvelt sé að hreinsa þá. 
c. Búðarborð skulu vera skúffulaus og klædd ryðfríum stálplötum eða öðru jafn- 

gildi. Skal þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að hreinsa undan þeim. 
d. Geymsluklefi skal fylgja hverri búð. 

Sérstakur, upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar. 
I búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni til fiskþvottar. 
Þar skal einnig vera lokað ílát undir fiskúrgang, og ber að hreinsa það daglega. 

g. Í búðinni skulu vera trog eða bakkar undir fisk. Ef trog eru notuð, skulu þau 
grænmáluð utan, en ljósmáluð innan og göt á botni. 

h. Kassar, sem notaðir eru til flutnings á fiski úr fiskbúðum til neytenda, skulu 
vera með loki, grænmálaðir utan, ljósmálaðir innan og á þá málað nafn eða 
merki eiganda. 

i. Ekki má láta fisk liggja á gólfi í búð eða geymslu. 

>
 O
 

76. gr. 
Heimilt er sjómönnum að selja eigin afla úr bát, á lendingarstað. Þar sem ekki 

eru fiskbúðir, getur heilbrigðisnefnd og leyft fisksölu á tilteknum stöðum, að upp- 
fylltum skilyrðum, sem hún setur. Við götusölu skal nota hreinlega, málaða vagna, 
og segir heilbrigðisnefnd fyrir um gerð þeirra. Hverjum vagni skal fylgja lokað 
ílát undir úrgang. 

71. gr. 
Frá 1. maí til septemberloka má ekki selja óslægðan fisk, og aldrei selja 

fisk, sem hefur ekki verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn frá því er hann 
var deyddur. 

78. gr. 
Allur neyzlufiskur skal vera hreinn, óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti óað- 

finnanlegur. 

79. gr. 

Við flutning á fiski skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. Aldrei má leggja óumbúinn 
fisk frá sér úti við, nema breitt sé undir hann. 

Neyzlufiskur, sem fluttur er landveg til bæjarins, skal fluttur í lokuðum köss- 
um, er taka mest 50 kg. Heilagfiski og skötu þarf þó ekki að flytja í kössum, en 
flytja skal fiskinn í heilu lagi og búa þannig um, að ryk komist ekki að. 
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G. Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

80. gr. 
Kornvöru, kex, sykur og aðra neyðsluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um í 

samþykkt þessari og vegin er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geyma í vel 
luktum skúffum eða ílátum, er aldrei mega standa opin. 

Smjör, smjörlíki og ost skal geyma í luktum glerskápum. 

XV. KAFLI 

Um baðhús, sundlaugar (sundhallir), baðstaði (sundstaði), íþróttahús, 

íþróttavelli (íþróttasvæði) og útileikvelli barna. 

A. Um baðhús. 

81. gr. 
Gólf baðherbergja skulu flíslögð og veggir flíslagðir, glerjaðir eða húðaðir öðru 

jafngildi í 1.80 m hæð. 

B. Um sundlaugar. 

82. gr. 
Sundlaugar skulu vera úr steinsteypu og svo sléttar innan, að auðvelt sé að 

þvo gólf og veggi. Barmar skulu hærri en gólfið í kring. Með fram innanverðum 
börmum, ofan vatnsborðs, skulu vera vatnsheldar rennur eða ílát, er sundgestir geta 
hrækt í. 

83. gr. 
Vatn, sem notað er í sundlaugar, skal vera hreint og gerlagróður þess ekki meiri 

en drykkjarvatns. 
Gerlafjöldi í sundlauginni má ekki fara yfir 1000 í 1 cm? og saurgerlar (B. coli) 

mega ekki finnast að staðaldri í 1 emð. Taka skal sýni af vatni til rannsóknar ekki 
sjaldnar en tvisvar í mánuði. 

Sundlaugar skal tæma og hreinsa, svo oft sem þurfa þykir. 

84. gr. 
Hverri sundlaug skulu fylgja hæfilega margir búningsklefar, baðklefar með 

steypiböðum, salerni og þvagstæði. Húsakynnum skal haga þannig, að sundgestir 
komist ekki í sundlaugina nema úr baðklefa. Skylt er að hafa björgunartæki í sund- 
laugum. 

85. gr. 
Sundgestum er skylt að sápuþvo sig vandlega, áður en þeir fara í sundlaug. 

Bannað er að hrækja eða snýta sér í sundlaug eða saurga hana á annan hátt, og er 
heimilt að vísa sundgestum burt, ef þeir verða uppvísir að slíku. 

86. gr. 
Ekki má hleypa fleiri gestum í sundlaug í senn en svo, að a. m. k. 3 m? af 

yfirborði vatnsins komi á hvern mann. 

87. gr. 
Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, opin 

sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi, áberandi kvef, niðurgang eða aðra kvilla, 
sem borizt geta manna á milli, ber að synja honum aðgangs að sundlaug. 

Ef grunur leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal synja 
honum aðgangs, nema læknisvottorð komi til.
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88. gr. 16 
Ef grunur leikur å, ad smitandi sjukdéma, t. d. fotamyglu (opidermophytosis 15. febr. 

interdigitale plantarum), megi rekja til smitunar i sundlaug, skal tafarlaust gera 
héraðslækni viðvart og hlíta fyrirmælum hans um varudarrådstafanir. 

89. gr. 
Baðföt, handklæði, bursta og annað, sem lánað er sundgestum til afnota, skal 

sjóða eftir notkun hverju sinni eða leggja í sótthreinsunarlög eftir nánari fyrirmæl- 
um héraðslæknis. 

90. gr. 
Starfsfólk sundlauga skal hafa sérstaka skó á fótum, er það notar einungis 

á því svæði, sem sundgestir ganga um, eftir að þeir hafa afklæðzt og þvegið sér, og 
engir mega ganga um það svæði nema á sérstökum skóm. 

C. Um baðstaði. 

91. gr. 
Baðstaðir skulu valdir þannig, að ekki sé hætta á, að neins konar saurindi 

berist í sjóinn (vatnið). Nægilega mörg salerni skulu vera í grennd við slíka staði 
og þannig um frárennsli búið, að sjórinn saurgist ekki af því. 

92. gr. 
Ef baðstaðir eru fjölsóttir, skal rannsaka vatnið öðru hverju og leyfa því aðeins 

notkun þeirra, að gerlafjöldi sé ekki úr hófi. 

93. gr. 
Baðgestum er skylt að ganga þrifalega um baðströnd, og ekki mega þeir saurga 

vatnið á neinn hátt.. . 
Um aðgangsleyfi að baðstöðum gildi ákvæði 87. gr. 

94. gr. 
Sérstakur gæzlumaður skal annast eftirlit á baðstað, og skylt er að hafa þar 

björgunartæki. 

D. Um iþróttahús. 

95. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttahúsa og ljósflötur þeirra helzt 

ekki minni en %; gólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði sem minnst. 
Leitast skal við að gera dynur og önnur áhöld þannig úr garði, að þau safni ekki 
i sig ryki. 

96. gr. 
Auk æfingarsalar (-sala) skulu vera í hverju íþróttahúsi eitt eða fleiri búnings- 

herbergi, baðherbergi með steypiböðum, salerni og áhaldaherbergi eða skápur fyrir 
ræstitæki. 

. Haga skal húsakynnum þannig, að gengið sé í leikfimisal úr búningsklefa, og 
aldrei má fara þannig inn nema á sérstökum skóm. 

97. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sér til nauðsynlegrar hrein- 

gerningar og loftræstingar.
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E. Um iþróttavelli. 

i 98. gr. 
Íþróttavellir skulu þannig úr garði gerðir, að sem minnst rykist upp af þeim. 

Þeir skulu hreinsaðir eftir þörfum, og aldrei má safnast þar fyrir rusl. Slíkum 
völlum skulu jafnan fylgja salerni, búningsklefar og böð. 

F. Um útileikvelli barna. 

99. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur sett sérstakar reglur um útileikvelli barna. 

100. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11.—15. gr., eftir því sem við getur 

átt, að því er varðar starfsemi þá, er þessi kafli fjallar um. 

i XVI. KAFLI 

Um fangelsi og vistarverur handtekinna manna. 

101. gr. 
Um sængurfatnad i fangelsum og vistarverum handtekinna manna skal gætt 

åkvæda 51. gr. 

102. gr. 
Ef uppvíst verður eða grunur leikur á, að einhver vistmanna sé haldinn næmum 

sjúkdómi eða óþrifakvilla, skal einangra hann, en leita síðan fyrirmæla héraðslæknis 
um meðferð hans og um hreinsun á herbergi og rúmfatnaði. 

103. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, 11. og 13.— 16. gr., eftir því sem við 

getur átt. 

XVII. KAFLI 

Um kirkjugarða, líkhús og líkgeymslu. 

104 gr. 
Um kirkjugarða og meðferð líka fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 64 23. júní 1932, reglugerð nr. 83 25. júlí 
1934, hvort tveggja um kirkjugarða, lög nr. 42 10. nóv. 1913 og reglugerð nr. 24 1. 
april 1936, hvort tveggja um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum. 

Um flutning líka milli sókna fer eftir ákvæðum laga nr. 66 19. júní 1933, um 
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, með áorðinni breytingu samkvæmt lögum 
nr. 28 27. júní 1941 og ákvæðum reglugerðar nr. 159 27. sept. 1941, um flutning líka). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f, 11. og 106. 112. gr. 

105. gr. 
Í kirkjugörðum eða við þá skal reisa verkamannaskýli handa þeim, er í görð- 

unum vinna. 

106. gr. 
Vatnsból mega ekki vera nær kirkjugarði en 200 m og því aðeins svo nærri, 

að jarðvegi halli ekki að vatnsbóli.
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107. gr. 16 
Likkistur má ekki grafa grynnra en svo, að 1.25 m séu frå kistuloki að grafar- 15. febr. 

barmi. 
Leyfa má, að grafir séu gerðar úr steinsteypu, en þó skulu þær vera neðanjarðar 

og a. m. k. 0.5 m þykkt jarðvegslag ofan á. Í botni slíkra grafa skal vera sandur 
eða möl eða þannig frá honum gengið á annan hátt, að gröf haldist þurr. 

Ekki má opna slíkar grafir, nema héraðslæknir veiti samþykki til og farið sé 
að fyrirmælum hans. 

108. gr. 
Líkhús skulu vera úr steinsteypu og þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim 

hreinum. Gluggar skulu vita í norður. Rás skal úr gólfi niður í holræsi. Í líkhúsum 
skal vera rennandi vatn og handlaugar. Séð skal fyrir góðri loftræstingu. 

109. gr. 
Likhús skal þrífa svo oft sem þurfa þykir og ávallt þegar í stað, eftir að þar hafa 

verið geymd ókistulögð lík. 
Leita skal fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun, ef í líkhúsi hefur verið 

geymt lík manns, sem dáið hefur úr næmum sjúkdómi. 

110. gr. 
Héraðslæknir getur mælt svo fyrir, að lík manns, er dáið hefur úr næmum sjúk- 

dómi, skuli kistulagt þegar í stað og flutt í líkhús. 

111. gr. 
Fundin eða sjórekin lík skal ætíð flytja í líkhús, þegar að lokinni lögskipaðri 

mannskaðarannsókn. 

112. gr. 
Ef sett verður á stofn bálstofa á samþykktarsvæðinu, setur heilbrigðisnefnd sér- 

stakar reglur um hana. 

XVIII. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

113. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum, 
svo og reglur nr. 11 20. janúar 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, sótt- 
varnarlög nr. 34 12. apríl 1954 og lög nr. 66 19. júní 1933, um varnir gegn útbreiðslu 
næmra sjúkdóma). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f og 114— 117. gr. 

114. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega, svo og bifreiðum, skal haldið eins hreinum 

og auðið er. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á veit- 
ingahúsum, eftir því sem við verður komið. 

115. gr. 
Ekki má flytja með skipum, bátum eða almenningsvögnum sjúklinga með næma 

sjúkdóma nema með leyfi héraðslæknis, er hefur um það samráð við landlækni, 
þegar mikið er í húfu.
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116. gr. 
Ef vart verður meindýra í skipi eða bát, sömuleiðis lúsar, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

117. gr. 
Skipstjórar og útgerðarmenn, bifreiðastjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð 

á, að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur 
að þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og bifreiðum. 

Kyrrsetja má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bág við fyrirmæli 
héraðslæknis og heilbrigðisnefndar. 

XIX. KAFLI 

Um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

118. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. f, 11. og 119—124. gr., um peningshús, búrekstur og 

skepnuhald. 

119. gr. 
Ekki má reisa peningshús, haughús, áburðarhús, safnhús eða safngryfjur nema 

i samræmi við ákvæði heilbrigðissamþykktarinnar, enda skulu slíkar framkvæmdir 
tilkynntar heilbrigðisnefnd. 

120. gr. 
Peningshús má ekki standa nær alfaravegi en 10 m og ekki má það standa nær 

vatnsbóli en 15 m og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli frá vatnsbóli. 

121. gr. 
Peningshús skulu vera björt og loftgóð, gólf og flór úr steinsteypu og húsin 

að öðru leyti þannig gerð, að auðvelt sé að hreinsa þau. Skulu þau kölkuð eða þrifin 
viðlíka vel a. m. k. einu sinni á ári. 

Gengið skal þannig frá haug- og áburðarhúsum og safngryfjum, að ekki berist 
frá þeim til mannabyggða ódaunn eða óþverri og mönnum og skepnum stafi ekki 
hætta af, þótt yfir þau sé gengið. 

122. gr. 
Loðdýr (dýr, sem alin eru vegna feldarins) og tamda fugla, aðra en stofufugla 

í búrum, má ekki hafa án samþykkis heilbrigðisnefndar, og að uppfylltum skilyrð- 
um, sem hún setur um húsakynnin og aðra aðstöðu. 

123. gr. 
Hundahald er bannað á samþykktarsvæðinu, nema að fengnu leyfi heilbrigðis- 

nefndar. Bannað er að láta hunda ganga lausa á almannafæri, að viðlögðum sektum 
skv. 127. gr. Hundar skulu greinilega merktir eigendum sínum, en um ómerkta 
hunda skulu gilda ákvæði 10. gr. um útrýmingu óskiladýra. 

124. gr. 
Búpeningur má ekki ganga laus á samþykktarsvæðinu, og ekki má reka hann 

segnum íbúðarhverfi. Undanþegin eru þó útflutningshross á leið til skips, enda 
skulu þau rekin undir stjórn lögreglu.
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XX. KAFLI 

Lokaåkvædi. 

125. gr. 

Bæjarstjórn skal ávallt leita umsagnar heilbrigdisnefndar um hvers konar ráð- 

stafanir og framkvæmdir, er að heilbrigðismálum lúta. 

126. gr. 

Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur mælt fyrir um 

samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað hans. 

Skal þá greiða kostnaðinn úr bæjarsjóði til bráðabirgða, en innheimta síðan hjá 

hlutaðeiganda, með lögtaki, ef þörf gerist. 

127. gr. 

Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í tæka 

tíð fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta sektum 

allt að 5000 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur sektarféð 

í bæjarsjóð. 
128. gr. 

Með mál, er rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opinberra 

mála. 
129. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi, jafnskjótt og hún hefur verið birt í Stjórnartíðindum. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 15. febrúar 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Almennar samkomur má ekki halda í Norður-Þingeyjarsýslu, nema að fengnu 

leyfi sýslumanns Þingeyjarsýslu. Skal hann jafnframt ákveða hvort löggæzla skuli 

vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkoma skulu sækja um 

leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka lög- 

gæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. En 

löggæzlusvæðin eru þessi: 

Kelduneshreppur. 
Öxarfjarðar- og Fjallahreppur. 
Presthólahreppur. 
Raufarhafnarhreppur. 
Þórshafnar-, Sauðanes- og Svalbarðshreppur. i

i
 

1958 

16 

15. febr. 

17 

19. febr.
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17 Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um að 
19. febr. skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 

staðnum er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið, og 
mega þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin i, 
hefur verið lokað og fjarðlægðir hafa verið þeir menn, er hætta setur stafað af. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo hann eigi getur mætt á skemmtun, er hon- 
um heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar í hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir 
vera, og getur hann hvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 
Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 
fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að 
haldi uppi reglu, forstöðumenn skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra 
borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtunum ætla að verða lítt þol- 
andi, er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt 
að fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. 
Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt 
eða i nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita 
áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni dansskemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis 
manna eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslu- 
manni skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er 
verið hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal 
hann lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa 
orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra Þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmtun. 

hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 fyrir 
hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmtistað, 
eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal, þegar hann sér ástæðu til eða samkvæmt óskum félagssamtaka 

i sýslunni, kalla forstöðumenn samkomustaða Norður-Þingeyjarsýslu á fund á Kópa- 
skeri. Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði gætt, að skemmtanir þær, 
er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum skulu 
og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök
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að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 17 

forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum hópi með 19. febr. 

fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er löggæzlu- 
menn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtunum, 
skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 7. gr., 
á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu eftirlits- 
manna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum þeim, 
er löggæzlumaður telur að hafa hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli bannaður 
aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma bannið skuli 
gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 
staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu er beint 
gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði 
þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja þeim mönnum, sem banni 
er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það jafnt 
þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði, en að % úr viðkomandi sveitarsjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna 
snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur að hálfu, en 
ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlu- 
manna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna 
þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiða hluta sveitarsjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 

skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um lögreglumenn, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 19. febrúar 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

B6
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18 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Slysa- og sjúkrasjóð lögreglufélags 
21. febr. Reykjavíkur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 21. 

febr. 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Slysa- og sjúkrasjóð lögreglufélags Reykjavíkur. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er Slysa- og sjúkrasjóður lögreglufélags Reykjavíkur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 1957. Stofnfé sjóðsins er: 

1. Kr. 1000.00, sem er gjöf frá Prentsmiðjunni Gutenberg, gefin sem þakklætisvottur 
fyrir rösklega framgöngu lögreglumanna við björgunar- og slökkvistarf, þegar 
kviknaði í prentsmiðjunni þann 2. ágúst 1944. 

2. Kr. 10000.00, sem er gjöf frá Reykjavíkurbæ á 20 ára afmæli lögreglufélags 
Peykjavíkur og gefin til stofnunar slíks sjóðs. 

3. gr. 
Sjóðurinn er eign lögreglufélags Reykjavíkur, en er undanþeginn öllum fjárhags- 

skuldbindingum félagsins. Sjóðurinn skal ávaxtaður í Landsbanka Íslands eða í 
ríkistryggðum skuldabréfum. Skrifstofustjóri lögreglustjóraembættisins í Reykjavík 
skal annast reikningshald sjóðsins. Ársreikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af 
endurskoðendum lögreglufélags Reykjavíkur og lagðir fram, ásamt ársskýrslu, til 
samþykktar á aðalfundi ár hvert. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

4. gr. 
Sjóðnum skal afla tekna með vöxtum af höfuðstól og árlegu tillagi lögreglufélags 

Reykjavíkur, sem miðað sé við tiltekna upphæð fyrir hvern félagsmann og skal sú 
upphæð ákveðin á aðalfundi lögreglufélagsins ár hvert. Tillag lögreglufélagsins skal 
greitt sjóðnum eigi síðan en 1. des. ár hvert. Enn fremur skal tekna aflað með gjöfum 
og á hvern annan hátt, sem stjórn sjóðsins telur henta. 

5. gr. 
Tilgangur með stofnun sjóðsins er að styrkja þá félagsmenn í lögreglufélagi 

Reykjavíkur, sem verða fyrir slysum og sjúkdómum. Styrk úr sjóðnum má einnig 
veita vegna slysa og sjúkdóma, sem makar félagsmanna og börn innan 16 ára 
verða fyrir. 

Þeir skulu sitja fyrir um styrk, sem leita þurfa læknishjálpar erlendis, vegna þess 
að ekki er unnt að fá jafngóða læknishjálp hér á landi. Við veitingu styrks skal 
taka tillit til efnahags styrkbeiðanda og annarra ástæðna. 

6. gr. 
Engan styrk má veita úr sjóðnum, fyrr en höfuðstóll hans er orðinn kr. 25000.00 

— tuttugu og fimm þúsund krónur —. Eftir það má árlega veita úr sjóðnum allt að 
helmingi tekna hans næsta ár á undan. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 100000.00
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— eitt hundrað þúsund krónur — má árlega veita úr honum allar tekjur næsta árs 

á undan. Óráðstafað styrkveitingafé leggist árlega við höfuðstólinn. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

7. gr. 

Stjórn lögreglufélags Reykjavíkur annast stjórn sjóðsins, sér um ávöxtun hans 

og aðra tekjuöflun og veitir styrki úr honum. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjórnar Íslands á skipulagsskrá þessari. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Mosfellshreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Mosfellshrepps fer með stjórn heimilishjálpar í hreppnum. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar í Mosfellshreppi er í 

höndum konu með þekkingu á heimilisstörfum, er hreppsnefnd skipar. Hún á rétt 

á að sitja fundi hreppsnefndar þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina, 

og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er 

með vottorði læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem forstöðukona heimilishjálpar- 

innar metur gildan, að hjálpar sé þörf um stundar sakir vegna sjúkdóma, barns- 

burðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum sökum. 

Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt um lengri tíma í senn en 14 daga. 

3. gr. 
Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, sem 

heimilishjálp stunda á hennar vegum séu hæfar til starfsins, hafi t. a. m. lokið til- 
skyldu námskeiði eða sýnt hæfni í verki og séu ekki haldnar smitandi sjúkdómum. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ályktun 

hreppsnefndar. 
Hjálparkona skal fá laun sin greidd að nokkru leyti á þeim heimilum sem hún 

aðstoðar og að nokkru leyti úr hreppssjóði. 

4. gr. 
Heimili, sem óska eftir aðstoð, skulu snúa sér til forstöðukonu heimilishjálpar- 

innar, og ber þeim að öllu leyti að fara eftir þeim reglum, sem hreppsnefnd setur 

um heimilishjálp. 

5. gr. 
Hjálparkona skal fá ókeypis fæði og gistingu á heimili því, sem hún aðstoðar, 

og einnig ber heimilum að greiða henni kr. 50.00 — fimmtíu krónur — fyrir hvern 
vinnudag. Þó getur hreppsnefnd í sérstökum tilfellum veitt eftirgjöf á greiðslu 
fyrir heimilishjálp að nokkru eða öllu leyti að fengnum tillögum forstöðukonunnar, 
og skal þá hjálparkona fá þann mismun greiddan úr hreppssjóði. 

1958 

18 

21. febr. 

19 

26. febr.
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19 6. gr. 
26. febr. Hreppsnefnd Mosfellshrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur 

þær, er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

7. gr. 
Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti 

og reikningar Mosfellshrepps. 

8. gr. 
Sá halli, sem kann að verða af heimilishjálp, sem veitt er samkv. lögum um 

heimilishjálp í viðlögum og reglugerð þessari, greiðist að % úr ríkissjóði, en % úr 
hreppssjóði. 

9. gr. 
Reglugerð þessa skal endurskoða að tveimur árum liðnum ef forstöðukona 

heimilishjálparinnar telur það nauðsynlegt eða meiri hluti hreppsnefndar æskir þess, 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Mosfellshrepps hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum, staðfestist hér 
með til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga 

  

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. febrúar 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Jón S. Ólafsson. 

20 REGLUGERÐ 
26. febr. 

um heimilishjálp í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Hrunamannahrepps fer með stjórn heimilishjálpar í Hrunamanna- 
hreppi. Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar er í höndum stjórnar 
Kvenfélags Hrunamannahrepps. 

Stjórn kvenfélagsins á rétt á að sitja fundi hreppsnefndarinnar, þegar rædd eru 
mál, sem varða heimilishjálpina, og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er með 
umsögn læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem stjórn kvenfélagsins metur gildan, 
að hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, dauðs- 
falla eða af öðrum ástæðum. Hjálpin skal veitt svo lengi sem stjórnin telur brýna 
nauðsyn bera til, sé þess kostur. 

3. gr. 
Heimilishjálpin skal jafnan leitast við að hafa til taks eina konu til heimilis- 

hjálpar. Stjórn kvenfélagisns ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, 
sem heimilishjálpina stunda á vegum stofnunarinnar, séu hæfar til starfsins og séu 
ekki haldnar smitandi sjúkdómi.
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4. gr. 20 

Sveitarsjédur Hrunamannahrepps ber ekki fjårhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur 26. febr. 

þær, sem vinna á vegum heimilishjálparinnar kunna að valda við störf sín. 

5. gr. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 

hreppsnefndar. 
Hreppsnefnd getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp að nokkru eða öllu 

leyti að fengnum tillögum stjórnar kvenfélagsins. 

6. gr. 

Fyrir heimilishjálp skal greiða kr. 60.00 á dag. Hjálparstúlka skal fá endur- 

gjaldslaust fæði og húsnæði á vinnustað. Hreppsnefndin setur reglur um greiðslu, 

innheimtu og annað, er hún telur máli skipta í þessu efni og annast fjárreiður stofn- 

unarinnar. 
7. gr. 

Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti og 

reikningar sveitarsjóðs. 

8. gr. 

Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp og samþykkt þessari, greiðist að %% úr ríkissjóði, en að % úr sveitar- 

sjóði Hrunamannahrepps. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Hrunamannahrepps hefur samið og samþykkt 

samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum, staðfestist 

hér með til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. febrúar 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. nn - 
Jón S. Ólafsson. 

REGLUGERÐ 21 
4. marz 

um breytingu á reglugerð nr. 95 28. júní 1957 um skatt á stóreignir. 

1. gr. 

Kærufrestir samkv. 2. málsgr. 23. gr. ofannefndrar reglugerðar breytast þannig, 

að í stað 20 daga komi 40 dagar og i stað 30 daga komi 50 dagar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkv. heimild í lögum nr. 44/1957 um skatt á stór- 

eignir, sbr. lög nr. 46/1954, og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 4. marz 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.
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AUGLYSING 
4 
á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

  

  

  

  

  

Staðfest: 

Fljótshlíðarhrepps, Rangárvallasýslu ......................... 27. febr. 1958. 
Tálknafjarðar, Vestur-Barðastrandarsýslu ................... 27. — 1958. 
Hrófbergshrepps, Strandasýslu ...........0...0.0.0.0. 0... 27. — 1958. 
Blönduóshrepps, Austur-Húnavatnssýslu .................... 21. — 1958. 
Kirkjubæjarhrepps, Vestur-Skaftafellssýslu .................. 27. — 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. marz 1958. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1957. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun: 
a. Verðbréf ..............0.0.2 00 kr. 27600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................0.... — 26041.02 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 10265.95 

kr. 63906.97 
Vextir: 

a. Af verðbréfum .............00.00. 00... kr. 1880.00 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði .................. —- 1380.00 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 740.21 

— 4000.38 

Kr. 67907.35 
Gjöld 

Eign í árslok: 
Verðbréf .........0.0.000022 een nerne ennen enes kr. 22600.00 
Innstæda í Söfnunarsjóði ...................0000 0000. — 27491.19 
Innstæða í Landsbanka Íslands ......................0.000000. — 17886.16 

Kr. 67907.35 
Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biskup Íslands, Reykjavik, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1957. 

. Eign í ársbyrjun: Tekjur 
a. Veðdeildarbréf ......... IE NSEÐBRÐNBRSÐÐÐBRORNÐRR kr. 1200.00 

b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 10364.34 
kr. 11564.34 

. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ..........2.000000000. 00... kr. 57.50 

b. — innstædu í Landsbanka Íslands ............ —  630.40 
— 687.90 

Kr. 12252.24 

Eign i årslok: Gjåld i 
a. Veddeildarbréf ............0.2000.0 000. ne... kr. 1100.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ............... — 11152.24 

kr. 12252.24 

Kr. 12252.24 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1957. 

Tekjur: 

. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf ......... FERKERREREREEEEEEKEEKEREE kr. 200.00 

b. Innstæda í Landsbanka Islands .......0.00000.00.. —- 4526.74 
kr. 4726.74 

. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........20000 0000. kr. 5.00 

b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............... — 236.49 

— 241.49 

Kr. 4968.23 

Eign i årslok: i Gjåld 

Innstæða í Landsbanka Islands .........00000000 0... s.n. a... kr. 4968.23 

Kr. 4968.23 

1958 
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25
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsted árið 1957. 

  

  

  

  

  

  

  

Eign í ársbyrjun: Tekjur 
a. Verðbréf ............... en kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .................. — 6336.98 

kr. 7336.98 
Vextir: 

a. Af verðbréfum ............ FKR EREEREREE kr.  50.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 382.39 

— 432.39 

Kr. 7769.37 

Eign i årslok: Gjöld 
a. Verðbréf .............. HANSA kr. kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................00.0000000. — 6769.37 

Kr. 7769.37 
Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1957. 

Eign í ársbyrjun: Tekjur 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... kr. 34856.32 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 8466.22 

kr. 43322.54 
Vextir: 

a. Í Söfnunarsjóði ..............0...0.0.0.0..0.... kr. 1847.38 
b. Í Landsbanka Íslands .............0..00.00.... —  507.96 

— 2355.34 

Kr. 45677.88 

Eign í árslok: Gjöld 
Innstæða í Söfnunarsjóði ....................0..00.00. 0... kr. 36703.70 
Innstæða í Landsbanka Íslands ..................000000000000.. — 8974.18 

  

Kr. 45677.88 
Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson.
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REGLUGERÐ 28 
18. apríl 

um útvarpsrekstur ríkisins. 

Samkvæmt lögum nr. 68 28. desember 1934, um útvarpsrekstur ríkisins, svo og 

lögum um breytingu á þeim lögum, nr. 64 frá 31. desember 1939 og nr. 25 frá 28. 

febrúar 1943, er hér með sett eftirfarandi regluserð: 

I. KAFLI 

Um skipulag og stjórn útvarps. 

1. gr. 
Ríkisstjórnin hefur einkarétt til að reka útvarp á Íslandi. Hún lætur reka 

útvarpsstöð í Reykjavík, og má auka orku hennar, eftir því sem þörf krefur. 
Ríkisstjórnin lætur reisa endurvarpsstöðvar annars staðar á landinu, eftir því sem 
ástæður krefjast. Um orkuaukningu Reykjavíkurstöðvarinnar og byggingu endur- 

/arpsstöðva fer eftir ákvörðunum Alþingis. 
Stöðvarnar og rekstur þeirra nefnist einu nafni: Ríkisútvarpið og ber undir 

menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 
Fjárhagsáætlun um tekjur og gjöld Ríkisútvarpsins skal tekin sem sérstakur 

liður í fjárlög ríkisins á ári hverju. 
Tekjum Ríkisútvarpsins og þeirra starfsgreina, sem reknar verða á vegum 

Þess, má eingöngu verja í þágu útvarpsrekstrar og útvarpsnota. 

3. gr. 
Menntamálaráðherra skipar útvarpsstjóra. Skal honum falið að annast allt, 

sem lýtur að rekstri útvarpsins, skrifstofuhald, daglega umsjón og að hafa á hendi 
fjárreiður þess og reikningshald. 

Ráðherra ræður starfsmenn útvarpsins, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og 

utvarpsráðs. 
Ráðningar- og skipunarbréf starfsmanna skulu undirrituð af útvarpsstjóra og 

send menntamálaráðuneytinu til staðfestingar. 

4. gr. 
Útvarpsráð skipa fimm menn, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir hlut- 

fallskosningu á Alþingi, á fyrsta þingi eftir hverjar almennar kosningar. 

Menntamálaráðherra skipar formann úr flokki hinna kjörnu útvarpsráðs- 
manna. 

Menntamálaráðherra ákveður útvarpsráði þóknun fyrir störfin. 

I. KAFLI 

Um störf útvarpsráðs. 

i 5. gr. 
Útvarpsráð tekur ákvarðanir um það, hversu dagskrá skuli hagað í höfuð- 

efnum, og leggur fullnaðarsamþykki á dagskrá, áður en hún kemur til fram- 
kvæmda. Það setur reglur um fréttaflutning útvarpsins og aðrar þær reglur, er 
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28 þurfa þykir, til gæzlu þess, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og fyllsta óhlut- 
18. apríl drægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í almennum málum, atvinnustofnun- 

um, félögum og einstökum mönnum. 

6. gr. 

Útvarpsráð kemur saman á fundi svo oft sem þurfa þykir og að jafnaði einu 
sinni í viku hverri. Teljast það reglulegir fundir útvarpsráðs. Formaður boðar 
fundi og stýrir þeim. Fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið skemmsta, 
nema svo sérstaklega standi á, að nauðsyn beri til að kalla útvarpsráð saman með 
skemmri fyrirvara. Skylt er formanni að kveðja til aukafundar, ef útvarpsstjóri 
eða tveir menn úr útvarpsráði æskja þess. 

Fundur er lögmætur, ef meiri hluti útvarpsráðsmanna er á fundi. 
Útvarpsstjóri á sæti á fundum útvarpsráðs og hefur þar málfrelsi og tillögu- 

rétt, en ekki atkvæðisrétt. Hann getur skotið ákvörðunum útvarpsráðs, þeim, er 

mjög varða fjárhag stofnunarinnar, undir úrskurð ráðuneytisins. 

Útvarpsráð velur sér ritara innan ráðsins. Ritari eða annar sá maður, sem 
það er sérstaklega falið, færir í gerðabók ályktanir útvarpsráðs og annað það, er 
miklu þykir skipta, af því, sem fram fer á fundum. Skylt er að færa til bókar ágrein- 
ingsorð, eftir óskum einstakra útvarpsráðsmanna, svo og útvarpsstjóra. Nafna- 
kall skal hafa við atkvæðagreiðslur, ef einhver útvarpsráðsmanna eða útvarps- 
stjóri óskar þess. Skal þá ágreiningsefnið, svo og atkvæðagreiðslan, fært í gerðabók. 

Gerðabók skal lesa í lok fundar eða í upphafi næsta fundar. Formaður og ritari 
sgerðabókar undirskrifa gerðabókina, er hún hefur náð samþykki fundar. 

Nú fer útvarpsráðsmaður úr bænum eða forfallast á annan hátt frá störfum 
i útvarpsráði, og skal þá, ef fram kemur ósk um það, kveðja varamann til starfs 
í útvarpsráði, meðan aðalmaður er frá störfum. Forfallist formaður útvarpsráðs, 
tilnefnir menntamálaráðherra mann innan ráðsins til þess að gegna störfum hans, 
á meðan á forföllum eða fjarvist stendur. 

7. gr. 

Útvarpsráð tekur, eigi síðar en 1. júlí ár hvert, höfuðákvarðanir um Það, hversu 
dagskrá skuli hagað frá hausti til jafnlengdar næsta ár. Jafnframt gerir það til- 
lögur til útvarpsstjóra um kostnað við útvarpsefni. Fari kostnaðaráætlun útvarps- 
ráðs verulega fram úr áætlun fjárlaga, getur útvarpsstjóri krafizt þess, að leitað 
verði samþykkis ráðuneytisins um kostnaðinn, sbr. 6. gr. 

Útvarpsráð skiptir með sér verkum, eftir því sem henta þykir. Það getur falið 
nefndum, skipuðum útvarpsráðsmönnum og föstum aðstoðarmönnum útvarpsráðs, 

að hafa með höndum undirbúning sérstakra flokka útvarpsefnis. Tillögur og álykt- 
anir nefnda skulu lagðar fyrir útvarpsráð í heild til samþykktar. 

Dagskrá skal á hverjum tíma samin í höfuðdráttum með að minnsta kosti 
fjögurra vikna fyrirvara. Fullnaðardagskrá skal gera fyrir hverja viku í senn, og 
skal hún gefin út eigi síðar en fimmtudag hinn næsta á undan, en birt í útvarpinu 
föstudag næsta á undan. 

Nú fellur niður fundur útvarpsráðs vegna forfalla eða önnur atvik hindra, 

að fullnaðarákvarðanir um dagskrá verði teknar í tæka tíð, og ber þá skrifstofu- 
stjóra dagskrár eða fulltrúa hans að taka ákvarðanir samkvæmt því, er venjur og 
atvik liggja til. 

8. gr. 
Útvarpsráð setur, í samráði við útvarpsstjóra, gjaldskrá fyrir flutning útvarps- 

efnis. Skrifstofustjóri útvarpsráðs eða fulltrúi hans ákveður greiðslur samkvæmt 
gjaldskránni, en skylt er honum að hafa samráð við útvarpsstjóra og formann
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útvarpsráðs, ef vafi getur leikið á um það, hversu ákveða skuli þóknun samkvæmt 28 

gjaldskránni. Sé um stærri greiðslur að ræða, vegna afbrigðilegrar dagskrár, stórra 18. apríl 
leikrita o. s. frv., skulu ákvarðanir teknar á fundi útvarpsráðs. Áætlun um kostn- 
að við slíka dagskrárliði skal liggja fyrir til samþykktar, áður en þeir eru ákveðnir 
í dagskrá. Telji útvarpsstjóri, að um varhugaverð fordæmi sé að ræða eða frek- 
lega fjáreyðslu, getur hann samkvæmt 6. gr. skotið málságreiningi undir úrskurð 

ráðuneytis. 

9. gr. 
Nú forfallast maður, sem flytja á útvarpsefni, eða önnur ófyrirséð atvik raska 

framkvæmd dagskrár, og gerir þá útvarpsstjóri, i samráði við formann útvarps- 
ráðs eða skrifstofustjóra dagskrár, ef til þeirra næst, og að öðrum kosti á eigin 
hönd, nauðsynlegar ráðstafanir um framkvæmd dagskrárinnar. Beri slíkar trufl- 
anir að höndum með skyndilegum hætti og svo standi á, að þulur nái ekki til að 
hafa samráð við yfirmenn stofnunarinnar, er honum skylt að ráða fram úr, eftir 

því sem venjur og atvik liggja til. 

III. KAFLI 

Um fréttaflutning og auglýsinga. 

10. gr. 
Fréttir þær, sem Ríkisútvarpið flytur af eigin hvötum og á eigin ábyrgð, mega 

ekki vera mengaðar neins konar ádeilum né hlutsömum umsögnum um einstakar 
stjórnmálastefnur, stjórnmálaflokka, stefnur í almennum málum, félagsheildir, at- 
vinnustofnanir eða einstaka menn. 

11. gr. 
Ekki mega í fréttum Ríkisútvarpsins felast neins konar auglýsingar né tilkynn- 

ingar aðrar en þær, sem varða sjálfar fréttirnar eða rekstur stofnunarinnar að öðru 
leyti. 

12. gr. 
Ekki mega í fréttum Ríkisútvarpsins felast ádeilur á útvarpið sjálft, enda hvorki 

lof né last um útvarpsstarfsemina né einstaka starfsmenn útvarpsins. 

13. gr. 
Við skráningu almennra frétta Ríkisútvarpsins skal þess ávallt sérstaklega gætt, 

að heimildir fyrir hverri fregn séu sem fyllstar og að þær séu óyggjandi, og skal 
heimilda jafnan getið í handriti. Ekki mega í fréttum útvarpsins vera tilgátur né 
ágizkanir um atburði eða staðreyndir, og skal fremur skjóta á frest að greina frá 
atburðum eða frétt jafnvel niður falla heldur en að eiga það á hættu, að fregn verði 
borin til baka. 

14. gr. 
Útvarpsstjóri semur nánari reglur um fréttaflutning útvarpsins, eftir því sem 

þörf krefur og reynsla bendir til, og leggur þær hverju sinni undir samþykki út- 

varpsráðs, samkvæmt 5. gr. 

15. gr. 
Nú er útvarpsstjóri í vafa um það, hversu með frétt skuli fara, samkvæmt gild- 

andi fyrirmælum í reglugerð og fréttareglum, og ber honum þá að skjóta vafaatrið- 
inu undir úrskurð útvarpsráðs. Úrskurður útvarpsráðs skoðast þá sem regla, unz 
önnur ákvörðun kynni að verða tekin. 
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16. gr. 
Auglýsingar þær og tilkynningar, sem Ríkisútvarpið tekur til flutnings, skulu 

um efni og innihald hlíta þeim reglum, sem fyrir er mælt í 10. gr. Útvarpsstjóri 
semur reglur um flutning auglýsinga og leggur þær fyrir útvarpsráð til samþykktar. 
Um úrskurði í vafasömum atriðum fer eftir þeim reglum, sem 15. gr. mælir fyrir um. 

IV. KAFLI 

Um hagnýtingu útvarps. 

17. gr. 
Útvarpsviðtæki má ekki nota til viðtöku á öðru en útvarpsefni. Útvarpsnotandi, 

sem af tilviljun hlustar á aðrar þráðlausar talsendingar eða loftskeyti, má ekki flytja 
slíkar fregnir öðrum og heldur ekki hagnýta sér þær í fjárgróðaskyni á einn eða 
annan hátt. 

Óheimilt er útvarpsnotanda að hagnýta sér útvarpsefni til fjárgróða, t. d. með 
upptöku þess á hljómplötur (grammofón), með útgáfu á prenti eða með því að selja 
aðgang að útvarpsviðtæki sínu. 

Útvarpsviðtæki telst í reglugerð þessari hvert það tæki, sem hagnýtt er til við- 
töku útvarpsefnis, þar með talið gjallarhorn, sem hagnýtt er með línu frá öðru 
heimili. 

18. gr. 
Heimilt er útvarpsnotanda að hagnýta sér útvarpið eftir vild með viðtækjum 

eða línum til fleiri gjallarhorna og heyrnartækja, en aðeins innan síns eigin heimilis 
og i sumarbústöðum. Útvarpsheimili telst í reglugerð þessari: 

1. Framfærsluheimili. 
2. Heimili einstaks manns, sem hefur sérskilinn fjárhag og sjálfstæða atvinnu. 
3. Stofnun, hvers konar sem er, svo sem skóli, sjúkrahús, samkomuhús, atvinnu- 

stöð o. fl. 
4. Bifreiðar allar. 
5. Skip öll. 

Nú er viðtæki notað með leiðslum til annarra heimila, og telst þá hvert heimili, 
sem þannig hagnýtir sér útvarpið, útvarpsnotandi. 

19. gr. 
Útvarpsnotandi er á hverjum tíma háður ákvæðum laga og reglugerða um eftir- 

lit með hagnýtingu raforku og útvarpsviðtækja. 
Eftirlitsmenn útvarpsins, landssímans og rafmagnsstjórnarinnar á hverjum 

stað skulu hafa óhindraðan aðgang til skráningar útvarpsviðtækja, eftirlits með 
slikum tækjum og hlutum þeirra og allri hagnýtingu rafmagns í sambandi við út- 
varpsviðtæki, og skal þeim heimilt að fara tálmunarlaust þessara erinda um lönd 
manna og hús, enda fari þeir ekki um híbýli manna á helgum dögum og ekki fyrir 
kl. 8 að morgni né eftir kl. 10 að kvöldi virka daga. 

V. KAFLI 

Um afnotagjald og innheimtu. 

Um gjaldskyldu útvarpsnotenda. 

20. gr. 
Til þess að standa straum af rekstri útvarpsins skal greiða til þess árlegt af- 

noltagjald af hverju útvarpsviðtæki í landinu, sbr. 18. gr. Menntamálaráðherra



53 

ákveður afnotagjaldid um eitt ár i senn, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og 

útvarpsráðs. 

21. gr. 
Óheimilt er hverjum manni að hagnýta sér útvarp ríkisins, nema viðtæki hans 

hafi verið skráð og tilkynnt í skrifstofu Ríkisútvarpsins. Hvert það viðtæki, sem er 
hagnýtt, án þess að hafa verið skráð og tilkynnt í skrifstofu Ríkisútvarpsins, skal 
upptækt vera, og rennur andvirðið til Ríkisútvarpsins. Heimilt er útvarpsstjóra að 
veita undanþágu frá þessu, ef maður sá, er hlut á að máli, greiðir fullt afnotagjald 
fyrir þann tíma, sem hann hefur hagnýtt sér útvarp ríkisins. 

Skýrslugerð Viðtækjaverzlunar ríkisins og umboðsmanna hennar telst nægileg 
tilkynning um þau viðtæki, er verzlunin selur. Viðtæki, sem keypt er af öðrum 
en Viðtækjaverzluninni eða umboðsmönnum hennar, ber að tilkynna samstundis 

til skrifstofu Ríkisútvarpsins. 

22. gr. 
Útvarpsnotandi, sem selur eða lætur á annan hátt af hendi viðtæki sitt til 

annars manns, skal samstundis tilkynna það Ríkisútvarpinu og greina fullt nafn 
og heimilisfang viðtakanda. 

23. gr. 
Nú hefur útvarpsnotandi bústaðaskipti, og skal hann þá samstundis tilkynna 

það skrifstofu Ríkisútvarpsins. 

24. gr. 
Gjalddagi afnotagjalds fyrir útvarp er 1. april. 

25. gr. 
Innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins skal annast innheimtu afnotagjalds. 
Pósthús og póstafgreiðslur landsins innheimta gjaldið með póstkröfu samkvæmt 

ákvæðum, sem þar um gilda. 

26. gr. 
Fyrir 15. marz ár hvert skal innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins afhenda póst- 

húsinu í Reykjavík póstkröfur þær, sem innheimta á. 

Um innheimtu og skil pósthúsa. 

27. gr. 
Hverjum útvarpsnotanda ber að innleysa póstkröfu sína innan mánaðar frá 

gjalddaga hennar. Að þeim tíma liðnum bætist við gjaldið 10% dráttarvextir. 
Ógreiddar kröfur skulu endursendar innheimtuskrifstofu Ríkisútvarpsins, sem 

síðan sendir þær til lögtaksinnheimtu á kostnað gjaldenda. 

28. gr. 
Hafi útvarpsnotandi flutt búferlum úr póstumdæminu, skal pósthúsið endur- 

senda kröfuna strax og vitneskja um það er fyrir hendi og tilgreina nýja heimilis- 
fangið á baksíðu reitsins nr. III. á póstkröfueyðublaðinu, ef hægt er. 

29. gr. 
Vanræki útvarpsnotandi að tilkynna bústaðaskipti og nái póstkrafa ekki til 

hans af þeim sökum fyrir 1. maí, falla dráttarvextir á gjald hans, eins og annarra, 
sem ekki hafa greitt afnotagjald sitt fyrir þann tíma. 
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30. gr. 
Så, sem hefur utvarpsvidtæki i bifreid sinni, skal greida fullt afnotagjald, sbr. 

IV. kafla 18. gr. Honum ber að greiða afnotagjaldid til Ríkisútvarpsins áður en 
opinber skoðun bifreiðarinnar fer fram. 

Ekki er heimilt að veita bifreiðareiganda, sem viðtæki hefur í bifreið sinni, 
skoðunarvottorð, nema hann framvísi um leið kvittun Ríkisútvarpsins, póststofu 
eða póstafgreiðslu fyrir gjaldinu. 

Bifreiðaeigendur utan Reykjavíkur geta sent afnotagjaldið til Ríkisútvarpsins í 
peningabréfi eða póstávísun. Tilgreina skal nafn sendanda, heimilisfang og skrá- 
setningarnúmer bifreiðar. 

Um uppsögn útvarpsnota og niðurfall afnotagjalds. 

31. gr. 
Hver sá, sem er eigandi viðtækis 1. janúar og hefur eigi sagt upp útvarps- 

notum fyrir þann tíma, telst útvarpsnotandi og er gjaldskyldur, enda falli ekki 
niður útvarpsnot hans og gjaldskylda af ástæðum þeim, sem greinir í 32., 34. og 
36. gr. 

32. gr. 
Nú óskar útvarpsnotandi að hætta útvarpsnotum á árinu og skal hann þá til- 

kynna það skriflega innheimtuskrifstofu Ríkisútvarpsins. Segja má útvarpsnotum 
upp tvisvar á ári, þ. e. fyrir 15. júní ár hvert og hætta þá útvarpsnot og gjaldskylda 
frá 1. júlí sama árs, svo og fyrir 15. desember og fellur þá réttur til útvarpsnota 
niður svo og gjaldskylda frá áramótum. 

Innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins gerir þær ráðstafanir, er þurfa þykir, um 
innsiglun viðtækja þeirra manna, er sagt hafa upp útvarpsnotum. 

Rjúfi útvarpsnotandi innsigli Ríkisútvarpsins, varðar það refsingu samkvæmt 
refsiákvæðum laga um útvarpsrekstur ríkisins, nr. 68 28. desember 1934, nema Þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

33. gr. 
Nú bilar viðtæki útvarpsnotanda og verður ónothæft, þrátt fyrir tilraunir til 

viðgerðar, og fellur þá niður gjaldskylda útvarpsnotandans, enda leggi hann fram 
vottorð löggilts viðgerðarmanns útvarpsviðtækja eða annað það vottorð, sem út- 
varpsstjóri metur gilt, um það, hvenær viðtæki hans hafi orðið ónothæft og sannan- 
lega alveg ónýtt. 

34. gr. 
Nú selur útvarpsnotandi viðtæki sitt, og fellur þá niður gjaldskylda hans frá 

söludegi, enda greini hann nafn og heimilisfang kaupanda og leggi fram yfirlýs- 
ingu hans um það, að hann hafi gerzt eigandi að tækinu og teljist útvarpsnotandi 
frá þeim tíma. — Vanræki útvarpsnotandi að tilkynna sölu viðtækis síns og hverjum 
það er selt, ber hann ábyrgð á afnotagjaldi hins selda viðtækis. 

35. gr. 
Nú kaupir maður gjallarhorn og hagnýtir sér útvarpið með leiðslu frá við- 

tæki útvarpsnotanda á öðru heimili, og telst hann þá útvarpsnotandi, enda er hann 
háður öllum skyldum útvarpsnotenda samkvæmt reglugerð þessari. 

Útvarpsnotandi, sem þannig hagnyýtir sér útvarp, er háður afleiðingum útvarps- 
truflana, sem eigandi sjálfs viðtækisins kann að verða fyrir, meðal annars vegna 
bilana viðtækisins. Hann er og háður afleiðingum af vanskilum tækiseiganda eins 
og tækiseigandinn sjálfur.
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36. gr. 28 
Nú fyrirmunast útvarpsnotanda, sem um ræðir i 36. gr., útvarpsnot af þeim 18. apríl 

ástæðum, er greinir i 32., 33. og 34. gr., og fellur þá niður gjaldskylda hans jafn- 
snemma og gjaldskylda eiganda þess viðtækis, er hann tengir við. Enn fremur 
fellur niður gjaldskylda hans, ef honum fyrirmunast útvarpsnot vegna bústaða- 
skipta hans sjálfs eða viðtækiseiganda. Telst niðurfall gjaldskyldunnar frá þeim 
degi, er bústaðaskiptin urðu. 

37. gr. 
Nú deyr útvarpsnotandi, og fer þá um greiðslu afnotagjalds hans eins og um 

önnur lögskil dánarbúsins. 

Um undanþágu. 

38. gr. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum útvarpsstjóra, að undanþiggja frá 

afnotagjaldi af útvarpi fátæka, blinda menn, eftir nánari ákvæðum í reglugerð 
þessari. 

39. gr. 
Undanþágu samkvæmt 38. gr. geta þeir blindir menn orðið aðnjótandi, er fyrir 

sakir umkomuleysis og fátæktar eru á opinberu framfæri eða svo eignalausir sjálfir 
eða á framfæri manna, sem eru svo eignalitlir, að þeir teljast ekki færir um að 
greiða afnotagjald af útvarpi. 

40. gr. 
Meðan Blindravinafélag Íslands starfar, sendast því umsóknir blindra manna, 

samkvæmt 39. gr. Umsóknum fylgi vottorð sóknarprests og hreppsnefndaroddvita 

eða fátækrafulltrúa um efnahagsástæður og heimilishætti hinna blindu manna, 

einnig skattaframtal húsráðanda. Stjórn Blindravinafélagsins gerir síðan tillögur 
sínar til skrifstofu útvarpsstjóra. Fallist útvarpsstjóri ekki á tillögur nefndarinnar, 
gefur hann stjórn Blindravinafélagsins kost á að ræða við sig um ágreininginn, áður 
en slíkar tillögur eru endanlega afgreiddar til úrskurðar. 

41. gr. 

Nú úrskurðar ráðherra, að fátækur, blindur maður skuli undanþeginn afnota- 
gjaldi af útvarpi, og lætur innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins þá taka þann 
mann af skrá yfir gjaldskylda útvarpsnotendur og færa á sérstaka skrá. 

VI. KAFLI 

Um viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju. 

42. gr. 
Meðan hagkvæmt þykir og nauðsynlegt vegna útvarpsreksturs og hagfelldra 

útvarpsnota í landinu, lætur Ríkisútvarpið reka viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, 
ásamt nauðsynlegum útbúum þeirra. Verkstofur þessar annast hvers konar viðgerðir 
viðtækja og hljóðmagnara, breytingar viðtækja og nýsmíði, fræðilegt og verklegt 
uppeldi starfsmanna Ríkisútvarpsins, almenna fræðslu um hagnýtingu og viðgerðir 
tækja og viðgerðaferðir, eftir því sem við verður komið. 

43. gr. 
Ráðherra skipar forstöðumann viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, að fengnum 

tillögum útvarpsstjóra og verkfræðings. Um ráðningu og starfskjör annarra starfs-
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28 manna, svo og nema i viðgerðarstofu og vidtækjasmidju, skal fara eftir þeim regl- 
18. apríl um, sem almennt gilda á hverjum tíma um svipaðar verkstofur ríkisstofnana. 

44. gr. 
Fjárhagsáætlanir um tekjur og gjöld viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju skulu 

teknar sem sérstakir liðir í fjárlög ríkisins á ári hverju, sbr. 2. gr. 

45. gr. 
Ríkisútvarpið sér viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju fyrir starfsfé og tekur á 

sig halla, sem verða kann á rekstrinum. 

Allur hagnaður, sem verða kann á rekstrinum, rennur til Ríkisútvarpsins, sam- 

kvæmt 2. gr. 

46. gr. 
Skylt er viðgerðarstofunni, svo og öllum þeim, sem öðlast hafa leyfi til þess 

að stunda viðgerðir og breytingar útvarpsviðtækja, að senda skrifstofu Ríkisút- 
varpsins mánaðarlega skrá um slíkar viðgerðir og breytingar, þar sem greint sé 
fullt nafn og heimilisfang eiganda, tegund og verksmiðjunúmer viðtækis og hvenær 
viðtækið er tekið til viðgerðar. 

47. gr. 

Útvarpsstjóri setur, með ráði verkfræðings, nánari reglur, samkvæmt 42. gr., 
um rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, eftir því sem ástæða þykir til. 

VII. KAFLI 

Um einkasölu á útvarpsviðtækjum. 

48. gr. 
Engum öðrum en Ríkisútvarpinu er heimilt að flytja inn í landið eða verzla 

með viðtæki fyrir útvarp, varahluti slíkra tækja eða aðra skylda hluti, sem nota 
má i sambandi við útvarp eða gjallarhornalagnir. Þetta ákvæði takmarkar þó ekki 
rétt Landssímans til innflutnings og sölu fjarskiptatækja og hluta til þeirra til 
annars fjarskiptareksturs en útvarps, enda sé honum þá skylt að tilkynna til inn- 
heimtudeildar Ríkisútvarpsins þau tæki, sem jafnframt mætti nota til viðtöku út- 
varps, ef þau eru notuð utan vinnustöðva Landssímans. 

Sérstakri deild í Ríkisútvarpinu, sem nefnist „Viðtækjaverzlun ríkisins“, skal 
falið að annast einkasölu á nefndum útvarpsvörum. 

49. gr. 
Einkasala þessi nær til eftirgreindra vörutegunda: 

Útvarpsviðtæki, þar á meðal útvarpsgrammófónar. Magnarar, sem nota má við 
útvarpsviðtöku eða gjallarhornalagnir, einnig þótt þeir séu sambyggðir öðrum tækj- 
um. Loftnetsefni, sem er sérstaklega ætlað til útvarpsviðtöku. Rafgeymar, 2—4 
volta, þurr-rafhlöður, 15—180 volta, sem eru notaðir við útvarpsviðtæki. Varahlutir 
í ofannefnd tæki, svo sem rafeindalampar, þéttar, spólur, spennar, viðnám, gjallar- 
horn o. fl., enda hafi einkasalan að jafnaði birgðir af þessum varahlutum. 

Nú óskar útvarpsnotandi að selja viðtæki sitt, og er honum þá heimilt að selja 
það hverjum sem er, sbr. þó 34. gr., enda hafi hann notað viðtækið sex mánuði 

hið skemmsta. Óski hann að selja viðtækið fyrr, ber honum að leita til þess sam- 
bykkis Ríkisútvarpsins.



57 1958 

Óheimilt er að selja notuð viðtæki í atvinnuskyni fyrir aðra eða verzla með 28 

þau, eða annað það, er að ofan greinir, nema hafa hlotið til þess skriflega heimild 18. apríl 

Ríkisútvarpsins. 

50. gr. 

Menntamálaráðherra ræður framkvæmdastjóra einkasölunnar og ákveður laun 

hans, að fengnum tillögum útvarpsstjóra. Ráðherra ræður og aðra starfsmenn einka- 

sölunnar og ákveður laun þeirra, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og fram- 

kvæmdastjóra. 

51. gr. 

Framkvæmdastjórinn sér um daglegan rekstur einkasölunnar samkvæmt því, 

sem nánar er ákveðið í reglugerð þessari. Hann hefur á hendi fjárreiður hennar og 

reikningshald. Reikningsár einkasölunnar er hið sama og reikningsár ríkisins. 

Í byrjun hvers reikningsárs, svo fljótt sem við verður komið, sendir fram- 

kvæmdastjóri glögg reikningsskil fyrir undanfarið starfsár til menntamálaráðu- 

neytisins og til skrifstofu útvarpsstjóra. 

52. gr. 

Reikningar einkasölunnar skulu endurskoðaðir af endurskoðendum ríkissjóðs. 

53. gr. 

Ríkissjóður leggur fram nauðsynlegt rekstrarfé til einkasölunnar. 

Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til framkvæmdasjóðs Ríkis- 

útvarpsins, sbr. 59. gr. 

54. gr. 

Einkasalan gerir samninga við menn eða félög úti um land, eins marga og 

þörf krefur, um að hafa á hendi sölu viðtækja, ásamt uppsetningu viðtækja, gegn 

sanngjarnri greiðslu, eftir nánari ákvæðum i samningi. Hún skal kosta fyllsta kapps 

um að tryggja með samningi örugg skil af hálfu útsölumanna. Þóknun útsölu- 

manna skal vera tiltekinn hundraðshluti af útsöluverði tækis eða tækishluta, eftir 

nánari ákvæðum í samningi. Einkasölunni er heimilt að veita útsölumönnum, ef 

nægar tryggingar eru fyrir hendi, sérstakan gjaldfrest á viðtækjum, sem eru seld 

afborgunarsölu. 

55. gr. 

Heimilt er hverjum landsmanni að panta hjá einkasölunni hvaða viðtæki, sem 

fáanlegt er á heimsmarkaðinum, og útvegar hún það, þegar engir sérstakir örðug- 

leikar eru fyrir hendi. 

56. gr. 

Viðtækjaverzlun ríkisins og umboðsmenn hennar úti um land færa nákvæma 

skýrslu um seld viðtæki og nýja útvarpsnotendur, og skal í skýrslunni tilgreint 

það, er hér segir: 

Hlaupandi númer seldra viðtækja. 
Söludagur viðtækis. 
Nafn kaupanda. 
Atvinna kaupanda. 
Heimilisfang kaupanda, nákvæmlega tilgreint. 

Hvort kaupandi er nýr útvarpsnotandi. 

Hvort kaupandi hefur áður verið útvarpsnotandi. 
Hvort eldra viðtæki hans er tekið úr notkun og ónýtt. 
Hvort því er skilað eða það selt, og ef svo er: 
Hver er hinn nýi eigandi viðtækisins. S
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28 Skýrslur um seld vidtæki skulu sendar í ábyrgðarpósti þegar við lok hvers 
18. apríl mánaðar til skrifstofu Ríkisútvarpsins í Reykjavík. Sé ekkert selt í mánuðinum, 

sendist skýrsluformið eigi að síður útfyllt og undirritað. 
Útvarpsstjóri lætur prenta skýrsluform samkvæmt fyrirmælum þessum og 

hefur umsjón með, að ávallt séu nægar birgðir af skýrsluformum á hverjum út- 
sölustað. 

Útvarpsstjóra er heimilt að fela póstafgreiðslumönnum að fylgjast með þessari 
skýrslugerð útsölumanna Viðtækjaverzlunarinnar vegna innheimtu afnotagjalda. 

57. gr. 
Útvarpsstjóri heldur fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði hverjum, þar 

sem til eru kvaddir verkfræðingur útvarpsins, framkvæmdastjóri Viðtækjaverzlun- 
arinnar og forstöðumaður viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju. 

Á fundi þessum skal ræða samstarf viðkomandi stofnana og aðkallandi mál í 
rekstri þeirra, til tryggingar hagfelldum útvarpsrekstri og útvarpsnotum í landinu. 

Fundagerðir skulu færðar í gerðabók útvarpsstjóra. 

58. gr. 
Útvarpsstjóri setur, í samráði við þá aðila, er greinir í 57. gr., reglur, eftir því 

sem nauðsynlegt þykir, varðandi samstarf og einstök atriði í rekstrinum. 

VIII. KAFLI 

Um framkvæmdasjóð. 

59. gr. 
Heimilt er útvarpsstjóra, að fengnu samþykki menntamálaráðherra, að leggja 

i sérstakan sjóð tekjuafgang, sem verða kann á rekstri Ríkisútvarpsins og starfs- 
deilda þess, sbr. 2. gr. og 53. gr. 

60. gr. 
Sjóður þessi nefnist Framkvæmdasjóður Ríkisútvarpsins, og skal fé hans varið 

til þess að standa straum af verklegum framkvæmdum stofnunarinnar til bættra 
húsakynna, vélakaupa og annarrar verklegrar útfærslu í rekstri stofnunarinnar. 

61. gr. 
Fé úr framkvæmdasjóði má aðeins verja samkvæmt því, er greinir í 60. gr., 

enda liggi fyrir hverju sinni heimild menntamálaráðuneytisins. — Þó getur ráð- 
herra mælt svo fyrir, að fé sjóðsins megi verja til rekstrar Ríkisútvarpsins, ef aðrar 
tekjur þess hrökkva ekki til. 

TX. KAFLI 

62. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 200—2000 kr., nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Þó skulu brot gegn 48. gr. varða sektum frá 800—-8000 kr. 
Hvert það viðtæki eða hluti tækis, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað 

til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera, og rennur andvirði þess í ríkissjóð. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið með sem almenn lög- 

reglumál.
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Með reglugerð þessari, sem sett er samkvæmt lögum nr. 68/1934, um utvarps- 28 
rekstur ríkisins, sbr. 1. nr. 64/1939 og lög nr. 25/1943, um breyting á þeim lögum, 18. april 
er úr gildi felld reglugerð nr. 129 frá 21. desember 1944 og viðaukar við þá reglu- 
gerð, dagsettir 2. september 1949 og 11. apríl 1953. 

Reglugerðin öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 18. apríl 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

REGLUGERÐ 29 
7. Z 

um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild mer 

hlutatryggingasjóðs båtautvegsins. 

1. gr. 
Töluliðir 6 og 14 í b-lið 3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

6. svæði: Keflavik, Njarðvíkur og Vogar 
1. janúar— 15. maí 
1. september—ð1. desember 

14. svæði: Patreksfjörður og Tálknafjörður 
1. febrúar —31. maí 
1. október--15. desember 

2. gr. 
Töluliður 6 í e-lið 3. gr. orðist svo: 

6. svæði: Keflavík, Njarðvíkur og Vogar 

15. febrúar— 11. maí 
1. september—31. desember   

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. maí 1949, um 
hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þesar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 7. marz 1958. 

Lúðvík Jósepsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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30 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Ljósberann, Suðureyri, útgefin á 
14. marz venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. marz 1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Ljósberann, Suðureyri. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Ljósberinn. Nafni hans má þó stjórn sjóðsins breyta, þegar 
20 ár eru liðin frá staðfestingu skipulagsskrár, ef fyrir liggur rökstudd tillaga um 
það frá einhverjum þeim, er styrkir hann með fjárgjöfum. Tilgangi hans verður 
þó aldrei breytt. Stofnfé sjóðsins er kr. 1000.00 — eitt þúsund krónur —, og er dánar- 
gjöf af eftirlátnum fjármunum Kristínar Benediktsdóttur, Suðureyri, d. 1. okt. 1948, 
og i samræmi við hennar vilja og hugsunarhátt. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að hressa og gleðja þá, sem á einhvern hátt fara á mis 

við gleði og ánægju lífsins, hvort sem það er andlegra eða líkamlegra orsaka vegna, 
og hvort sem þeir eru efnaðir eða fátækir. Skal leitazt við að ná þessum tilgangi með 
heimsóknum og viðræðum, fégjöfum eða á hvern þann hátt, sem stjórn sjóðsins 
telur bezt við eiga. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa sóknarprestur og kvenfélagið „Ársól“, Súgandafirði. 

Skal stjórnin varðveita sjóðinn og ávaxta fé hans. Endurskoðun ársreikninga skal 
falin tveim mönnum, er hreppsnefnd kýs. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru gjafir og áheit, sem honum berast frá mönnum, sem þessu 

máli eru hlynntir, fé, sem stjórnin safnar til hans með skemmtisamkomum eða á 
annan hátt, auk vaxta hans. 

Verja má til starfsemi sjóðsins hálfum vöxtum hans árlega, unz stofnfjárhæð 
hans hefur tífaldazt. Má þá auka framlög hans til starfsemi sinnar, þó ekki meira 
en svo, að sú fjárhæð, sem leggst við höfuðstólinn, nemi minnst hálfu meðaltali 
vaxta næstliðinna tíu ára. 

5. gr. 
Starfssvið sjóðsins er Súgandafjörður. Falli byggð þar niður, skulu nánustu af- 

komendur stofnanda sjóðsins skipa stjórn fyrir sjóðinn, er varðveiti hann og verji 
heimiluðum hluta vaxtanna til kynningar á firðinum og sögu hans, sumarferðalaga 
þangað og á þann hátt, sem bezt þykir henta. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á skipulagsskrá þessari.
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SKRÅ 
um nöfn á nybylum og breytingar á bæjanöfnum. 

Í skrá þeirri, sem hér fer á eftir, og birt er samkvæmt 8. gr. laga nr. 35/1953, 
um bæjanöfn o. fl, eru talin nöfn býla, utan kaupstaða, sem hlotið hafa staðfest- 
ingu ráðuneytisins á árunum 1954, 1955, 1956 og 1957. 

Árið 1954: 
Hólavatn, nýtt nafn á jörðinni Austur-Búðarhólshjáleigu í Austur-Landeyja- 

hreppi, Rangárvallasýslu. 
Vellir, nýbýli úr landi Þaravalla í Innri-Akraneshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Seljanes, nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandar- 

sýslu. 
Ásbreið, nýbýli úr landi Ytri-Valla í Kirkjuhvammshreppi í Vestur-Húna- 

vatnssýslu. 
Lyngholt, nýbýli úr landi Kimbastaða í Skarðshreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Sörlagarður, nýbýli úr landi Kimbastaða í Skarðshreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Víðidalur, nýbýli í landi ríkisins úr jörðinni Víðimýri í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Víðiholt, nýbýli úr landi ríkisins úr jörðinni Víðimýri í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Reynistaðir, nýbýli úr landi Miðhvamms í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Lundur, nýbýli úr landi Sauðhaga í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Múli III, nýbýli úr landi Múla Il í Geithellnahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Stekkjarmelur, nýbýli úr landi Grunda og Kirkjubóls í Rauðasandshreppi, 

Vestur-Barðastrandarsýslu. 
Búrfell, nýbýli úr landi Miðdals II í Mosfellshreppi, Kjósarsýslu. 
Steintún, nýtt nafn á jörðinni Gilkoti í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Hof 111, nýbýli úr landi Ásláksstaða II og Hofs I í Arnarneshreppi, Eyjafjarðar- 

sýslu. 
Þormóðsstaðir II, nýbýli úr landi Þormóðsstaða í Saurbæjarhreppi, Eyja- 

fjarðarsýslu. 
Árbær, nýbýli úr landi Hvamms í Grýtubakkahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Reistarnes, nýbýli úr landi Nýhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Sandvík, nýbýli úr landi Nýhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Skarð, nýtt nafn á jörðinni Dísastaðasel í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 
Svanavatn, nýtt nafn á jörðinni Efri-Vatnahjáleiga í Austur-Landeyjahreppi, 

Rangárvallasýslu. 
Þorgilsstaðir, nýtt nafn á jörðinni Tjarnarkot í Fróðárhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Fellshlíð, nýtt nafn á jörðinni Öxnafellskot í Saurbæjarhreppi, Eyjafjarðar- 

sýslu. 
Fagrabrekka, nýbýli úr landi Kross í Innra-Akraneshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Hlíð II, nýbýli úr landi Hlíðar í Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. 
Kollugerði II, nýbýli úr landi Kollugerðis í Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Hellur, nýbýli úr landi Varmalækjar í Andakílshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Sandhóll, nýtt nafn á jörðinni Fjósakoti í Leiðvallarhreppi, Vestur-Skafta- 

fellssýslu. 
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31 Helluland, nybyli ur landi Saurbæjar i Skeggjastadahreppi, Nordur-Mulasyslu. 
25, jan. Laugabær, nybyli ur landi Bæjar i Andakilshreppi, Borgarfjardarsyslu. 

Smáratún, nýtt nafn á jörðinni Ámundakot í Fljótshlíðarhreppi, Rangår- 
vallasýslu. 

Akrar, nýbýli úr landi Bárðarbúðar í Breiðavíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Borgartún, nýtt nafn á nýbýlinu Landamótasel H í Ljósavatnshreppi, Suður- 

Þingeyjarsýslu. 

Brúarland, nýbýli úr landi Hrafnkelsstaða í Hraunhreppi, Mýrasýslu. 
Laugarland, nýbýli úr landi Flúða í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Melbúð, nýbýli úr landi Bárðarbúðar í Breiðavíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Geirshlið, nýbýli úr landi Þorgeirsstaðahlíðar í Miðdalahreppi, Dalasýslu. 
Gýgjarhóll, nýbýli úr landi Hafsteinsstaða og Víkur í Staðarhreppi, Skaga- 

fjarðarsýslu. 

Hjarðarás, nýbýli úr landi Snartarstaða í Presthólahreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 
Kárshóll, nýbýli úr landi Hóla í Reykdælahreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Árdalur, nýbýli ú landi Krossdals í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Fellsendi, nýbýli úr landi ríkisins í Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Fellsás, nýbýli úr landi Fells í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 
Sandhólar, nýbýli úr landi Þórustaða í Óspakseyrarhreppi, Strandasýslu. 
Hvassafell, nýbýli úr landi Steina í Austur-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. 
Tungulækur, nýbýli úr landi Litlu-Brekku í Borgarhreppi, Mýrasýslu. 
Skrúður, nýbýli úr landi Kleppjárnsreykja í Reykholtsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu. 

Áshóll, nýbýli úr landi Laufáss í Grýtubakkahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Helluvað 11, nýbýli úr landi Helluvaðs í Skútustaðahreppi, Suður-Þingeyjar- 

sýslu. 

Leirhöfn 11, nýbýli úr landi Leirhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjar- 
sýslu. 

Hrauntún, nýbýli úr landi Presthóla í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Sunnuhlíð, nýbýli úr landi Neðri-Dálksstaða í Svalbarðsstrandarhreppi, Suður- 

Þingeyjarsýslu. 

Lazárnes, nýbýli úr landi Ness í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Skarð 11, nýbýli úr landi Skarðs í Lundarreykjadalshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Leifsstaðir, nýbýli úr landi Voðmúlastaða í Austur-Landeyjahreppi, Rang- 

árvallasýslu. 

Helluland, nýbýli úr landi Dagverðareyrar í Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðar- 
sýslu. 

Syðri-Reistará II, nýbýli úr landi Syðri-Reistarár í Arnarneshreppi, Eyja- 
fjarðarsýslu. 

Stífla, nýbýli úr landi Bændagerðis og Mýrarlóns í Glæsibæjarhreppi, Eyja- 
fjarðarsýslu. i 

Sandlækur II, nýbýli úr landi Sandlækjar í Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. 
Kvistir, nýbýli úr landi ríkisins að Hvammi í Ölfushreppi, Árnessýslu. 
Langamýri II, nýbýli úr landi Löngumýrar í Skeiðahreppi, Árnessýslu. 
Sturlureykir II, nýbýli úr landi Sturlureykja í Reykholtsdalshreppi, Borgar- 

fjarðarsýslu. 
Höfðabrekka, nýbýli úr landi sandgræðslu ríkisins við Keldunesi í Keldu- 

neshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu.
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Årid 1955: 31 
Garður, nýbýli úr landi Jódísarstaða i Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu. 25. jan. 
Syðra-Langholt III, nýbýli úr landi Syðra-Langholts í Hrunamannahreppi, Ár- 

nessýslu. 
Vogsósar II, nýbýli úr landi Vogsósa í Selvogshreppi, Árnessýslu. 
Dalbær, nýbýli úr landi Kleppjárnsreykja, Reykholtsdalshreppi, Borgarfjarðar- 

sýslu. 
Laufskálar, nýtt nafn á jörðinni Brekkukot í Hjaltadal, Skagafjarðarsýslu. 
Mýrar 11, nýbýli úr landi Mýra í Ytri-Torfustaðahreppi, Vestur-Húnavatnssýslu. 
Laufás, nýbýli úr landi Austur-Garða í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Vogar, nýbýli úr landi Grásíðu í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Leirhöfn II, nýbýli í landi Leirhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Búvellir, nýtt nafn á nýbýlinu Aðalbóli II í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Kárhóll, í stað Kárshóll á nýbýli í landi Hóla í Reykdælahreppi, Suður-Þing- 

eyjarsýslu. 
Brautarhóll, nýbýli í landi Stóra-Fljóts í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 
Syðri-Gróf II, nýbýli í landi Syðri-Grófar í Villingaholtshreppi, Árnessýslu. 
Heiði, nýbýli í landi Vatnsleysu í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 
Hlíðartunga, nýbýli í landi úr landnámi ríkisins undir Ingólfsfjalli í Ölfus- 

hreppi, Árnessýslu. 
Hviíteyrar, nýbýli í landi Mælifellsár í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Laugarhvammur, nýbýli í landi Steinsstaða í Lýtingasstaðahreppi, Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Þormóðsholt, nýbýli í landi Bjarnastaða í Akrahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Byrgisskarð, nýbýli í landi Bakkakots í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Naustavík, nýbýli í landi Heydalsár í Kirkjubólshreppi, Strandasýslu. 
Smærnavöllur, nýbýli í landi eyðibýlis með sama nafni í Gerðahreppi, Gull- 

bringusýslu. 
Kaðalstaðir II, nýbýli í landi Kaðalstaða í Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu. 
Lindarhvoll, nýbýli í landi eyðijarðarinnar Lækjarkots í Þverárhlíðarhreppi, 

Mýrasýslu. 
Grundir, nýbýli í landi Litlu-Reykja í Reykjahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Halldórsstaðir II, nýbýli í landi Halldórsstaða í Bárðardælahreppi, Suður- 

Þingeyjarsýslu. 
Teigagerði, nýbýli í landi Reynishóla í Hvammshreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 
Hamrafoss, nýbýli í landi Foss í Hörgslandshreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 
Fagrifoss, nýbýli í landi Foss Í í Hörgslandshreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 
Reynisbrekka, nýbýli í landi Höfðabrekku í Hvammshreppi, Vestur-Skafta- 

fellssýslu. 
Engihlið, nýbýli í landi Svarfhóls í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Sámsstaðir III, nýbýli í landi Sámsstaða í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Sunnuhlíð, nýbýli í landi Síreksstaða í Vopnafjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu. 
Deildarlækur, nýbýli í landi Hofs í Vopnafjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu. 
Hoftún, nýbýli í landi Hofgarða í Staðarsveit, Snæfellsnesssýslu. 
Brautarholt II, nýbýli í landi Brautarholts í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu. 
Ás IV, nýbýli í landi Áss II í Ásahreppi, Rangárvallasýslu. 
Ármót, nýbýli í landi Óseyrar í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu. 
Unalækur, nýbýli í landnámi ríkisins að Ketilsstöðum í Vallahreppi, Suður- 

Múlasýslu.
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31 Þorvaldsstaðir II, nýbýli í landi Þorvaldsstaða í Skriðdalshreppi, Suður- 
25. jan. Múlasýslu. 

Syðra-Langholt IV, nýbýli í landi Syðra-Langholts II í Hrunamannahreppi, 
Árnessýslu. 

Tungufell, nýbýli í landi Þorvaldsstaða í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 
Akrar III, nýbýli í landi Akra í Hraunhreppi, Mýrasýslu. 
Reykjavellir, nýbýli í landi Stóru-Reykja í Reykjahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Tómasarhagi, nybýli í landi Hofsstaða í Stofholtstungnahreppi, Mýrasýslu. 

Breiðilækur, nýbýli í landi Haga í Barðastrandarhreppi, Vestur-Barðastrandar- 
sýslu. 

Austurhlíð, nýbýli í landi Hlíðar í Skaftártungu, Vestur-Skaftafellssýslu. 
Austurey 11, nýbýli í landi Austureyjar í Laugardalshreppi, Árnessýslu. 
Tjarnargerði, nýbýli í landi Ytra-Tjarnarlands í Öngulsstaðahreppi, Eyja- 

fjarðarsýslu. 

Lækjarmót, nýbýli í landnámi ríkisins í Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjar- 
sýslu. 

Hjarðarból, nýbýli í landi Garðs í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Ás, nýbýli í landi Saura í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Skaftárdalur 11, nýbýli í landi Skaftárdals í Kirkjubæjarhreppi, Vestur-Skafta- 

fellssýslu. 
Birtingaholt II, nýbýli í landi Birtingaholts í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Birtingaholt 111, nýbýli í landi Birtingaholts í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Hólabær, nýbýli í landi Gunnsteinsstaða í Bólstaðahlíðarhreppi, Austur-Húna- 

vatnssýslu. 
Efrifit jar, nýtt nafn á býlinu Neðri-Fitjar I í Þorkelshólshreppi, Vestur-Húna- 

vatnssýslu. 

Eyrartún, nýbýli í landi Bala í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 
Miðfell IV, nýbýli í landi Miðfells I í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Árið 1956: 
Skeggjastaðir II, nýbýli í landi Skeggjastaða í Jökuldalshreppi, Norður-Múla- 

sýslu. 

Hofteigur 11, nýbýli í landi Hofteigs í Jökuldalshreppi, Norður-Múlasýslu. 
Unhóll II, nýbýli í landi Unhóls í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 
Hraunteigur, nýbýli í landi Botna í Leiðvallarhreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 
Laxárdalur II, nýbýli í landi Laxárdals í Bæjarhreppi, Strandasýslu. 
Seljavellir, nýbýli í landi Árnaness í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 
Bjóla III, nýbýli í landi Bjólu í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 
Hrísar II, nýbýli í landi Hrísa í Þorkelshólshreppi, Vestur-Húnavatnssýslu. 
Selholt, nýbýli í landi Seljabrekku í Mosfellshreppi, Kjósarsýslu. 
Veðramót I, nýbýli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 
Veðramót II, nýbýli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 
Hölkná, nýbýli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 
Stangarás, nýbýli í landi Ketilsstaða í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu. 

Dalir 1, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, Suður- 
Múlasýslu. 

Dalir 11, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, Suður- 
Múlasýslu. 

Dalir 111, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, Suður- 
Múlasýslu. 

Bjarg nýbýli í landi Öngulsstaða í Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu.
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Höskuldsstaðir, nýbýli í landi Jódísarstaða í Ongulsstadahreppi, Eyjafjardar- 

sýslu. 
Laufás, nýbýli í landnámi ríkisins í Hjaltastaðahreppi, Norður-Múlasýslu. 

Lækjarvellir, nýbýli í landi Stóruvalla í Bárðardælahreppi, Suður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Sólbyrgi, nýbýli í landi Kleppjárnsreykja í Reykholtsdalshreppi, Borgarfjarðar- 

sýslu. 
Stafholtsey II, nýbýli í landi samnefndrar jarðar í Andakílshreppi, Borgar- 

fjarðarsýslu. 
Hvammur II, nýbýli í landi Hvamms í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Lækjarbakki, nýbýli í landi Loftsstaða eystri í Gaulverjabæjarhreppi, Árnes- 

sýslu. 
Korná, nýbýli í landi Sölvaness í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Stekkjarholt, nýbýli í landi Sveinsstaða í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðar- 

sýslu. 
Stekkjarholt, nýbýli í landi Sveinsstaða í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðar- 

sýslu. 
Ferstikla II, nýbýli í landi Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarðarsýslu. 

Skipholt III, nýbýli í landi Skipholts II í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Garðhús, nýbýli í landi Geldingaholts í landi Geldingaholts í Seyluhreppi, 

Skagafjarðarsýslu. 
Hlégarður, nýbýli í landi Ketilsstaða og Ártúns í Hjaltastaðahreppi, Norður- 

Múlasýslu. 
Víðidalstunga II, nýbýli úr landi Víðidalstungu í Þorkelshólshreppi, Vestur- 

Húnavatnssýslu. 

Hlíðargarður, nýbýli úr landi Fögruhlíðar í Jökulsárhlíð í Norður-Múlasýslu. 

Fellsendi, nýbýli úr landi Stóru-Fellsaxlar í Skilmannahreppi í Borgarfjarðar- 

sýslu. 
Ósland, nýbýli úr landi Flögu í Svalbarðshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 

Vík, nýbýli úr landi Hlaðhamra í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu. 

Setberg II, nýbýli úr landi Setbergs í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellsýslu. 

Bjarnarfell, nýbýli úr landi Austurhlíðar í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 

Nónbjarg, nýbýli úr landi Geirastaða í Skútustaðahreppi, Suður-Þingeyjarsýsiu. 

Kvistás, nýbýli úr landi Laufáss í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 

Árbakki, nýbýli úr landi Gilsbakka í Hrafnagilshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 

Steinsstaðir II, nýbýli úr landi eyðibýlisins Steinsstaðir II og hluta úr Efsta- 

landskoti í Öxnadalshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 

Árið 1957: 
Hraun II, nýbýli úr landi Hrauns og hluta af eyðibýlinu Háls á Ingjaldssandi í 

Mýrahreppi í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Rauðafell, nýbýli úr landi Bjarnastaða í Bárðdælahreppi í Suður-Þingeyjar- 

sýslu. 
Hraun II, nýbýli úr landi Hrauns í Ölfushreppi, Árnessýslu. 

Sólvellir, nýbýli úr landi Valla í Seyluhreppi í Skagafjarðarsýslu. 

Þorbrandsstaðir II, nýbýli úr landi hálfra Þorbrandsstaða í Vopnafjarðarhreppi 

í Norður-Múlasýslu. 
Hlíðartún, nafn á þorpi við Lágafell í Mosfellssveit, Kjósarsýslu. 

Húsafell II, nýbýli úr landi Húsafells í Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu. 

Húsafell III, nýbýli úr landi Húsafells í Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
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Laugavellir, nybyli ur landi Sturlureykja i Reykholtsdalshreppi, Borgarfjardar- 
syslu. 

Stóri-Lambhagi III, nýbýli úr landi Stóra-Lambhaga I, Skilmannahreppi, Borg- 
arfjarðarsýslu. 

Lindarbrekka, nýbýli úr landi Efra-Hóls í Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. 
Tjaldbúðir, nýtt nafn á býli er upprunalega hét Ósakot, Staðarsveit, Snæ- 

fellsnessýslu. 
Hnúkur II, nýbýli úr landi Hnúks, Klofningshreppi, Dalasýslu. 
Eyri I, nýbýli úr landi Eyrar í Ögurhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. 
Hrófá II, nýbýli úr landi Hrófár I, Hólmavíkurhreppi, Strandasýslu. 
Auðkúla III, nýbýli úr landi Auðkúlu í Svínavatnshreppi, Austur-Húnavatns- 

sýslu. 
Brúarvellir, nýbýli úr landi Grundar í Svinavatnshreppi, Austur-Húnavatns- 

sýslu. 
Hjarðarhagi, nýbýli úr landi Dýrfinnustaða og Brekkukots í Akrahreppi, Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Smáragrund, nýbýli úr landi Sleitustaða í Hólahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Sleitustaðir II, nýbýli úr landi Sleitustaða í Hólahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Hamrahlíð, nýbýli úr landi Hamra í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Stórhóll, nýbýli í landnámi ríkisins úr Þorsteinsstaða- og Þorsteinsstaðakots- 

landi í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Stóra-Gröf ytri II, nýbýli úr landi Stóru-Grafar ytri, Staðarhreppi, Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Sólvangur, nýbýli úr landi Litla-Árskógs, Árskógshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Sólvellir, nýbýli úr landi Litla-Árskógs og Hellu í Árskógshreppi, Eyjafjarðar- 

sýslu. 
Hraukbær, nýbýli úr landi Hraukbæjar í Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Stokkahlaðir 11, nýbýli úr landi Stokkahlaða í Hrafnagilshreppi, Eyjarðarsýslu. 
Hamrar II, nýbýli úr landi Hamra við Akureyri. 

Lækjarhvammur, nýbýli úr landi Yzta-Hvamms í Aðaldælahreppi, Suður- 
Þingeyjarsýslu. 

Bólstaður 11, nýbýli úr landi Bólstaðar í Bárðardælahreppi, Suður-Þingeyjar- 
sýslu. 

Víðihlíð, nýbýli úr landi Reynihlíðar í Mývatnssveit, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Skarðaborg, nýbýli úr landi Skarða í Reykjahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Staffell II, nýbýli úr landi Staffells í Fellum, Norður-Múlasýslu. 
Framnes, nýbýli úr landi Snotruness í Borgarfirði eystra, Norður-Múlasýslu. 
Skriðuból, nýbýli úr landi Geitavíkur í Borgarfirði eystra, Norður-Múlasýslu. 
Kvisthagi, nýbýli úr landnámi ríkisins í Ketilsstaðalandi, Hjaltastaðaþinghá, 

Norður-Múlasýslu. 
Móberg, nýbýli úr landi Víðastaða og Ásgrímsstaða í Hjaltastaðaþinghá, 

Norður-Múlasýslu. 
Hákonarstaðir II, nýbýli úr landi Hákonarstaða í Jökuldalshreppi, Norður- 

Múlasýslu. 

Hróaldsstaðir 11, nýbýli úr landi Hróaldsstaða í Vopnafjarðarhreppi, Norður- 
Múlasýslu. 

Ytri-Hlíð 11, nýbýli úr landi Ytri-Hlíðar í Vopnafjarðarhreppi, Norður-Múla- 
sýslu. 

Refsstaðir III, nýbýli úr landi Refsstaða í Vopnafjarðarhreppi, Norður-Múla- 
sýslu. 

Hafnarland, nýbýli úr landi Þvottár í Geithellnahreppi, Suður-Múlasýslu.



67 1958 

Hagi, nýbýli úr landi Þinganess, Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 31 

Akbraut, nýbýli úr landi Höfðabrekku í Hvammshreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 25. jan. 

Bólstaður, nýbýli úr landi hálfrar jarðarinnar Sel í Ásahreppi, Rangárvalla- 

sýslu. 
Þórunúpur II, nýbýli úr landi Þórunúps í Hvolhreppi, Rangárvallasýslu. 

Háteigur, nýbýli úr landi Þykkvabæjar í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 

Smáratún, nýbýli úr landi Miðkots í Þykkvabæ, Rangárvallasýslu. 

Espiflöt, nýbýli úr landi Stórafljóts í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 

Hlíðartún, nýbýli úr landi Austurhlíðar í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 

Miðhús II, nýbýli úr landi Miðhúsa í Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. 

Ásgerði, nýbýli úr landi Hrepphóla í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Breiðás, nýbýli úr landi Hrepphóla í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Miðfell V, nýbýli úr landi Miðfells I í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Varmalækur, nýbýli úr landi Hrafnkelsstaða og Flúða í Hrunamannahreppi, 

Árnessýslu. 
Leynir, nýbýli úr landi Böðmóðsstaða í Laugardalshreppi, Árnessýslu. 

Skeiðháholt III, nýbýli úr landi Skeiðháholts I í Skeiðahreppi, Árnessýslu. 

Í menntamálaráðuneytinu, 25. janúar 1958. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
  

Sigurður J. Briem. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Afmælissjóð Kvenfélags Reyðar- 32 

fjarðar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. marz 1958. 14. marz 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Afmælissjóð Kvenfélags Reyðarfjarðar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Afmælissjóður Kvenfélags Reyðarfjarðar. 

2. gr. 

Kvenfélag Reyðarfjarðar stofnar sjóðinn á fundi sínum Í. maí 1957. Stofnfé er 

kr. 3000.00 — þrjú þúsund krónur —, en þá upphæð gáfu eiginmenn 30 félagskvenna 

Kvenfélagi Reyðarfjarðar á 40 ára afmæli þess, hinn 3. des. 1956. 

3. gr. 

Hlutverk sjóðsins er að styrkja hvers konar líknar- og menningarstarfsemi í 

Reyðarfjarðarhreppi samkvæmt því, sem lögmætur félagsfundur ákveður hverju 

sinni. 

4. gr. 

Kvenfélagið aflar sjóðnum tekna á þann hátt, er bezt þykir henta á hverjum 

tíma. Valinn verður ákveðinn dagur ársins, er sérstaklega verði fjáröflunardagur 

sjóðsins, 19. júní til merkjasölu.
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5. gr. 
Fé sjóðsins skal geyma í tryggri peningastofnun og ávaxta með hæstu vöxtum, 

sem þar eru fáanlegir. Næstu 10 árin skal engu eyða af fé sjóðsins, hvorki stofnfé 
né því, er aflazt kann. Þann höfuðstól er þá verður til, má aldrei skerða. Eftir lok 
ársins 1967 er heimilt að verja %o hlutum vaxtanna samkvæmt ákvörðun ð. gr. 
þessarar samþykktar. 40 hluti vaxtanna skal ávallt leggjast við höfuðstólinn. 

6. gr. 
Aðalfundur kvenfélagsins kýs 3 félagskonur í stjórn sjóðsins. Á aðalfundi skal 

og kjósa 2 endurskoðendur reikninga. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Sjóð- 
stjórnin annast öll störf og framkvæmdir fyrir sjóðinn, og ber ábyrgð gerða sinna 
fyrir aðalfundi kvenfélagsins, er hefur æðsta vald í öllum málefnum sjóðsins. 

7. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Endurskoðaðir reikningar skulu ætið 

lagðir fram á aðalfundi kvenfélagsins, rannsakaðir og samþykktir þar. 

8. gr. 
Sjóðurinn tekur á móti minningargjöfum, er innrita skal í sérstaka bók, ásamt 

æviágripi þess, sem gjöfin er til minningar um. Æskilegt er, að gjöfunum fylgi mynd. 

9. gr. 
Hætti kvenfélagið störfum afhendist umsjón sjóðsins sóknarpresti, oddvita og 

einni konu, innan sveitarfélagsins, sem þeir velja sér til aðstoðar. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar stjórnarráðsins á skipulagsskrá þessari. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Þingeyrarkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Þingeyrarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Þingeyrarodda í 

Gemlufallsárós, út á miðjan fjörð, síðan af línu er hugsast dregin eftir miðjum firði, 
í línu er hugsast dregin úr Ásgarðsnesi í oddatána á Höfðaodda. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Þingeyrarhrepps hefur á hendi stjórn hafnarinnar, undir umsjón 

samgöngumálaráðuneytisins. 

3. gr. . 
Framkvæmd hafnarinnar og eftirlit með höfninni hefur hafnarnefnd. Í hafnar- 

nefnd eiga sæti þrir menn, kosnir til sama tíma og á sama hátt og aðrar fastanefndir,
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er hreppsnefndin kýs. Heimilt er að kjósa menn í hafnarnefnd, þótt þeir eigi ekki sæti 

í hreppsnefndinni. 

4. gr. 
Hafnarnefnd skipar hafnarvörð, setur honum starfsreglur og ákveður honum 

þóknun, að fengnu samþykki hreppsnefndar. 

5. gr. 
Hafnarvörður annast, í samráði við hafnarnefnd, allar daglegar framkvæmdir, 

eftirlit og umsjón með bryggjum, áhöldum og öðrum eignum hafnarinnar. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

6. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni eða þess eða þeirra er hann setur til að gæta reglu. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu hafa einkennisbúning, þegar þeir eru að starfi við 
höfnina, ef hafnarnefnd krefst þess. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönn- 
um hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarnefnd, en skipun starfsmannsins 
bera jafnan að hlýða þegar í stað. Starfsmenn hafnarinnar skulu jafnan sýna þeim 
kurteisi, er þeir skipta við. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa, eða öðrum störfum, sem þar 
eru unnin. 

8. gr. 
Öll veiði með skotum er bönnuð í höfninni. 
Bannað er að hleypa af skotvopnum og skjóta flugeldum á höfninni eða landi 

hennar. 

9. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfimt efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skips- 
ins og lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í skipinu og á því 
svæði, sem unnið er að affermingu þess eða fermingu. Bannað er að sjóða tjöru, bik, 
fernisolíu og annað slíkt, sem eldhætta setur stafað af, í skipum á höfninni, svo og á 
landi hennar, nema með leyfi hafnarvarðar. 

10. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, né þétta eldri skip, eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi hafnarvarðar og með þeim skilmálum, sem hann 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

11. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúr- 

gangi né öðru slíku. Skal það flutt þangað, sem hafnarvörður segir til. 
B9 
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IV. KAFLI 

Um komu skipa og legu þeirra í höfninni. 

12. gr. 
Þegar skip kemur í höfnina, skal skipstjóri tafarlaust snúa sér til hafnarskrif- 

stofunnar, sem segir honum hvar skip hans megi liggja. Þó nær ákvæði þetta ekki 
til mannvirkja einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar að því er bryggju- 
pláss snertir. 

Þegar búið er að leggja skip við festar, má ekki flytja það þaðan án leyfis hafnar- 
varðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo fyrir, 
og það enda þótt byrjað sé að ferma eða afferma skipið, en þá á skipstjóri öðrum 
fremur heimtingu á, að sér sé vísað á stað, þar sem fermingu eða affermingu er 
haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skipa, skal jafnan skylt að flytja skipið, 
ef hafnarvörður krefst þess. 

13. gr. 
Ekkert skip má liggja við taug (varp) á höfninni, nema með sérstöku leyfi 

hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðlum 
nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju 
eða bólvirki, skal hafa fyrirskipuð ljós uppi á ljósatímanum. 

14. gr. 
Skip, sem koma inn í höfn, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið í 

festarauga, og eigi skipið að leggjast að bryggju eða bólvirki, skal hliðarbátum, 
botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað fyrir borðstokkinn. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggju, nema við festarstólpana eða 

festahringa að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 
klæddar, þar sem þær hvíla á bólvirkinu eða bryggjunni. 

Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggjunni 
eða Þólvirkinu. Þyki hafnarverði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafizt að 
bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífikefli milli skips og bólvirkis eða 
bryggju, ef hafnarvörður krefst þess. 

16. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða bólvirki. Ekki mega gufuskip hleypa 

vatni á bryggju eða bólvirki, hvorki við þvott á þilfari, né heldur er þau hleypa burt 
gufuvatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með seglum eða hlífðar- 
dúkum, að vatnið fari beint í höfnina, en komist ei á bryggju né Þbólvirki. 

17. gr. 
Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að 

öðrum skipum eða hafnarvirkjunum stafi hætta af því. 

18. gr. 
Í hverju skipi eða fari (að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarvarðar 

til að liggja mannlaus í höfninni), skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, 
er tekur á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmir þær, hvort 
heldur á að færa skipið, eða gera eitthvað annað samkv. reglugerð þessari.
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19. gr. 33 
Hafnarvörður getur krafizt þess, að sérhvert skip, er liggur við festar í höfninni, 14. marz 

verði flutt, ef það að áliti hans tálmar umferð inn í höfnina eða úr henni. 
Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið, eða dragist flutningur þess fram 

yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur tiltekið og fyrirskipað, er honum heimilt að 
láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

20. gr. 
Ekki má vera að fiskveiðum á höfninni nema með leyfi hafnarvarðar. Beitu- 

taka og seglfestutaka og annað slíkt er bannað í höfninni, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

21. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það að áliti hafnarverðar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigandans, 
og er hafnarnefnd heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauð- 
syn krefur. Um þetta atriði fer að öðru leyti eftir gildandi lögum. 

V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu skipa. 

22. gr. 
Þegar hafnarvörður hefur ákveðið hvar skip skuli fermt eða affermt, skal 

verkið hafið í síðasta lagi innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla virka 
daga ef veður leyfir, unz því er lokið. Ef hlé verður á að nauðsynjalausu, eða sé verk- 
inu ekki lokið innan hæfilegs tíma, ber skipinu að víkja fyrir öðrum skipum, ef 
hafnarvörður krefst þess. 

23. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða Þól- 

virki, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er 
utar liggja, yfir þilfar hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra 
skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, 
sem nær liggja. 

24. gr. 
j Áður en kjölfesta er flutt á skip eða af skipi skal hafnarverði gert viðvart. 
Ákveður hann hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru slíku, er skylt 
að hafa nægilega sterka hlífðardúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar 

eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður 
stöðvað verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af lendingarstaðnum, þangað sem hafnarvörður 
vísar til. 

25. gr. 
Skylt er farmseiganda að gæta alls þrifnaðar á bryggju og bólvirki við upp- 

og útskipun. Sé þessu ákvæði ekki framfylgt eftir því sem ástæður leyfa, að dómi 
hafnarvarðar, getur hann látið hreinsa mannvirki þessi á kostnað farmseiganda. 
Vöruleifum, umbúðum og öðru rusli má ekki kasta í sjóinn, heldur skal það flutt 
á stað, sem hafnarvörður ákveður.
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26. gr. 
Skip skulu hafa rétt til að leggjast að bryggjum í þeirri röð, sem þau koma, 

þó skulu skip, sem sigla eftir fyrirfram gerðri og auglýstri áætlun og flytja póst, 
hafa rétt til að leggjast að bryggju, þó að önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau 
að víkja burtu, meðan hin fá afgreiðslu. 

VI. KAFLI 

Um hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

27. gr. 
Medfram strandlengjunni umhverfis håfnina må ekki gera i sjå fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, 
og ekki fylla upp á ný, né dýpka út frá landi, nema hreppsnefndin veiti eða hafi 
veitt samþykki sitt til. 

Sá, sem gera vill eitthvað slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni 
um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir 
þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. 
Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar, er ákveður hvort leyfið skuli 
veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnarráðsins. 

Sá, sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda 
því svo við, að engin hætta stafi af því. 

Nú hefur bryggja eða annað mannvirki legið ónotað í fimm ár samfleytt, og 
er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eigandans. 

Byggingarleyfi, sem um getur í þessari grein, falla úr gildi, hafi þau ekki verið 
hagnýtt og verkinu lokið innan tveggja ára frá því að leyfið var veitt. 

Ákvæði þetta tekur til allra mannvirkja, sem ekki eru fullgerð, er reglugerð 
þessi öðlast gildi. 

28. gr. 
Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er 

ætlað að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dag- 
vörzlu og næturvörzlu mannvirkja þessara, sem hafnarnefnd telur nauðsyn á, og 
skulu umsjónarmenn þessir samþykktir af nefndinni. 

Umsjónarmenn þessir skulu ákveða legustað og umbúnað landfesta allra þeirra 
skipa, sem að mannvirkjunum leggjast, og ber hlutaðeigendum að hlýða boði þeirra 
og banni, eins og öðrum starfsmönnum hafnarinnar, enda ber þeim að sýna þeim, 
er þeir skipta við, fulla kurteisi. 

Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi, 
að dómi hafnarnefndar, að af ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta 
í höfninni, getur hafnarnefnd svipt hann starfinu og heimtað nýjan umsjónarmann. 

29. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum hafnarnefndar, er 
hún setur á hverjum tíma, og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur og uppfyllingar 
innan hafnarinnar. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

30. gr. 
Öll skip 12 rúmlesta og þar yfir, skulu greiða hafnargjöld, er þau koma á 

Þingeyrarhöfn, og hafa eitthvert samband við land til þess að skila eða taka far- 
þega, vörur o. þ. h.
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Undanpegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, skip, sem hafa skírteini sem 33 

skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til visindarannasåkna og skip, sem leita 14. marz 

hafnar vegna óveðurs, en hafa ekkert samband við land. 

Hafnargjöld greiðast af nettóstærð skipa og reiknast í heilum tölum, en brotum 

skal sleppa. 

31. gr. 

a. Skip, sem eru eign búsettra manna við höfnina eða hafnarsvæðið og eru skrá- 

sett þaðan, skulu greiða hafnargjald einu sinni á ári, þannig, að skip minni en 

30 rúmlestir brúttó, greiði kr. 1.50 af nettó rúmlest og skip stærri en 30 rúmlestir 

brúttó, greiði kr. 1.00 af nettó rúmlest. Minnsta hafnargjald er kr. 10.00. Gjald- 

dagi er 1. nóvember. 
b. Önnur fiskiskip greiða kr. 0.50 af rúmlest hverri, þó aldrei minna en kr. 10.00 

og þó ekki oftar en 5 sinnum á ári. 

c. Innlend strandferðaskip greiða í fyrsta sinn á hverju ári kr. 1.00 af rúmlest 

hverri í hafnargjald, en ekkert þó þau komi oftar á árinu. 

d. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma og hafa samband við land, greiða 

kr. 0.50 af rúmlest hverri í hvert sinn er þau koma á Þingeyrarhöfn. 

32. gr. 

Þilskip, sem lagt er við föst legugögn á Þingeyrarhöfn, skulu greiða fyrir það 

aukalega kr. 15.00 á ári, með gjalddaga 1. nóvember. 

Opnir bátar, með eða án vélar, greiði fyrir það kr. 5.00 á ári, með sama 

gjalddaga. 

VIII. KAFLI 

1. Um bryggjugjöld. 

33. gr. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem við hana liggur, skal greiða 

bryggjugjald af nettóstærð skipsins talið í heilum rúmlestum, en brotum skal sleppt. 

Gjaldið skal greiða fyrir hverjar 24 klst. eða minna. 

Varðskip, herskip, skemmtiferða- og rannsóknaskip skulu vera undanþegin 

bryggjugjaldi. 
Gjöldin greiðast sem hér segir: 

a. Af farþega-, póst- og flutningaskipum: Kr. 0.30 af nettó rúmlest. 
b. Af togurum greiðist kr. 0.40 af nettó rúmlest skipsins. 

c. Af öllum öðrum aðkomuskipum greiðist kr. 0.30 af nettó rúmlest skipsins, 

þó eigi minna en kr. 25.00 í hvert sinn, sé skipið 30 brúttó rúmlestir eða stærra, 
en kr. 10.00 í hvert sinn af minni skipum. 

d. Bátar heimilisfastir greiða: Bátar 5 rúmlestir brúttó, eða stærri kr. 40.00, 

bátar, sem eru minni en 5 brúttó rúmlestir kr. 10.00. 
Gjalddagi er 1. nóvember ár hvert. 

2. Gjald af bryggjum og geymsluskipum einstakra manna og félaga. 

Bryggjueigendur greiða ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum, eða öðrum 

fiskiskipum, meðan þau stunda fiskveiðar frá Þingeyri og leggja upp við bryggjur 

þeirra. 
Flutningskip og önnur gjaldskyld skip, sem leggjast að slíkum bryggjum, greiða 

í hafnarsjóð hálft bryggjugjald það, sem tilgreint er í 1. tölulið þessarar greinar. 

Reglur þær, sem greinir í þessum tölulið, gilda einnig um skip þau, er liggja við 

seymsluskip.
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IX. KAFLI 

Vörugjald. 

34. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum lifandi og dauðum, sem 

fluttar eru í skip eða í land á höfninni. Þó skal aðeins greiða hálft vörugjald 
fyrir vörur, sem ákveðnar eru til umhleðslu samkvæmt farmskrá skipsins, og eiga 
aðeins að leggjast á land um stundarsakir. 

35. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

2
0
 5 
p Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta, fluttar úr landi. 

Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 
Hey, sem íbúar Þingeyrarhrepps hafa aflað eða látið afla. 
Nýmjólk og ílát, er henni fylgja. 

36. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal eftir 

farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, og skal brot úr gjaldeiningu teljast 
heil gjaldeining. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins er skylt að láta hafnar- 
verði í té eftirrit af farmskrám skipsins, innan sólarhrings eftir komu þess. 

1. flokkur: 

2. flokkur: 

3. flokkur: 

4. flokkur: 

5. flokkur: 

6. flokkur: 

7. flokkur: 

8. flokkur: 

9. flokkur: 

10. flokkur: 

11. flokkur: 

12. flokkur: 

13. flokkur: 

14. flokkur: 

15. flokkur: 

Vörugjaldskrá. 

37. gr. 
Kol, sement og allar aðrar þungavörur, þurr fiskbein, salt, útlendur 
áburður, verkaður og óverkaður saltfiskur, beitufiskur, gripahúðir, 
innflutt járn og matvörur kr. 10.00 hver smálest. 
Frystur fiskur kr. 12.00 hver smálest. 
Olíu-, lýsis- og saltkjötstunnur kr. 2.00 hver. 
Tómar tunnur kr. 1.00 hver. 
Kindaskrokkar kr. 0.50 hver. 
72% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem leggja hann á landi á 
Þingeyri. 
Ull kr. 25.00 hver smálest. 
Gærur kr. 0.10 hvert bindi (ca. 7 kg). 
Útfluttar járnvörur kr. 5.00 hver smálest. 
Stórgripir og bátar kr. 5.00 fyrir hvern. 
Jeppar og fólksbifreiðar kr. 15.00 hver. 
Vörubifreiðar (venjul.) kr. 30.00 hver. 
Sauðkindur kr. 1.00 fyrir hverja. 
Timbur kr. 0.10 hvert ten.fet. 

Vefnaðarvörur og aðrar smærri vörur í kössum kr. 15.00 hver smálest. 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli kr. 0.15 hvert ten.fet. 
Ýmsar stykkjavörur undir 25 kg kr. 0.25 hvert stykki. 
Olíur á tanka kr. 10.00 hver smálest. 

X. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

38. gr. 
Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á 

skrifstofu hans.
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39. gr. 33 

Skipstjóri eða formaður bera ábyrgð á greiðslu allra hafnar- og bryggjugjalda, 14. marz 

sem innheimta skal samkv. reglugerð þessari. Ef enginn skipstjóri eða formaður er 

á skipi, ber eigandi ábyrgð á greiðslu gjalda þessara. Hafnarsjóður hefur haldsrétt 

á skipinu unz gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem ekki er í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjalddagar 

á gjöldum þessum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni. 

40. gr. 

Vörugjald það, er um getur í 34. til 37. gr. greiði eigandi vörunnar eða um- 

boðsmaður hans. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á vörunum unz gjaldið er greitt. 

Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess er um getur í 34. gr. 

Sendandi ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess af útfluttum vörum, er um getur Í 37. 

gr. Viðtakandi ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess, er um getur í 37. gr. af innflutt- 

um vörum. 
Auglýstar skipaafgreiðslur skulu standa skil á gjöldum þessum til hafnar- 

sjóðs af vörum þeim, sem um þær fara. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn 

skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldanna. 

Vörugjald fellur í gjalddaga við fermingu eða affermingu vörunnar. 

41. gr. 
Öll gjöld samkv. reglugerð þessari má taka lögtaki. 

XI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

42. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið, um skaðabætur fyrir skemmdir á höfn- 

inni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu þær ákveðnar af þrem óvilhöllum 

dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en 

gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat 

skal fram fara af fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðurinn við yfir- 

mat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira 

en nemi 10% af hinni ákveðnu skaðabótaupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 

aðilinn kostnaðinn. 

43. gr. 

Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji 

tryggingu, er hafnarnefnd tekur gilda. 

44. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá 20 til 1000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna i hafnarsjóð Þingeyrarhrepps. 

45. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála.
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Reglugerð þessi er hér með sett samkv. lögum nr. 29 23. april 1946 um hafnar- 
gerðir og lendingarbætur til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð nr. 97 13. september 1935. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. marz 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hrísey. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hríseyjarhöfn takmarkast að vestan af línu, er hugsast dregin frá Saltnesi í 

Hálshorn, eða vestur fram í mitt sund milli eyjar og lands. Að austan af línu, er 
hugsast dregin frá svo nefndu Eyjarhorni í réttvísandi suður, einnig fram í mitt 
eyjarsund. Að sunnan takmarkast höfnin af beinni línu, er hugsast dregin milli 
suðurendapunkta, austur- og vestur-takmarkalínu hafnarinnar. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Stjórn hafnarmálefna er í höndum hreppsnefndar Hríseyjarhrepps, undir yfir- 

umsjón samgöngumálaráðuneytisins. 

3. gr. 
Hafnarnefnd annast framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni og ann- 

ast fjárhag hennar og reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 
Hafnarnefnd skal skipuð 3 mönnum, er kosnir eru af hreppsnefnd Hríseyjar- 

hrepps og skal einn þeirra vera hreppsnefndarmaður. Nefndin kýs sér sjálf for- 
mann. Hafnarnefnd er kosin til 4 ára. 

4. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í sjóð hafnarinnar. 

Sjóðurinn heitir Hafnarsjóður Hríseyjarhrepps. Sjóði þessum má eingöngu verja 
í þágu hafnarinnar, svo sem til byggingar og viðhalds hafnarmannvirkja, til kaupa 
á landi í þarfir hennar, til greiðslu á kostnaði við stjórn hafnarinnar og rekstur, 
og til greiðslu lána, sem tekin kunna að verða til hafnarframkvæmda. Í nóvember- 
mánuði ár hvert ber hafnarnefnd að semja fjárhagsáætlun hafnarinnar fyrir næsta 
ár. Fjárhagsáætlunin skal lögð fyrir hreppsnefnd til samþykktar fyrir nóvember- 
mánaðarlok. Hreppsnefndin skal hafa lokið afgreiðslu fjárhagsáætlunar að fullu 
fyrir 15. des. ár hvert. 

Óheimilt er að nota fé hafnarsjóðsins til annars en þarfa hafnarinnar. Aldrei 
má verja því í þágu hreppsins eða annarra fyrirtækja hans, eða binda það í lánum 
til þessara aðila.
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5. gr. 34 
Reikningsår hafnarsjóðsins er almanaksárið. Að loknu hverju reikningsåri skal 14. marz 

semja reikning hafnarsjóðs, svo tímanlega, að hann verði lagður endurskoðaður 
fyrir miðsvetrarfund hreppsstjórnarinnar til samþykktar. Reikningurinn skal endur- 
skoðaður af endurskoðendum hreppsreikninga. 

6. gr. 
Hreppsnefnd ræður hafnarvörð eftir tillögum hafnarnefndar, ákveður laun hans 

og setur honum erindisbréf. Hafnarvörður hefur umsjón með höfninni og eign- 
um hennar, innheimtir hafnartekjur og er gjaldkeri hafnarinnar. Í starfi sínu er hann 
háður eftirliti hafnarnefndar. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

7. gr. 
Hafnarvörður sér um, að sætt sé reglu á höfninni, landi hennar, bryggjum og 

öðrum mannvirkjum. Er öllum skylt að hlýða boði hans og banni og þeirra starfs- 
manna annarra, sem hafnarnefnd setur til að gæta reglu. 

Þyki einhverjum sér óréttur gert, getur hann kært starfsmanninn fyrir hafnar- 
nefnd, en skipuninni ber að hlýða þegar í stað. Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta 
allrar kurteisi í starfi sínu. 

8. gr. 
Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á bryggjum, landi eða 

mannvirkjum hafnarinnar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa, 
eða öðrum störfum, er þar eru unnin. 

9. gr. 
Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er getur valdið 

skemmdum í höfninni, frá skipum er þar eru, né flytja slíkt úr landi út í höfnina. 
Meðfram strandlengju hafnarinnar má ekki sera í sjó fram bryggjur eða önnur mann- 
virki, né fylla upp eða dýpka frá landi, nema með samþykki yfirstjórnar hafnar- 
innar, að fengnu áliti hafnarnefndar. Eisendum mannvirkja er þannig kann að 
verða leyft að gera, er skylt að halda þeim þannig við, að engin hætta geti stafað 
af þeim. Nú vanrækir eigandi mannvirkis viðhald þess svo að eigi er við unandi 
að áliti hafnarnefndar, og er nefndinni þá heimilt að láta gera við mannvirkið á 
kostnað eiganda, og er eigandi jafn ábyrgur fyrir öllum skaða á skipum og mann- 
virkjum annarra, er stafar frá mannvirki hans. 

Um lýsingu slíkra mannvirkja, áhöld sem þeim skulu fylgja, svo sem stiga, 
landgöngubrýr, björgunarhringi o. fl, svo og umgengni og þrifnað, fer eftir regl- 
um sem hafnarnefnd setur. Reglurnar skulu gilda jafnt fyrir allar bryggjur og 
mannvirki innan hafnarinnar. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð á höfninni. 

10. gr. 
Skip sem hvorki ferma né afferma, mega aldrei leggjast svo á höfninni, að þau 

tálmi afgreiðslu annarra skipa og skulu þau í hvert skipti skyld að hlýða boðum starfs- 
manna hafnarinnar um það, hvar þau megi liggja eða leggjast. Aldrei mega nein 

skip liggja svo nærri bryggju, að eigi sé nægilegt rúm fyrir önnur að komast að 
B 10
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34 eða frå. Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um 
14. marz höfnina. Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um að 

flytja skip sitt eða strengi á höfninni og getur þá hafnarvörður látið sera það á 
kostnað og ábyrgð eiganda. 

11. gr. 
Ekki má festa skip eða bát við bryggju nema við festahringa eða festarstólpa 

og skal festum þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst umferð um bryggj- 
una. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bryggju ef krafizt er. Bannað er 
að láta vélar skipa eða báta ganga af svo miklu afli, að skipum eða hafnarmann- 
virkjum sé hætta búin af. 

12. gr. 
Verði skemmdir á mannvirkjum eða áhöldum hafnarinnar af völdum skipa 

þeirra er höfnina nota, skulu skemmdirnar jafnan að fullu bættar af eigendum 
og útgerðarmönnum skips þess, er skaðann vann, enda sé skipshöfn völd að skað- 
anum af ásettu ráði eða vangá. 

V. KAFLI 

Notkun hafnarbryggjunnar. 

13. gr. 
Meðan hafnarnefnd eða hafnarvörður ákveður ekki annað, er skipum heimilt 

að leggjast við bryggjur hafnarinnar í þeirri röð er þau koma. Þó skulu skip, sem 
sigla eftir fyrirfram auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa rétt til að fá af- 
greiðslu við bryggju, þótt önnur skip séu þar fyrir og verða þau að víkja meðan 
hin eru afgreidd. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið áfram með nægi- 
legum hraða að áliti hafnarvarðar, ber því að víkia fyrir öðrum skipum, er hann 
krefst þess. 

14. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal móttakandi eða skipstjóri láta ræsta 

bryggjuna, ef þörf gerist; sé það vanrækt, skal hafnarvörður láta framkvæma 
verkið á kostnað skipstjóra eða afgreiðslunnar. 

VI. KAFLI 

Um lestagjöld. 

15. gr. 
Öll skip, seglskip eða vélskip, sem mæld eru til lestatals, enn fremur uppskip- 

unarprammar, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða 
lestagjald í hvert sinn er þau leggjast við bryggju eða festar á höfninni, þó með 
þeim undantekningum, er síðar getur. Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestagjald 
af nettóstærð skipsins, talið í heilum tölum; brotum skal sleppa. 

a. Skip og bátar sem eru eign búsettra manna í Hrísey, skulu greiða lestagjald 
einu sinni á ári þannig: 
Fyrir báta allt að 2 rúmlestum brúttó ......00.0020000 000... kr. 50.00 
Fyrir báta 2—4 rúmlestir brúttó ........0.0..0000 0000 nn — 75.00 
Fyrir báta 4—10 rúmlestir brúttó ........0.002200 0000 — 150.00 
Fyrir báta 10 rúmlestir og stærri ........0.00000 0000 — 225.00 

b. Innlend og erlend fiskiskip greiða 30 aura fyrir hverja brúttó rúmlest i hvert 
skipti, er þau koma til hafnar.
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c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, björgunar- 34 
skip, skip sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip sem eru gerð út til 14. marz 
vísindalegra rannsókna og skip sem leita hafnar vegna sjóskemmda, skulu greiða 
30 aura lestagjald fyrir hverja nettó rúmlest. Þó er hafnarnefnd heimilt að lækka 
þetta gjald eða fella burtu, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

VII. KAFLI 

Um ljósagjald. 

i 16. gr. 
Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu 1. ágúst til 14. mai, að báðum dögum 

meðtöldum, og lestagjald greiða, skulu greiða ljósagjald þannig: 
a. Skip þau, sem talin eru í 15. gr. a, skulu greiða kr. 10.00 á ári. 

b. Skip, sem talin eru í 15. gr. b, skulu greiða kr. 5.00 í hvert skipti sem þau koma 
til hafnar á gjaldatímabilinu. 

c. Önnur skip greiði 5 aura fyrir hverja brúttó rúmlest, er þau koma til hafnar 
á gjaldatímabilinu, þó aldrei minna en kr. 5.00 í hvert skipti. 

VINI. KAFLI 

Um bryggjugjald. 

17. gr. 
1. Hvert skip, sem er mælt til lestatals og leggst við bryggju eða bólvirki, sem 

er eign hafnarinnar, eða við skip, sem liggja við áðurnefnd mannvirki, skal 
greiða bryggjugjald af brúttó lestatölu skipsins, talinni í heilum tölum, en 
brotum skal sleppt. 

Gjaldið greiðist fyrir hvern hálfan sólarhring eða minna og er 10 aurar af 
af hverri rúmlest þó aldrei minna en kr. 5.00 í hvert sinn. Varðskip eru undan- 
þegin bryggjugjaldi. 

2. Heimilt er hreppsnefnd að leigja einstökum mönnum afnot af bryggjum hafnar- 
sjóðs til síldarsöltunar eða til uppskipunar og aðgerðar annars afla, gegn föstu 
leigugjaldi um ákveðinn tíma, þó eigi lengur en eina vertíð í hvert sinn. Aldrei 
mega þó slík afnot hefta eða tálma notkun bryggju eða mannvirkja í almenn- 
ings þarfir. 

IX. KAFLI 

Um vörugjald. 

18. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum (þar á meðal af lifandi dýrum) sem fluttar 

eru af eða á skipsfjöl í höfninni, með þeim undantekningum, er í næstu grein 
getur. 

19. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru eftirtaldar vörur: 

1. Vistir, vélaeldsneyti og aðrar vörur til notkunar um borð í skipum þeim og 
bátum, er þær eru fluttar í úr landi. 

2. Póstur og farangur ferðamanna. 
3. Vörur og tæki, er höfnin eða hreppurinn senda eða eru móttakendur að. 

20. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli og þyngd með umbúðum. Hálf gjaldeining telst 

sem heil, en minna broti skal sleppt. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning 
B 10!
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34 vörugjalds og er skipstjóra skylt að láta innheimtumanni hafnarinnar í té eftirrit 
14. marz af farmskrá skipsins. 

Sé engin farmskrá eða fylgibréf, skal skipstjóri eða formaður báts gefa dreng- 
skaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki inn- 
heimtumanni ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á 

þann hátt, sem hann telur hentugastan og réttastan. Reynist vörumagnið meira en 
upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn við rannsókn, ella hafnarsjóður. Ef ýmsar 

vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri vörutegund, sem 
hæst gjald skal greiða af. Minnsta vörugjald skal vera kr. 2.00. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá til tekur og gjald 
greiðist eins og þar segir. Ef vafi leikur á í hverjum flokki telja skuli einhverja vöru, 
úrskurðar innheimtumaður, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

1. flokkur: 

2. flokkur: 

3. flokkur: 

4. flokkur: 

5. flokkur: 

6. flokkur: 

7. flokkur: 

8. flokkur: 

9. flokkur: 

10. flokkur: 

11. flokkur: 

12. flokkur: 

13. flokkur: 

Lægsta 

21. gr. 
Gjald kr. 1.50 hver 100 kg: 

Kol, koks, salt, sement, áburður, saltfiskur, verkaður fiskur, hrað- 

frystur fiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, hrogn, söltuð þunnildi, fiskroð, 
skreið. 
Gjald kr. 2.00 hver 100 kg: 

Kornvara, sykur, garðávextir, mjólk, hey, fóðurvörur útlendar, 
gærur, freðsíld. 
Gjald kr. 2.00 hver 100 kg: 

Vikursteinn, asbestplötur, plötujárn, stangajárn, vatnspípur, efni 
til múrhúðunar og byggingarefni annað en trjáviður og ekki annars 
staðar talið, girðinganet og girðingaefni. 
Gjald kr. 3.00 hver 100 kg: 

Olíur, benzin, smurningsolíur, lýsi, veiðarfæri og efni í þau, fisk- 
umbúðir, pokar, hessian, herpinætur, kaðlar, leirvörur, pottar, balar, 
blikkfötur o. þ. u. 1, kjöt, ull, mör, tólg. 
Gjald kr. 4.00 hver 100 kg: 

Bílar, bátavélar, landbúnaðarvélur, vélahlutir, gler, miðstöðvar, 
gólfdúkur, saumur, málningavörur alls konar, pappírsvörur alls konar, 
krossviður, smjör, smjörlíki, jurtafeiti, sápur, þvottaduft og aðrar hrein- 
lætisvörur. 

Gjald kr. 5.00 hver 100 kg: 
Kaffi, kaffibætir, kex og aðrar brauðvörur, ávextir nýir og þurrk- 

aðir, niðursuðuvörur, súkkulaði, kakaó, sælgætisvörur, öl og gosdrykkir. 
Gjald kr. 1.00 hver 10 kg. 

Vefnaðarvara, fatnaður, skófatnaður, tóbaksvörur og allar aðrar 
vörur reiknaðar eftir þyngd og ekki annars staðar taldar. 
Gjald kr. 10.00 hvert stykki: 

Eldavélar, þvottavélar, ísskápar, baðker. 
Gjald kr. 0.60 hver 100 kg: 

Ísvarinn fiskur. 
Gjald kr. 1.00 fyrir hverja tunnu af saltsíld og hvers konar sjávar- 
afurðum í tunnum. Af hálftunnum reiknast kr. 0.75. 
Tómar tunnur eftir stærð, kr. 0.30, 0,50, 0.60. 

Gjald kr. 0.40 fyrir hvert ten.fet: 
Timbur og allar aðrar vörur reiknaðar eftir rúmmáli. 

Gjald kr. 5.00 hver gripur eða kind: 
Stórgripir, sauðfé. 

vörugjald í öllum flokkum er kr. 2.00.
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X. KAFLI 

Aflagjöld. 

22. gr. 
Af bátum sem gerðir eru út frá Hrísey, eða öðrum sem leggja afla á land í 

eynni, greiðist gjald af afla þannig: 
1. Af þorskveiðum greiðist kr. 7.50 af smálest af nýjum fiski. 
2. Af sild greiðist 50 aurar af uppmældri tunnu eða máli. 
3. Af saltfiski, sem lagður er á land, greiðist kr. 5.00 fyrir hverja smálest. 

. 23. gr. 
Útgerðarmenn skipa og kaupendur eru ábyrgir á að gjald þetta sé greitt hafnar- 

sjóði. Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og búið er að afferma eða ferma skipið. 

XI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

24. gr. 
Hafnarvörður innheimtir hafnargjöld samkv. reglugerð þessari og skal greiða 

gjöldin á skrifstofu hans. 

25. gr. 
Skipstjóri eða formaður skips eða fars, ber ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Gjöldin 

skal, þegar öðruvísi er eigi ákveðið í reglugerð þessari, greiða áður en skip eða far 
lætur úr höfn. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á skipi eða fari, unz gjöldin eru greidd. 

Gjalddagi á föstum árgjöldum er 1. okt. ár hvert. 

26. gr. 
Vörugjald greiðir móttakandi eða afgreiðsla skipa, þar sem því verður við 

komið, aðfluttrar vöru og sendandi útfluttrar vöru. Ef margir eiga vörur með sama 
skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef farmur 
er ekki skráður, ber skipstjóri eða farmaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Séu 
vörur fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald er affermir. Vörugjald af 
aðfluttum vörum fellur í gjalddaga, er skip er þær flytur, er komið í höfn. Vöru- 
gjald af útfluttum vörum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í gjaldskyldum vörum, unz gjaldið er greitt. 

27. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

28. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. Ef samningar nást eigi um upphæð skaða- 
bóta, er aðilum heimilt að láta ákveða þær með mati 3 óvilhallra dómkvaddra 
manna. Krefja má yfirmats, áður en mánuður er liðinn frá lokum matsgerðar. Yfir- 
mat skal framkvæmt af 5 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmat 
greiðir sá er krafðist þess, ef matsupphæðinni verður eigi breytt meira en sem 
nemur 10% af því sem undirmat ákvað. Nemi breyting meira, greiði sá kostnað, 
er halla bíður af niðurstöðu yfirmatsnefndar. 

1958 

34 

14. marz
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34 29. gr. 
14. marz Enginn sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er eigi útkljáð, nema hann 
setji tryggingu er hafnarnefnd tekur gilda. 

30. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá kr. 1000.00—10000.00, nema 

þyngri refsing liggi við að lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Hríseyjarhrepps. 

31. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, 
um hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir Hrísey, nr. 146 30. október 1948, 
og reglugerð nr. 165 7. október 1949, um breytingu á þeirri reglugerð. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. marz 1958. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

35 REGLUGERD 
24. marz 

fyrir vatnsveitu Hvammstangahrepps. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Hvammstangahrepps hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á því svæði, sem vatnsveitan nær yfir og getur fullnægt, svo og á Hvamms- 
tangahöfn. 

2. gr. 
Vatnsveitan skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki undir nafninu: Vatnsveita 

Hvammstanga. 
3. gr. 

Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. Heimilt er henni að ráða sér- 
stakan umsjónarmann, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu, lagningu viðbótar 
vatnsæða svo og tengingu húsæða við aðalkerfi. 

Hreppsnefndin hefur á hendi reikningshald vatnsveitunnar og innheimtu, en 
heimilt skal þó hreppsnefnd að ráða sérstakan mann til þess. 

Reikningshald vatnsveitunnar er almanaksárið og skulu reikningar vatnsveit- 
unnar endurskoðaðir með hreppsreikningum ár hvert. 

4. gr. 
Vatnsveitan hefur þegar lagt og lætur leggja aðalvatnsæðar um kauptúnið 

svo víða, sem fært þykir, svo húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim í fyrirhug- 
uðu vegarstæði, við götu eða öðru opnu svæði, er lóðir þeirra liggja að. Frá aðal- 
æðum skulu húseigendur, í samráði við umsjónarmann vatnsveitunnar, leggja 
vatnsæðar í hús sin og á sinn kostnað.
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5. gr. 35 

Skylt er hverjum húseiganda eða lóðarleigjanda, að halda vatnsæðum sínum vel 24. marz 

við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða vatnshönum. Hann 

skal sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í þeim. Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, nema með samþykki hrepps- 

nefndar og þá með þeim umbúnaði, sem hún telur tryggan. Einnig er óheimilt að taka 

vatn úr brunahönum vatnsveitunnar, án leyfis hreppsnefndar eða þess aðila, sem 

hreppsnefnd felur slökkvistarf í hreppnum. 

Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að loka fyrir vatnið meðan hreinsun 

eða viðgerð fer fram á vatnsbóli, geymi eða æðum vatnsveitunnar, einnig þegar 

tengingar aðalæða fara fram. 

Tilkynna skal fyrir fram um takmörkun á vatni, ef þess er kostur. 

6. gr. 

Heimilt er að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að gera við bilanir 

á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum 

gjalddaga. 
Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðar eru lokaðar. 

7. gr. 

Hver sá, er skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, brunna hennar, 

brunahana eða önnur mannvirki, skal greiða fullar skaðabætur fyrir samkvæmt 

mati tveggja dómkvaddra manna og sæta auk þess sektum nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 
8. gr. 

Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem virt eru til fasteignamats og 

vatni er veitt í eða úr næst til vatnsæða sbr. 4. gr. skal greiða vatnsskatt. Húshluti 

sem virtur er sér til fasteignamats, skal í þessu sambandi teljast sem heilt hús. 

9. gr. 

Af öllum húseignum, sem um getur í 8. gr. skal greiða stofn- eða tengisjald, 

kr. 400.00 af hverju húsi, ásamt viðbótargjaldi, sem nemi 3% af fasteignamatsverði. 

Gjalddagi stofngjalds skal vera sá dagur, sem aðalstofnæðar eru fullferðar í 

námunda við hús samkv. 4. gr. sbr. 8. gr. 

10. gr. 

Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem svo er ástatt um, sem um ræðir 

í 8. gr., skal greiða árlegan vatnsskatt sem nemur 2% af fasteignamatsverði. Auk 

þess skal greiða fastagjald kr. 200.00 af hverri húseign. Séu fleiri en ein íbúð í 

sama húsi, greiðist árlega kr. 200.00 af hverri íbúð, sem fram yfir er. 

Samkomustaðir og verzlanir í íbúðarhúsum teljast sem ein íbúð hver. 

11. gr. 

Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 

a. Fyrir vatn í steypu, af hverri notaðri sementstunnu ............ kr. 0.50 

b. Fyrir vatnshana í útihúsum .......00000000 en eee nerrnernr nn. — 50.00 

c. Fyrir hverja saudkind, sem slåtrad er i slåturhusi .............. — 0.50 

Fyrir hvern stórgrip, sem slátrað er i sláturhúsi ................ — 5.00 

d. Fyrir hverja smålest af innvegnum fiski .......000 0000 — 2.00 

e. Fyrir hverja skráða bifreið á Hvammstanga, þegar aðstæður verða 

til þvotta .......00000000se ene ens eerrrranrr nennt — 75.00
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35 f. Fyrir vatn um mæli greiðist kr. 1.00 af hverri smålest allt að 2000 små- 
24. marz lestum, en af hverri umfram smálest .................0.0 kr. 0.75 

Fyrir öll önnur vatnsnot, sem ekki eru talin í reglugerð þessari, skal greiða 
samkvæmt samningi við hreppsnefnd. 

12. gr. 
Þegar um fyrirtæki er að ræða, sem nota mikið vatn, getur hreppsnefnd ákveðið, 

að selja þeim vatn um mæli, samkv. 11. gr. f-lið. 
Þau fyrirtæki sem kaupa vatn um mæli, skulu sjálf útvega sér mæla og annast 

viðhald þeirra. 
Hlíti fyrirtæki ekki fyrirmælum hreppsnefndar, um uppsetningu vatnsmæla, 

ákveður hreppsnefnd gjald fyrir vatnsnotin á meðan, eða þar til mælauppsetningu 
er lokið. 

13. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari um 

allt að 50% til hækkunar eða lækkunar, bæði í heild og einstökum liðum, fyrir eitt 
ár í senn, án staðfestingar ráðuneytisins. 

14. gr. 
Gjalddagi á föstum vatnsskatti skal vera 1. júní ár hvert, og greiðist vatns- 

skatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskatt, sem miðaður er við starfrækslu, 
má krefja, þegar starfræksla hefur farið fram, þó samanber 3. gr., síðustu málsgr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts af húseign sinni. 
Vatnsskatt má taka lögtaki í hinu skattskylda húsi eða atvinnufyrirtæki, án 

tillits til eigendaskipta, og er hann tryggður með lögveði í eigninni næstu tvö ár 
eftir gjalddaga, með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði eða aðfararveði. 

15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1000 krónum nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið 
sem almenn lögreglumál. 

16. gr. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvammstanga- 

hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 
93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld bráðabirgðagjaldskrá fyrir vatnsveitu Hvamms- 
tangahrepps nr. 227 frá 10. desember 1952, með breytingu nr. 83 17. maí 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. marz 1958. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg.
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um breyting á reglugerð um holræsi á Hvammstanga nr. 169 21. okt. 1949. 

3. gr. orðist svo: 

Til að standast kostnað af holræsagerðinni og viðhaldi aðalræsa, ber hverjum 

húseiganda, sem hefur fengið hús sitt tengt við holræsakerfi hreppsins, eða átt kost 

á því skv. 1. og 2. gr., að greiða til hreppsins árlegt holræsagjald, sem ákveðst 

þannig: 
a. Fast gjald af hverju húsi kr. 100.00. 

b. Fast gjald af hverri íbúð umfram eina í húsi kr. 100.00. 

c. 5% af fasteignamatsverði húseigna. 

Samkomustaðir og verzlanir í íbúðarhúsum teljast ein íbúð hver. 

Af hverju húsi, sem kemst í samband við holræsakerfið eða á kost á því, skal 

greiða sérstakt stofngjald, er nemi tvöföldu árgjaldi. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem hreppsnefnd Hvammstangahrepps hefur samið 

og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til 

að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. marz 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparsjóðinn Pundið, Reykjavík. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóðurinn Pundið. Heimili hans og varnarþing er i 

Reykjavík. 
2. gr. 

Stofnendur sjóðsins eru ábyrgðarmenn hans og skuldbinda þeir sig með undir- 

skrift sinni undir samþykktir þessar, til þess að ábyrgjast, að sjóðurinn standi i 

skilum. Svarar hver ábyrgðarmaður hlutfallslega fyrir halla eða tjóni, sem sjóður- 

inn kann að verða fyrir, en hann getur eigi sjálfur staðið straum af. Þó ábyrgist 

enginn einn meira en 5000.00 krónur. Hver ábyrgðarmaður leggur fram þegar i stað 

minnst kr. 500.00 af ábyrgðarupphæð sinni sem stofnfé sjóðsins. Skal ákveðið um 

vexti af því fé á aðalfundi. Þó mega þeir ekki vera hærri en 1% umfram innláns- 

vexti sjóðsins. 

3. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins eru meðlimir Í Fíladelfíusöfnuðinum í Reykjavík eða 

í hliðstæðum söfnuðum Hvítasunnumanna utan Reykjavíkur. Ábyrgðarmenn skulu 

fæstir vera 40 og skulu minnst 30 þeirra búsettir í Reykjavík. Skal stjórninni skylt 
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37 ad gera bad, sem i hennar valdi stendur til ad sjá um, að ábyrgðarmenn verði 
26. marz aldrei færri en að framan er greint. Ábyrgð getur ekki fallið niður, nema við andlát, 

missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi á annan 
hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist ekki fyrr en við löglegt niðurfall ábyrgða eða 
samkvæmt heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941 um sparisjóði. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kosnir á aðalfundi úr flokki 

ábyrgðarmanna en 1 af bæjarstjórn Reykjavíkur á sama tíma og gildir kosning 
þeirra allra til 4 ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnar- 
nefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni 4 ár samfleytt, er þeim 
ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs formann 
úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji 
burt úr héraðinu eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í 
stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem 
eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af bæjarstjórn, eða 
verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast 
þess, að bæjarstjórn kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lána- 
starfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins hefur umsjón með öllum framkvæmdum hans. Hún ræður 
starfsmenn hans, ákveður kaup þeirra og kjör, og segir þeim upp starfi, ef henni 
Þykir ástæða til. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeig- 
endum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 
og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra, né reka eigin lánastarfsemi 
eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. Sé stjórnandi eða 
starfsmaður sparisjóðsins í stjórn einhvers annars fyrirtækis eða framkvæmda- 
stjóri þess, má ekki veita því fyrirtæki lán úr sjóðnum nema sparsjóðsstjórnin sam- 
þykki það einróma og sparisjóðseftirlitið leyfi það. Þó þarf ekki slíkt leyfi til 
að veita lán gegn veði í fasteign, enda fari lánið ásamt því, sem áður kann að 
hvíla á eigninni, ekki fram úr 3 matsverðs fasteignarinnar. 

6. gr. 
Tilkynna skal sparsjóðseftirlitinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins 

og ráðnir starfsmenn hans. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum, séu við- 
staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 
má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé
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viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 37 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 26. marz 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnendur hafi þessi störf með 
höndum. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Sparisjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum spari- 

sjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í sjóðbók sjóðs- 

ins og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 
lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af vixli skal einnig 
tafarlaust skrá á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu 
breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi, hverju 
breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft, sem þurfa þykir, og ákveður stjórnin, 

hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. Sparisjóðsstjórnin skal hafa gerða- 
bók, er í séu skráðar ályktanir stjórnar um lánveitingar og lánsynjanir, lántökur 
og annað slíkt. 

12. gr. 
Fyrir lok aprílmánaðar ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum með ábyrgðarbréfi, er afhent sé á póststofuna i 
Reykjavík 5 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir 
næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og 
féhirðis, og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, 
þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur er lög- 
mætur, þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðar- 
manna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur, hversu fáir 
sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykkt- 
um sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki það. 

Abyrgðarmaður getur ekki látið aðra mæta fyrir sig á fundum. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en 1 kr. í senn. 
Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn i innstæðubók, og fær hver innlags- 
maður dálk. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Í viðskiptabókina skal 
prenta ágrip af lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og samþykktir 
sparisjóðsins sjálfs, og gildir hún í öllu sem samningur við sjóðinn. Eigandi 
greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í hana í 
fyrsta skipti. 

d. Sparisjóðurinn tekur einnig við innlögum með þeim kjörum, að hægt er að 
taka út peninga af innstæðunni gegn ávísun og án þess að viðskiptabók sé sýnd, 
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og skal þá greinilega letrað á bókina, að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu 
og sé því ekki veðhæf. 

e. Aldrei má sparisjóðurinn taka á móti meira innlánsfé en svo, að það, að frá- 
dregnu því, er hann á í sjóði, innistandandi í innlendum bönkum, í tryggum 
verðbréfum, eða lánum gegn veði í fasteign, nema 25 sinnum eigin fé sparisjóðs- 
ins, þar með talið stofnfé og innborgað ábyrgðarfé. Eigi má draga frá, sam- 
kvæmt þessari málsgrein, önnur fasteignalán en þau, þar sem lánið, ásamt því, 
er áður kann að hvila á eigninni, nemur meira en 34 fasteignamatsverðs hennar. 

f. Ef einstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparsjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

g. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

h. Fé það, sem lagt hefur verið í sparisjóðinn, að vöxtum meðtöldum, er undan- 
þegið löghaldi, á meðan það stendur þar. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á dálk hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, þó svo, að frá 
teljast móttökudagar og úttökudagar, og gjaldast vextir í eigi minni pörtum en 
heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir 14. jan. ár hvert, skulu vextirnir 
færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega sætt, að upphæð innstæðufjár, að 
meðtöldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna á 
þann hátt, að skrá mismuninn, er jafnframt færist sparisjóðnum til reiknings í 
innstæðubókina og viðskiptabókina næst þegar hún verður sýnd 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má, að upphæðum frá 500 til 15000 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 
þar fyrir ofan með 2 mánaða fresti. Án 2 mánaða frests er eigi skylt að borga meira 
en 2000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd, og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana eða gegn ávísun, 
ef eigandi hefur samið svo um og það er letrað á viðskiptabók hans. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé rétt gert, og skulu í því skyni í 
hvert sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, 
sem skráð er í bækur sjóðsins. 

Innstæðueigandi getur áskilið, að á áberandi stað á viðskiptabók sinni sé letrað, 
að hann einn eða sá, er hann gefur skriflegt umboð til þess, geti hafið peninga 
úr henni.
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Nú ber viðskiptabók eigi slíka áletrun, og er það þá eigi á ábyrgð sparisjóðs- 37 
ins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar 26. marz 
til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 
gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 
í hlutaðeigandi dálk í innstæðubók, um leið og greiðslan er þar skráð, að viðskipta- 
bókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við samanburð 
innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjalddgengri mynt eða seðlum, 

og tilfærist endurborgað fé í dálk eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds. Ef viðskiptabók, sem gefin 
er út fyrir sparisjóðsinnstæður, glatast, skal heimilt að innkalla með auglýsingu, 
sem prentuð sé þrisvar í röð í Lögbirtingablaði, með 6 mánaða fyrirvara frá því 
fyrsta auglýsingin er birt, hvern þann, sem í höndum kann að hafa viðskiptabókina, 
og ef enginn hefur sagt til sín, áður en téður frestur er liðinn, þá má greiða þeim, 
sem viðskiptabókina hefur fengið, upphæðina, án þess nokkur annar, sem viðskipta- 
bókin kann að hafa verið afsöluð, geti gert kröfur á hendur sparisjóðnum. 

18. gr. 
Ef eigandi að viðskiptabók hreyfir ekki innstæðu sína í 15 ár samfleytt, skal 

ekki reikna vexti af innstæðunni framar. Ber þá að skora á eiganda að segja til sín, 
og skal það gert með auglýsingu á sama hátt og ef bók glatast. Ef hann gefur sig 
ekki fram áður en tilskilinn frestur er liðinn, er viðskiptabók hans ógild og féð 
ásamt vöxtum eign sparisjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að greiða fé, að 
meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan 5 ára. 

i 19. gr. 
Innstædufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með 3 mánaða fresti. Skal annað 

hvort rita uppsögnina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt í blaði því í Reykja- 
vík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 

ríkið ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. 

Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. Komi 

það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár vegna fyrir- 

sjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í lag 

aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin tilkynna 

sparisjóðseftirlitinu það. 

21. gr. 

Sparisjóðurinn greiðir árlega 2% af nettó ágóða sinum í tryggingarsjóð spari- 

sjóða, unz eign sparisjóðsins Í tryggingarsjóði er orðin 3% af samanlögðu inn- 

stæðufé sparisjóðsins.
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i 22. gr. 
Årstekjur sparisjóðsins, að frádregnum kostnaði, greiðslu í tryggingarsjóð, vöxt- 

um og því fé, sem lagt er til hliðar til að mæta fyrirsjáanlegum töpum, skal leggja 
í varasjóð. 

Heimilt er að verja nokkru af ársarðinum til endurborgunar á stofnfé og 
greiddu ábyrgðarfé, ef varasjóður nemur meira en 10% af sparisjóðsinnstæðunni. 

Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekkur til, skal 
greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því aðeins, að varasjóður 
nemi minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. 

III. Um lánveitingar o. fl. 

23. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. Með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð. 
b. Með því að lána fé til einstakra manna eða félaga segn áreiðanlegu fasteigna- 

veði eða gegn sjálfskuldarábyrgð. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum má þó 
því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með ár- 
legri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni. 

c. Á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins álítur heppilegan. Stjórnin setur sér 
reglur um lánveitingar úr sjóðnum. 

24. gr. 
Sparisjóðsstjórnin setur reglur um, hvernig lánum skulu hagað, en í þeim 

reglum skulu vera eftirtalin atriði: 
Til lána gegn sjálfskuldarábyrgð, ábyrgð héraðs eða sveitar og til fasteigna- 

veðlána umfram 60% matsverðs, má sparisjóðurinn aldrei verja meira en sem 
svarar 12% sinnum eigin fé sjóðsins. Þar af mega sjálfskuldarábyrgðarlán aldrei 
nema meira en 2 sinnum eigin fé sjóðsins. 

Aldrei má sparisjóðurinn lána einum viðskiptamanni eða fleiri viðskiptamönn- 
um sem eru fjárhagslega tengdir, meira en sem svarar 50% af eigin fé og ábyrgðarfé 
sínu. Í ofangreindri lánsupphæð skal þó ekki telja: 

1. Lán veitt gegn veði í fasteign, ef það er ekki hærra en % fasteignamatsverðs. 
2. Lán veitt gegn veði í skipum allt að 50% af matsverði. 
3. Lán, sem eru tryggð með inneign í sparisjóðnum sjálfum, tryggum verðbréfum 

eða öðru handveði. 

25. gr. 
Sérstaka bók skal jafnan halda um lán úr sjóðnum. Skal hvert lán hafa dálk 

út af fyrir sig, og skal þar tilgreint um lántakanda, tryggingu, upphæð lánsins, 
afborganir og vaxtagreiðslur. Einnig skal halda skrá um skuldnauta sjóðsins, 
er sýni skuldbindingar hvers og eins gagnvart sjóðnum. 

26. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveð- 
ið það. 

Hafi sparisjóðurinn tekið lán, skal í bókum sjóðsins vera sérstakur dálkur fyrir 
hverja lántöku. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum
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sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

27. gr. 

Sparisjóðurinn má eigi eiga aðrar fasteignir en þær, sem nauðsynlegar eru vegna 

rekstrar hans, og ekki hlutabréf. Þó má hann yfirtaka fasteign eða hlutabréf, sem 

honum hefur verið veðsett, til þess að innheimta kröfu sína, en selja skal hann 

eignina strax og hann á þann hátt getur fengið kröfu sína greidda. Sparisjóðurinn 

má ekki ganga í ábyrgð fyrir aðra. Halda skal skrá um eignir sparisjóðsins, svo 

sem verðbréf o. fl. 

28. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

29. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera tilbúinn fyrir marzmánaðarlok ár hvert. 

30. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. Hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um, og sé þar greint, hver sjóðsforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok. 

9. Hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans 

hafi verið; einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. 

Skal í þessu skyni semja reikning yfir ábata og halla sjóðsins. 

3. Hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn, eins og hagur hans stóð í árslok. 

31. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 

sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóð- 

urinn á útistandandi, bæði fasteignaveðlán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. 

Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrirfram af vöxtum, og 

eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. 

Skal sjást á skránni, hvernig vixilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

32. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

sparisjóðseftirlitsins sýna. 

26. marz
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V. Um endurskodun. 

33. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, kýs bæjarstjórn Reykja- 

víkur með hlutfallskosningu tvo endurskoðendur til eins árs í senn. 

34. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

35. gr. 
Jafnan skulu endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verð- 

bréfum og öðrum skjölum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits. 
Einnig eiga þeir rétt á að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins, svo oft sem þeim 
þykir þörf á. 

36. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt tilfærðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

37. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið því starfi sínu fyrir miðjan marzmánuð. Rita 
þeir síðan í reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 
Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund til úrskurðar. 

38. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrlausnar 

Eins skal farið að, ef endurskoðendur finna eitthvað athugavert við reiknings- 
færslu og starfrækslu sparisjóðsins, og stjórn sparisjóðsins tekur þær athugasemdir 
ekki til greina eða tregðast við að bæta úr ágöllum, sem endurskoðendur telja vera 
á starfrækslu sparisjóðsins, eða þeir telja að rekstur sparisjóðsins sé ekki að öllu 
leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941. 

39. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum. 

40. gr. 
Ef sparisjóðurinn hættir störfum skulu eignir hans afhentar Trúboði Filadelfíu- 

safnaðarins í Reykjavík til eignar. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 26. marz 1958. 

Hermann Jónasson. 
  
Halldór Jónatansson.
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REGLUR 

um félagsheimilid Freyvang. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Freyvangur i Ongulsstadahreppi, Eyjafjardarsyslu. 

Lóðin er keypt af eigendum Y-Laugalands. Lóðarstærð er rúmur einn hektari um- 
hverfis húsið og er hún afgirt. 

Eigendur félagsheimilisins eru: 

Öngulsstaðahreppur AIR að 52 % 

U. M. F Ársól ......00000000....... — 8% 
Ú. M. F. Årrodinn ................ — 8% 
U. M. F. Væringjar ............... — 4% 
Kvenfélagið Aldan ................ — 8% 
Kvenfélagið Voröld .............. — 8% 
Slysavarnadeildin Keðjan ......... — 4% 
Framfarafélag Öngulsstaðahrepps .. — 8% 

2. gr. 
Húsnefnd, kjörin árlega, stjórnar félagsheimilinu. Hún er þannig skipuð, að 

hreppsnefnd Öngulsstaðahrepps kýs tvo fulltrúa en hvert hinna félaganna einn 

fulltrúa. 
Heimilt er húsnefnd að kjósa úr sínum hópi þriggja manna framkvæmdanefnd, 

er starfi í umboði húsnefndar milli funda. 
Varamenn skulu kjörnir á sama hátt og aðalmenn. 
Húsnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók um 

störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda Þjóðskjalasafni Íslands 

gerðabækur þess til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fund, er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund, ef % 

nefndarmanna æskja. 
Aðalfundur eigenda félagsheimilis skal vera ár hvert. Skulu þangað kvaddir 

með hæfilegum fyrirvara stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur félags- 
heimilis. Þó eigi fleiri en þrír frá hverju félagi. Á fundinum skal húsnefndin leggja 
fram rekstrar- og efnahagsreikning félagsheimilisins fyrir síðastliðið ár, endur- 
skoðaða af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga. Einnig leggur hún fyrir fundinn 
fjárhagsáætlun fyrir félagsheimilið á yfirstandandi ári. 

Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm sem unnt er. Eigi má efna til verulegra 

útgjalda, nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða aukafundi sömu aðila og sæti 

eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafnt um rekstrargjöld og stofnkostnað. 
Reikninga og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Félags- 

stjórnir skýra frá því á aðalfundi, hvern þær hafa valið af sinni hálfu í húsnefnd 

næsta ár. 
Afrit af ársreikningum félagsheimilisins skal senda félagsheimilasjóði. 
Félagsheimilið skal rekið sem sjálfstæð stofnun með sérstöku reikningshaldi. 

Almanaksárið skal vera reikningsár þess. 

Aðalverkefni húsnefndar eru: 4. gr. 

a. að ráða húsvörð, þar sem þess er þörf að dómi aðalfundar, setja honum starfs- 

reglur og sjá um, að þeim sé fylgt; 

1958 

38 

27. marz



27. marz 

94 

b. að ráða annað starfsfólk, ef aðalfundur telur það nauðsynlegt. Leita skal um- 
sagnar húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn; 
að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra; 
að ákveða gjöld fyrir afnot hússins; 
að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda; 
að sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda; 
að sjá um, að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 
og að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni; 
að sjá um, að húsið sé hæfilega hitað og lýst; 
að sjá um, að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. Þ

M
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5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er að heimila félögum, er greinir í 1. gr. laga nr. 77 1947, um félagsheimili, 

innan sama byggðarlags afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef eigi fer í bága við 
eðlilega þörf eigenda sjálfra fyrir húsið. Verði ágreiningur um, hvort slíkt félag 
eigi rétt á afnotum af félagsheimili, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans 
má skjóta til menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist til 

þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma eigi aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld og annað lausafé sé jafnan hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, sem samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða eigi við, þegar samkomu lýkur, skal gæzlu- 
maður slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, 
koma húsbúnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og 
loks loka vel gluggum og hurðum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá 

um ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vand- 
lega með sótthreinsandi efni og fatageymslur, bað- og búningsherbergi ræst. 

Árlega skal fram fara gagnger ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni snyrtilegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel 
hirt. Lóðina skal girða traustri girðingu, er haldið sé vel við. 

Bifreiðastæði skal halda hreinlegu og vel við. 

11. gr. 
Fánastöng skal koma fyrir á húsinu eða við það. Hún skal vera traustlega fest 

og máluð hvít. Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúran skal ávallt 
vera heil. Stöngin skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella hana, 
t. d. ef skipta þarf um snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt að nota 
einungis fána með réttum litum og hlutföllum.
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12. gr. 
Årlega skal athuga huseignina alla vandlega med vidgerd fyrir augum. Eink- 

um skal athuga: múrhúðun, þak, bakrennur, niðurföll, hurðir og dyraumbúnaði, 

glugga (utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, elda- 
vél og hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leik- 

sviðstjöld, gólf í samkomusal o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit skulu þeir 

bæta, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu má hvorki veita áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt þá, 

er gegn þessu brjóta, aðgangi að félagsheimilinu til tekinn tíma. 

15. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 8. gr. laga nr. 77 5. júní 1947, um 

félagsheimili, öðlast gildi þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 
Framanskráðar reglur staðfestast hér með. 

Menntamálaráðuneytið, 27. marz 1958. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
  

Ásgeir Pétursson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir sjóðinn Vinaminni í Mýrahreppi í 
Austur-Skaftafellsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

22. apríl 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjóðinn Vinaminni í Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Vinaminni. Stofnfé hans er kr. 20000.00. 
Sjóðurinn myndast þannig: 

1. Af sjóði, er börn Álfheiðar Sigurðardóttur og manns hennar Benedikts 
Kristjánssonar, Einholti, hafa myndað til minningar um móður sína, kr. 5000.00. 
Af sjóði, er myndaður hefur verið á vegum kvenfélagsins Eining á Mýrum, til 
minningar um ljósmóður Guðríði Guðmundsdóttur, Stórabóli, kr. 5000.00. 

3. Af sjóði, er hjónin Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Benediktsson, Einholti, 
gefa til minningar um fyrri konu Kristjáns, Jóhönnu Steinunni Sigurðardóttur, 
kr. 10000.00. 

4. Af gjöfum og áheitum er sjóðnum kunna að berast frá mönnum er vilja minnast 
vina sinna á þann hátt, er sjóður þessi hyggst gera. 

hø
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2. gr. 
Sjóður þessi skal starfa á vegum kvenfélagsins Eining á Mýrum, og skal kven- 

félagið skipa sjóðnum stjórn. Hætti kvenfélagið starfsemi sinni, fellur stjórn sjóðs- 
ins í hendur hreppsnefndar. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtast á innlánsdeild Kaupfélags Austur-Skaftfellinga. 

4. gr. 
Sjóðurinn skal veita sem gjöf, til einnar konu í sveitinni % hlutum vaxta 

hans á ári hverju. Kona sú, er gjöfina hlýtur í hvert sinn, skal verja henni í þarfir 
heimilis síns, eftir því sem henni finnst mest aðkallandi í það skiptið. 

5. gr. 
Úthlutun skal veita úr sjóðnum árlega þeirri konu, er nefndinni finnst mest 

aðkallandi að veitt sé gjöfin í það skiptið. Veita má sömu konu oftar en einu sinni 
úr sjóðnum áður en umferð er lokið um alla sveitina, ef sjóðstjórn og úthlutunar- 
nefnd sýnist svo. 

6. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Hann skal aukast af % vaxta sjóðsins 

og með áheiti og gjöfum samkvæmt 1. gr. Þegar sjóðurinn hefur náð því að 
verða 50 þúsund, má verja öllum vöxtum sjóðsins til árlegra gjafa samkvæmt 4. gr., 
og þó aldrei minna á ári til hverrar konu en kr. 1000.00. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins annast ávöxtun hans og setur að öðru leyti starfsreglur eftir 

því, sem þurfa þykir. Enn fremur annast hún um úthlutun gjafa úr sjóðnum 
eftir þeim reglum, sem hér á undan greinir. Skal úthlutun úr sjóðnum í fyrsta sinn 
fara fram á 75 ára afmæli Jóhönnu St. Sigurðardóttur, Einholti, 22. ágúst 1958. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrá sjóðsins, 

úthlutun gjafa og aðrar fundarsamþykktir og svo annað, er varðar hag og rekstur 
sjóðsins. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal reikningi lokið fyrir lok marzmán- 

aðar, og skal reikningurinn endurskoðaður af endurskoðanda hreppsreikninga í 
sýslunni. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún 

því næst prentuð í B-deild stjórnartíðinda. 

Einholti, 1. janúar 1958. 

Sigríður Halldórsdóttir. Kristján Benediktsson. 

Samþykkt f. h. Kvenfélagsins Eining. 

Sigríður Kristjánsdóttir.
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Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1958. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1958, undirskrifud af forsetanum 
14. febrúar 1958, nr. 1. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda, undirskrifað 
af forsetanum 25. janúar 1958, nr. 2. 

Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um sameiginlega greiðslu 
kostnaðar af tiltekinni flugþjónustu á Íslandi, undirskrifuð af utanríkisráðherra 
29. janúar 1958, nr. 3. 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Túnis um afnám vegabréfsárit- 
ana, undirskrifuð af utanríkisráðherra 31. janúar 1958, nr. 4. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 47/1942, 
sbr. reglugerð nr. 83/1951, fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð af menntamála- 
ráðherra 7. febrúar 1958, nr. 5. 

Auglýsing um framlengingu á viðskiptasamningi milli Íslands og Ítalíu, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 20. febrúar 1958, nr. 6. 

Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ung- 
verjalands, undirskrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 86 22. des. 1956, um útflutningssjóð o. fl, 
undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 8. 

Lög um húsnæði fyrir félagsstarfsemi, undirskrifuð af forsetanum 12. marz 
1958, nr. 9. 

Farsóttalög, undirskrifuð af forsetanum 19. marz 1958, nr. 10. 
Auglýsing um fullgildingu á alþjóðasamþykkt um nauðungarvinnu eða skyldu- 

vinnu, undirskrifuð af utanríkisráðherra 10. marz 1958, nr. 11. 
Auglýsing um fullgildingu á alþjóðasamþykkt um jöfn laun karla og kvenna 

fyrir jafnverðmæt störf, undirskrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 12. 
Lög um húsnæði fyrir fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar, undirskrifuð af 

forsetanum 19. marz 1958, nr. 13. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings Íslands og Finnlands, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 10. marz 1958, nr. 14. 

Auglýsing um framlengingu á viðskiptasamningi Íslands og Spánar, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 15. 

Lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt þess og 
fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla, undirskrifuð af 
forsetanum 9. apríl 1958, nr. 16. 

Lög um Veðurstofu Íslands, undirskrifuð af forsetanum 27. marz 1958, nr. 17. 
Lög um breyting á lögum nr. 41/1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, sem 

reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, undirskrifuð af forsetanum 9. 

apríl 1958, nr. 18. 
Lög um breyting á lögum nr. 44 3. júní 1957, um skatt á stóreignir, undir- 

skrifuð af forsetanum 8. april 1958, nr. 19. 
Auglýsing um fullgildingu á alþjóðasamþykkt varðandi atvinnuleysi, undir- 

skrifuð af utanríkisráðherra 10. marz 1958, nr. 20. 
Lög um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu, undirskrifuð af forsetanum 12. 

maí 1958, nr. 21. 
Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1955, undirskrifuð af for- 

setanum 26. apríl 1958, nr. 22. 
Lög um viðauka við lög nr. 23 27. júní 1921, um vátryggingarfélag fyrir fiski- 

skip, undirskrifuð af forsetanum 29. apríl 1958, nr. 24. 
B 12 

31. dag maimånadar 1958. Ríkisprentsmiðjan. Gutenberg. 

1958



1958 

40 

17. mai 

41 

22. april 

98 

Løg um veitingu rikisborgararéttar, undirskrifud af forsetanum 2. mai 1958, 
nr. 25. 

Umferðarlög, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 26. 
Fjáraukalög fyrir árið 1955, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1958, nr. 28. 
Lög um löggilding verzlunarstaðar að Skriðulandi í Saurbæjarhreppi í Dala- 

sýslu, undirskrifuð af forsetanum 23. apríl 1958, nr. 27. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 29. maí 1957, um leigubifreiðar í kaupstöðum 

og kauptúnum, undirskrifuð af forsetanum 14. maí 1958, nr. 29. 
Auglýsing um viðskiptasamkomulag Íslands og Danmerkur, undirskrifuð af 

utanríkisráðherra 16. apríl 1958, nr. 30. 
Lög um sölu nokkurra jarða í opinberri eigu og um eignarnám erfðafesturétt- 

inda, undirskrifuð af forsetanum 17. maí 1958, nr. 31. 
Lög um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu, undirskrifuð af forsetanum sama 

dag, nr. 32. 

AUGLÝSING 

um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 32 17. maí 1958 þannig, 
að tollstofnanir skuli ekki taka við skjölum til tollafgreiðslu á aðfluttum vörum 
þar til fram komið frumvarp um útflutningssjóð o. fl. hefur hlotið fullnaðaraf- 
greiðslu á Alþingi. 

Fjármálaráðuneytið, 17. mai 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955. 

Héraðsrafmagnsveitum ríkisins er heimilt að hækka gjöld samkvæmt gjald- 
skrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955, um 10% frá 1. apríl 1958 
að telja, þar til annað kann að verða ákveðið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. 
júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 22. april 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson, -
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Byggingarsjóð Garðakirkju, útgefin 42 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. apríl 1958. 30. apríl 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Byggingarsjóð Garðakirkju. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Byggingarsjóður Garðakirkju. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Kvenfélagi Garðahrepps. 

3. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í sparisjóði eða banka eða á annan þann hátt, sem sjóð- 

stjórnin ákveður. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að endurreisa kirkjuna að Görðum á Álftanesi. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins eru gjafir, áheit, sala minningarspjalda og fleira. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum, þremur kosnum af stjórn Kven- 

félags Garðahrepps og tveim kosnum af hreppsnefnd Garðahrepps, til fjögurra ára 

í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. 

7. gr. 
Stjórnin skal halda gerðabók fyrir sjóðinn, þar sem bókaðar séu allar ákvarðanir 

sjóðstjórnar um framlag úr sjóðnum og annað varðandi sjóðinn, meðal annars 
reikningar hans. Fremst í gerðabókina skal færa skipulagsskrá þessa. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skulu endurskoðendur reikn- 

inga sjóðsins vera hinir sömu og endurskoðendur hreppsreikninga á hverjum tíma. 

9. gr. 
Breyta má skipulagsskrá þessari að liðnum fimm árum, að fengnu samþykki 

hreppsnefndar og stjórnar Kvenfélags Garðahrepps. 

Garðahreppi, 15. apríl 1958. 

Ásta G. Björnsson. Úlfhildur Kristjánsdóttir. Helga Guðmundsdóttir. 

Einar Halldórsson. Guðmann Magnússon.
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REGLUGERÐ 

um útbúnað sláturhúsa og kjötfrystihúsa. 

1. gr. 
Sláturpeningi, sem slátra á í því augnamiði að flytja kjötið nytt, fryst, reykt, 

saltað eða á annan hátt verkað á erlendan markað eða til sölu og neyzlu innanlands, 
í kjötbúðum og öðrum opinberum sölustöðum, skal slátra í löggiltum sláturhúsum 
og má kæling, frysting og geymsla sláturfjárafurðanna aðeins fara fram í löggiltum 
frystihúsum. Sé um söltun afurðanna að ræða, skulu þau hús einnig löggilt. 

2. gr. 
Atvinnumálaráðuneytið löggildir sláturhús, frystihús og söltunarhús að fengn- 

um meðmælum frá yfirdýralækni og hlutaðeigandi héraðsdýralækni, ef húsin eru 
að þeirra dómi svo fullkomin að gerð og öllum útbúnaði að hægt sé þess vegna 
að fullnægja nauðsynlegum heilbrigðis- og hreinlætiskröfum, svo og að viðunandi 
aðstaða og áhöld, er nauðsynleg eru, séu fyrir hendi, samkvæmt ákvæðum þessarar 
reglugerðar og fyrirmælum hlutaðeigandi dýralæknis. Þegar ráðuneytið og yfir- 
dýralæknir ákveða það, skal fara fram gagnger skoðun á sláturhúsum framkvæmd 
af hlutaðeigandi héraðsdýralækni eða yfirdýralækni. Sláturhús, þar sem sláturaf- 
urðir eru verkaðar til útflutnings, má löggilda til ákveðins tíma. Jafnframt því að 
löggilding er veitt, skal ákveða, hve mörgu sauðfé eða stórgripum megi slátra mest 
dag hvern, miðað við vinnuaðstöðu og húsrými. Auk hinnar lögboðnu þriggja ára 
skoðunar skulu hlutaðeigandi héraðsdýralæknar skoða sláturhúsin oftar, þegar þurfa 
þykir, t. d. að loknum breytingum, viðgerðum o. þ. h. 

3. gr. 
Næsta umhverfi sláturhúss skal vera þurrt og þokkalegt og aðstaða við dyr 

hreinleg og góð, svo að eigi sé hætta á, að þaðan berist óhreinindi inn í sláturhúsið. 
Sláturhús skulu afgirt traustri girðingu, þar sem því verður við komið. Útbúnaður 
skal vera til þess að hægt sé að láta allan sláturpening ganga af palli flutnings- 
bifreiða í peningsgeymslu. Við hvert sláturhús skal vera hæfilega stórt hús — fjár- 
rétt, er rúmi dagsslátrun — með grindagólfi, góðri birtu og loftræstingu. Góð að- 
staða skal vera til þess að brynna sláturpeningi, og fóðra hann, dragist slátrun 
að ráði. 

Hundum og köttum skal varnað að komast inn í sláturhús og óviðkomandi 
fólki skal með öllu bannaður aðgangur. Sláturhús og geymslur skulu varðar svo sem 
frekast er unnt fyrir ágangi meindýra og flugum eytt án tafar, verði þeirra vart. 

4. gr. 
Gólf sláturhúsa skal vera úr steinsteypu, og æskilegast að veggir séu það einnig. 

Gólf og veggir skulu vera sléttir, svo að óhreinindi nái ekki að safnast þar fyrir. 
Ef veggir eru byggðir úr öðru efni, svo sem trégrind og járni, skal grindin að innan- 
verðu þiljuð sléttu, þéttu efni, svo að auðvelt sé að halda veggjum hreinum. Þil og 
grindur úr tré skulu vera úr hefluðum viði. Borð, fláningsbekkir, innyfla- og blóð- 
rennur og önnur slík áhöld, sem nauðsynleg eru við sláturstarfið, skulu vera úr 
ryðfríum málmi eða málmklædd, ef tré er notað í áhöld þessi, skal viðurinn vera 
heflaður og hvítlakkaður vandlega. Þak hússins skal vera öruggt fyrir regni svo og 
veggir, gluggar og loftrásir, svo skal um búa, að sandfok og annað ryk komist ekki 
inn í sláturhúsið. ”
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Allir innveggir, loft og bitar slåturhussins skulu vera kalkaðir, málaðir eða 43 

lakkaðir, enn fremur þil, grindur, borð og áhöld, eftir því sem við á. Skulu slíkar 30. apríl 
hreinlætisaðgerðir fara fram á hverju hausti fyrir aðalsláturtið. 

Allar vélar, verkfæri og ílát, sem notuð eru við störf í sláturhúsinu, skulu vera 
hreinleg og í góðu lagi. Umráðamönnum sláturhúsanna ber að sjá um, að þeim sé 
jafnan haldið hreinum og umgengni öll sé í góðu lagi, og einu sinni á dag, að minnsta 
kosti, fari fram allsherjar hreingerning á gólfi, borðum, grindum, bekkjum og öðr- 
um áhöldum, sem notuð eru við sláturstörfin. 

5. gr. 
Í sláturhúsinu skal ætíð vera greiður aðgangur að heilnæmu og hreinu köldu 

og heitu vatni. Ef eigi er talið tryggt, að vatnið sé heilnæmt, getur dýralæknir krafizt 
rannsóknar á því á kostnað sláturleyfishafa. Fullkomin frárennsli skulu vera frá 
húsinu, og gólf með nægum vatnsrennslishalla að niðurföllum, svo að vatn og blóð 

standi ekki á gólfinu, og vatn skal að staðaldri seitla um gólf í slátursal. Ræsta skal 
gólf í slátursal að staðaldri, meðan unnið er. 

Loftræsting skal vera í góðu lagi og ef nauðsyn krefur, skal auka hana með 

loftblæstri. 
Húsin skulu vera björt og haga skal ljósabúnaði og gluggaskipan þannig, að 

sem beztum notum komi við vinnuna. 

6. gr. 
Hver sá, sem stjórnar sláturhúsi og ræður fólk til sláturstarfa, skal gæta þess 

svo sem föng eru á, að starfsfólkið sé eigi haldið næmum sjúkdómum, svo sem 
berklum, taugaveiki, næmri hálsbólgu, slæmum húðkvillum og hafi ekki ígerðir eða 
mein á höndum eða handleggjum. Leita skal úrskurðar viðkomandi héraðslæknis 
og fá vottorð hans um heilsufar starfsfólks, ef ástæða þykir til. 

7. gr. 
Sérstök fatageymsla skal vera fyrir klæðnað verkafólks, og hæfilega stór, hrein 

og björt, upphituð matstofa. Við hvert sláturhús skulu vera hæfilega mörg vatns- 
salerni og snyrtiherbergi með handlaugum, hreinu rennandi vatni, sápu og hrein- 
um handþurrkum. Ekki má ætla meir en 15 manns sama salerni. 

8. gr. 
Starfsfók skal gæta fyllsta hreinlætis við öll störf og vinnu í sláturhúsum. 

Það skal klætt heppilegum og hreinlegum vinnufötum og höfuðbúnaði, sem auð- 
velt er að þvo, og skipta um svo oft, að viðunandi hreinlætis sé gætt. Skal slátur- 
leyfishafi leggja til slíkan fatnað og halda honum hreinum, ef þörf krefur. 

Í vinnusölum sláturhúss skulu vera nægar handlaugar fyrir starfsfólk til hand- 
þvotta meðan á vinnu stendur, enn fremur aðstaða til að þvo stigvél, hlifðar- 

fatnað o. þ. h. 
Starfsfólk skal þvo hendur og handleggi, áður en vinna hefst í hvert sinn, svo 

og er það hefur notað salerni. 
Slátrarar og fláningsmenn skulu sérstaklega gæta þess að halda höndum og 

handleggjum hreinum við starf sitt með iðulegum handþvotti í rennandi vatni. 
Þeir mega ekki halda sláturhnífum í munni sér við vinnu og hnífaslíðrum skulu 
þeir halda vel hreinum. Bannað er að hrækja á gólf í sláturhúsum og reykja við 

vinnu. 
Við vinnu við kjöt og slátur í sláturhúsum má ekki nota aðra vinnuhanzka 

en úr gúmmí eða öðru hliðstæðu efni.
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9. gr. 
Sláturhúsið skal vera svo rúmgott, að auðvelt sé að vinna hvert verk á hag- 

kvæman hátt. 
Aðalvinnustöðvar hússins skulu vera: 
1. Banaklefi, þar sem aflífun er eingöngu framkvæmd. Svo skal um búið, 

að skepnunni, sem aflífuð er, sé byrgð öll útsýn úr klefanum, og gripir, sem biða 
slátrunar, sjái ekki inn í banaklefann. 

2. Slátursalir, þar sem sláturpeningur er gerður til. Næst banaklefa skal 
vera blóðgunarpallur, þar sem skurður og blæðing fer fram á upphækkuðum bekk 
eða palli. Í slátursal fer fram þvottur á kjötinu, ef þörf krefur. Til þvotta á kjöti 
skal eingöngu nota rennandi, hreint vatn. Burstar, sem notaðir eru við kjötþvott, 
skulu vera vel hreinir og ekki of stifir. 

Ef rennur eru notaðar til þess að flytja í innyfli, skal fyrst skilja garnir, 
vambir og maga frá mör og öðrum innyflum og nota sérstakar rennur fyrir þau 
líffæri og mör, svo að eigi sé hætta á, að þau mengist af gori eða saur Í rennunum. 

3. Kjötsalur skal vera aðskilinn frá slátursal. Þar fer fram snyrting kjöts- 
ins og kæling þess. Kjötsalur skal vera bjartur, loftgóður og sem svalastur og skal 
loftræstingu hagað með tilliti til þess. Kjötsalur skal vera svo rúmgóður að hann 
rúmi dagslátrun, nema sérstakur útbúnaður sé til þess að flýta kælingu kjötsins. 

Kjötkroppar skulu hengdir á hrein hækiljárn og rennibrautir með hæfilegu 
millibili. Svo mikið rými skal vera milli rennibrauta, að skoðun, mat, stimplun 
o. fl. geti farið fram óhindrað. 

Þess skal stranglega gætt, að um kjötsal sé enginn umgangur annar en sá, 
sem nauðsynlegur er fyrir það starfsfólk, sem þar vinnur og skal áletrun um það 
fest á dyr kjötsalsins. Þar skal gætt ítrasta hreinlætis og starfsfólk klætt hrein- 
um, hvítum hlífðarfötum og höfuðbúnaði. 

Kjötsal má eigi nota til þess að kæla aðrar sláturafurðir en kjöt. 
4. Innyflasalur. Þar fer fram aðgreining og kæling innyfla. Þar skal vera 

hæfilegt borð- og hillurúm til þess að geta kælt innyfli úr þeim sláturpeningi, sem 
slátrað er dag hvern. 

Innyflasalur skal vera bjartur og loftgóður og ef nauðsyn krefur, skal koma 
þar fyrir útbúnaði til loftkælingar. Hillur, grindur og borð, sem ætluð er til kæl- 
ingar á líffærum, skulu gerð úr vel hefluðum og hvitlökkuðum viði eða klædd 
málmplötum, er ekki ryðga. Gæta skal þess, að blóð og vatn geti runnið af borð- 
um og hillum. 

Kæling líffæra má ekki fara fram úti, þar sem ryk og regn getur spillt vörunni. 
5. Ætla skal sérstakan klefa eða herbergi fyrir hreinsun og þvott á vömbum, 

görnum o. fl., er svo skal staðsettur, að eigi berist þaðan óþefur eða óhreinindi 
á kjöt eða aðrar sláturafurðir. 

6. Kæling hausa skal fara fram í sérstökum klefa. Klippa skal hausa strax að 
lokinni slátrun til þess að flýta fyrir kælingu þeirra og raða þeim síðan á hillur 
eða grindur til kælingar. 

Við hvert sláturhús skal vera aðstaða til þess að kæla skinn og gærur í yfir- 
byggðu skýli, áður en söltun eða flutningur á þeim fer fram. Hús það, sem gærur 
og skinn eru söltuð í, verður að vera það vandað, að vatn geti ekki runnið í það 
og niðurföll skulu vera á gólfi til þess að taka á móti saltpækli. 

Úrgang frá slátrun, t. d. lungu o. þ. h., skal grafa eða brenna eða eyða á annan 
tryggilegan hátt. Slíkan úrgang má ekki tæma í ár eða sjó. 

10. gr. 

Ráðherra getur, samkvæmt 2. gr. laga nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl., 
veitt undanþágu frá ákvæðum 9. gr., þar sem brýn nauðsyn krefur, ef yfirdýra-
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læknir eða hlutaðeigandi héraðsdýralæknir telur, að slátrun geti tekizt þar á við- 43 

hlítandi hátt og flutningur afurðanna til geymslu- og sölustaðar sé engum sérstök- 30. apríl 

um erfiðleikum bundinn. 

Undanþágan gildir þó ekki nema þann tíma, sem nauðsynlegur er til úrbóta, 

og aldrei meir en eitt ár. 

11. gr. 

Frystiklefar í húsum, sem sláturfjárafurðir eru frystar í til útflutnings eða sölu 

innanlands og löggilt eru samkvæmt 1. gr., skulu vera þannig gerðir, að auðvelt sé 

að halda þeim hreinum. Einangrun skal vera vönduð og dyraumbúnaður vel þéttur 

og öruggur. Ljósaútbúnaði skal þannig fyrir komið í húsunum, að hann valdi sem 

minnstum áhrifum á hitastig í þeim. Frystiklefum skal halda vandlega hreinum 

og starfsfólk skal gæta ítrasta þrifnaðar og hreinlætis við vinnu. Í frystihúsum, þar 

sem kjöt og sláturfjárafurðir eru geymdar, skal fyrir það girt, að afurðirnar taki 

í sig neina lykt eða bragð, sem geti spillt þeim. 

Frystihús skulu búin frystivélakosti, er hafi nægilega kæliorku miðað við ein- 

angrun, vVörumagn og stærð húsanna. 
Frystigeymslur einstaklinga skulu vandlega aðskildar frá geymslum, sem ætl- 

aðar eru fyrir vörur, sem selja á á opinberum markaði. Að minnsta kosti einu 

sinni ár hvert skal fara fram gagnger hreinsun og sótthreinsun á frystigeymslum, 

borðum, grindum og hillum, sem þar eru notaðar. 

12. gr. 

Frystihúsi skal skipt í þrennt: Forkæli, frysti og geymslu. Í forkæli skal kjötið 

hengt upp og kælt fyrir frystingu. Skal hitastig þar vera sem næst 0” til —-2C. 

Forkælir skal vera það stór, að hann rúmi dagsslátrun sláturhússins, eða það 

magn hennar, sem ætlað er til frystingar. Í frystiklefa skal kjötið hengt upp og fer 

frysting þar fram við eigi minna frost en =-209C. Stærð frystiklefans skal við 

það miðuð, að hann rúmi dagsslátrun eða það magn af henni, sem frysta skal. 

Í seymslurúmi frystihússins skal frost ekki vera minna en =-18*C og er áríð- 

andi, að frostið haldist sem jafnast allan þann tíma, sem kjötið er geymt. Í frysti- 

geymslum skulu vera rimlar eða grindur úr hefluðum viði við gólf og útveggi. 

Sláturafurðir, sem ekki eru í tryggum umbúðum, má ekki leggja á gólf eða grindur, 

sem gengið er á. Í öllum geymslum, sem kjöt er fryst og geymt, skulu vera full- 

gildir hita- og rakamælar. Vélamenn frystihúsanna skulu halda bók og færa inn 

hitastig í frystigeymslum dag hvern. Hillur, borð og grindur skulu lausar, svo að 

hægt sé að taka þær út til hreinsunar og sótthreinsunar, þegar þörf krefur. 

13. gr. 

Sláturafurðir má eigi hraðfrysta í öðrum húsum en þeim, sem löggilt eru til 

þess eða starfrækt sem fullkomin hraðfrystihús til frystingar á fiski til útflutnings. 

Um hraðfrystingu og geymslu á kjötinu gilda sömu reglur og gilda um hrað- 

frystingu og geymslu á hraðfrystum fiski til útflutnings. 

Brytjun kjötsins og pökkun skal framkvæmd í sérstökum vinnuklefa. Ef vinnu- 

klefi þessi er á öðrum tímum en þeim, sem hraðfrysting kjöts fer fram, notaður 

við verkun á öðrum matvörum, svo sem fiski eða garðávöxtum, skal hann gerður 

vandlega hreinn áður en verkun kjötsins hefst. 

Kjöt, sem brytjað er til hraðfrystingar, skal pakkað og fyrst án tafar. Ef um- 

búðir eru úr óloftþéttu efni, skulu pakkarnir íshúðaðir að lokinni frystingu. 

Umbúðir um hraðfryst kjöt skulu greinilega merktar einkennismerki viðkom- 

andi sláturhúss, og hvaða kjöt og magn er í hverjum pakka, svo og hvenær kjötið 

er fyrst.
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Hraðfryst kjöt skal geymt þannig, að girt sé fyrir það, að kjötið taki í sig lykt 
30. apríl eða bragð, sem spillt geti vörunni. 

44, 

5. maí 

Söltun á kjöti skal fara fram í stérstökum klefa. Gæta skal ítrasta hreinlætis 
við brytjun kjöts til söltunar og nota skal eingöngu hrein og þokkaleg ílát og hreint 
salt. eigi má hefja söltun á kjöti, fyrr en 24 klukkustundum eftir slátrun, og gæta 
skal þess, að kjötið sé vel kælt áður en söltun fer fram. 

Tunnur með saltkjöti skulu greinilega merktar og þær skulu geymdar á köld- 
um stað, varðar sól og regni. 

14. gr. 
Við flutning á kjöti úr sláturhúsi til sölustaðar eða í seymslur, skal gæta fyllsta 

hreinlætis. Flutningstæki skulu vera hreinleg og eigi má flytja kjöt óvarið á opnum 
vögnum. Á þeim flutningstækjum, sem kjöt er flutt með, má eigi samtímis flytja 
aðrar vörum, sem með áhreinindum eða lykt geta spillt kjötinu. Ákvæði þessi gilda 
einnig um alla aðra flutninga á kjöti, svo sem í skip, við flutning á heimaslátruðu 
kjöti til kjötskoðunar, flutning á kjöti úr kjötgeymslu í kjötverzlanir o. s. frv. 
Þeir, sem vinna við flutning kjöts, skulu klæddir hreinum hlífðarfötum. Slátur skal 
flytja í hreinum, þéttum kössum úr ryðfríum málmi, er ávallt skal halda vel hrein- 
um. Aldrei má hefja flutning á innmat eða blóði, fyrr en afurðirnar hafa verið 
vel kældar. Blóð má ekki kæla í loftþéttum ílátum. 

15. gr. 
Þau ákvæði þessarar reglugerðar, er lúta að heilbrigði starfsfólks, þrifnaði og 

hreinlæti í sláturhúsum, skulu sérprentuð og skal hver sá, er stjórnar sláturhúsi, 
hlutast til um, að slík sérprentun hangi ávallt á áberandi stöðum í húsinu. 

16. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 5 22. febrúar 1949, um kjöt- 

mat o. fl., öðlast gildi þegar í stað og birtist til leiðbeiningar og eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi Í. kafli reglugerðar um kjötmat o. fl., 
nr. 155 8. sept. 1949. i 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. april 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Siglufjarðarkaupstaðar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Siglufjarðar hefur einkarétt til vatnsveitu í kaupstaðnum og á 

höfninni. 
Óheimilt er skipum í Siglufjarðarhöfn að taka vatn annars staðar í Siglufirði 

en úr æðum vatnsveitu Siglufjarðar, og eingöngu á þeim stöðum, sem vatnssölu- 
maður eða vatnsveitustjóri ákveða. 

2. gr. 
Enginn má leggja vatnsæð frá vatnsveitu kaupstaðarins, annar en sá, sem 

bæjarstjórn felur það starf.
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3. gr. 44 

Hver sá, er komast vill í samband við vatnsveitu Siglufjarðar, skal senda 5. maí 

vatnsveitunefnd skriflega umsókn þar um. Umsókninni fylgi nákvæmar upplýs- 
ingar um hve mikið vatn viðkomandi telur sig þurfa, og til hvers það skuli notað. 

4. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum frá 

stopphana vel við, og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar 
bilanir. Hann skal sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn má eyða 
vatni að óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna. Enginn má 
hafa hitaleiðslur eða aðrar leiðslur í sambandi við vatnsveituna, nema með sam- 

þykki vatnsveitustjóra, og með þeim útbúnaði, sem hann telur tryggan. 

5. gr. 
Vatnsveitustjóra, í samráði við bæjarstjóra, er heimilt að loka vatnsæðum 

kaupstaðarins fyrir þeim, sem eftir ítrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, van- 
rækja að gera við leka eða aðrar bilanir á leiðslum sínum, eða nota vatn þannig, 
eða hafa vatnsæðum þannig fyrir komið, að óþrif hljótist af. 

6. gr. 
Bæjarstjórn getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og jafnvel lokað fyrir 

vatn ákveðinn tíma, til þess að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án þess verið, 
nægilegt vatn. Þegar þannig stendur á, getur vatnsnotandi ekki krafizt lækkunar á 

gjaldi sínu fyrir vatnið. 

7. gr. 
Vatnsveitustjóri getur lokað fyrir vatn í öllum bænum eða nokkrum hluta 

hans, til hreinsunar á vatnsgeymi og til viðgerða á vatnsgeymum og vatnsæðum. 
Slík lokun skal þó tilkynnt fyrir fram, ef nokkur tök eru á. Er nægilegt að auglýs- 
ingar séu settar á auglýsingastaði víðs vegar í bænum. 

8. gr. 
Vatnsskattur skal greiddur af öllum húsum með 4%, — fjórum af þúsundi — 

af fasteignamati húsanna. Af verksmiðjum og húsum, þar sem fram fer atvinnu- 
rekstur, sem mikið vatn útheimtir, skal greiða 112% af fasteignamatsverði, ef ekki 
er greitt sérstakt gjald fyrir þá notkun. 

9. gr. 
Af hverri tunnu síldar greiðist 45 aurar. Af hverjum 100 kg af söltuðum, fryst- 

um eða ísuðum fiski greiðist 15 aurar. Af hverri tunnu af söltuðum, flökuðum fiski 
greiðist 30 aurar. Af hverjum 100 kg af hraðfrystum fiskflökum greiðist 60 aurar 
og frystri síld kr. 1.10 af hverri tunnu. 

Vatnsskattskylda framleiðslu má ekki flytja burt af framleiðslustaðnum, fyrr 
en vatnsskattur af henni er greiddur, að viðlögðum sektum, samkvæmt 16. og 18. gr. 
reglugerðarinnar, ef út af er brugðið. 

10. gr. 
Þegar um fyrirtæki er að ræða, sem nota mikið vatn, s. s. sildarverksmiðjur, 

getur bæjarstjóri ákveðið að selja því vatn um mæli, kosti þá smálestin 67 aura. 
Sem lágmarksgjald ber verksmiðjunum að greiða kr. 18000.00 fyrir hverja 1000 mála 
vélasamstæðu, sem verksmiðjurnar geta annað og tengdar eru við vatnsæð veitunnar. 
Fyrir hverja smálest af ís til fiskiskipa sé reiknað einnar krónu gjald. 

B13



1958 106 

44 Þegar ákveðið hefur verið að selja vatn um mæli, ber viðkomandi notanda að 
5. maí útvega sér mæli og annast sjálfur viðhald hans. Vanræki vatnsnotandi að fá sér 

mæli eða annast viðhald hans, skal vatnsgjald til síldarverðsmiðju vera 12 aurar 
fyrir hvert mál síldar, er verksmiðjurnar hafa tekið á móti til bræðslu. Ef vatnsnot- 
andi óskar þess, skal vatnsveitan kaupa fyrir hann vatnsmæli. 

11. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Atvinnurekandi eða út- 

flytjandi ber ábyrgð gagnvart vatnsveitunni á greiðslu vatnsskatts af síld og fiski. 
Eigandi framleiðslustöðvar ber ábyrgð á að vatnsskattur af vatnsskattsskyldri verkun 
eða framleiðslu á stöð hans verði greiddur á gjalddaga. 

12. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal gjalda 15 kr. fyrir eina smálest eða hluta úr smálest. 

Ef um vatnskaup í stórum stíl er að ræða, er bæjarstjóra heimilt að veita afslátt, 
þó aldrei meira en 25%. 

Skip, sem vatnsveitan hefur afhent vatn, má ekki að viðlögðum sektum, fara af 
höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. 

13. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts húsa er 1. apríl 

ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur sam- 
kvæmt 9. gr. fellur í gjalddaga um leið og varan er framleidd eða flutt á skipsfjöl 
til útflutnings. Vatnsskattur samkv. 10. gr. fellur í gjalddaga mánaðarlega eftir á, 
eða þegar verksmiðjureksturinn hættir ár hvert. Vatnsskattur samkv. 19. gr. fellur 
í gjalddaga þegar krafizt er. 

. 14. gr. 
Heimilt er bæjarstjórn fyrir eitt ár í senn að hækka vatnsskattinn um allt að 

100% eða lækka um allt að 50%. 

15. gr. 
Hver sá, er verður sannur að sök um að taka vatn án heimildar eða á annan 

hátt en ráð er fyrir gert, í þeim tilgangi að losna við að greiða lögmæt gjöld fyrir, 
skal sæta sektum, nema þyngri refsins liggi við samkvæmt hegningarlögunum. 
Auk þess er honum skylt að greiða fyrir vatnið eftir mati vatnsveitustjóra. 

16. gr. 
Hver, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, vatnsþróna, bruna- 

hana eða önnur mannvirki, sem heyra vatnsveitunni til, skal greiða fullar bætur 
samkv. mati tveggja dómkvaddra manna, og sæta sektum. 

17. gr. 
Vatnsveitustjóra og öðrum starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara 

um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til athugunar og aðgerðar. Ef útbúnaði 
er að einhverju leyti ábótavant skal tafarlaust bæta úr því á kostnað húseiganda. 

18. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 500 kr. Með mál út af brotum 

á reglugerð. þessari skal farið sem almenn lögreglumál.
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Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjardarkaupstadar hefur samið og sam- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 

93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

reglugerð fyrir vatnsveitu Siglufjarðarkaupstaðar nr. 142 24. júlí 1951, ásamt breyt- 

ingum, sem á henni hafa verið gerðar. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. mai 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða á Selfossi. 

1. gr. 

Sölubúðum og sölustöðum á Selfossi skal lokað eftir því sem ákveðið er í 

2., 3., 4. og 5. gr. samþykktar þessarar. 

2. gr. 

Alla virka daga ársins, skal sölubúðum lokað kl. 18.00 og þær eigi opnaðar 

aftur fyrr en kl. 8.00 árdegis næsta virkan dag. 
Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er hér greinir: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 13.00, 

nema þegar aðfangadagur og gamlársdagur eru mánudagar, þá má hafa opið til 

kl. 16.00. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla, skal heimilt að halda sölubúðum 

opnum til miðnættis. Svo er og heimilt að hafa opið til kl. 22.00 einn virkan 

dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 1. jan.—30. sept. skal lokað á laugar- 

dögum eigi síðar en kl. 13.00. 

Á tímabilinu frá 1. október til 31. desember skal lokað á laugardögum eigi síðar 

en kl. 16.00. 
Föstudaga á tímabilinu 1. janúar til 30. september má hafa opið til kl. 19.00. 

3. gr. 

Brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum, eins og öðrum verzlunum 

og auk þess almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágúst- 

mánuði frá kl. 8.00 árdegis til kl. 12.00 á hádegi. Þó skal loka jóladag, nýársdag og 

páskadag eins og öðrum búðum. 
Laugardaga á tímabilinu 15. maí til 15. sept. skal loka eigi síðar en kl. 16.00. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

4. gr. 

Söluturnum (sælgætisbúðum), sem hafa fengið sérstakt leyfi hreppsnefndar, 

má halda opnum til sölu blaða, tímarita, frímerkja, sælgætis, gosdrykkja, öls og 

tóbaksvara, sem hér segir: 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. september frá kl. 8.00 til 23.30, alla virka daga. 

Á tímabilinu frá 1. október til 1. maí, frá kl. 8.00 til 22.00. Þó skal lokað föstu- 

daginn langa, jóladag, hvítasunnudag, páskadag, aðfangadag og gamlársdag, eins 

og venjulegum sölubúðum. i 

1958 

44, 

5. maí 

45 
12. maí
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45 Eftir lokunartima almennra sölubúða má sala aðeins fara fram gegnum afhend- 
12. maí ingarlúgur þessara sölustaða, þannig að viðskiptamönnum er ekki hleypt þar inn. 

Hreppsnefnd getur bundið leyfið skv. 1. gr. þeim skilyrðum, er hún telur nauð- 
synleg og ákveðið árlegt gjald í hreppssjóð fyrir hvert leyfi. 

5. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á torgum og stræt- 

um eða annars staðar utan sölubúða, nema úr sjálfsölum, nokkurn varning, sem 
ekki má selja nema skv. verzlunarleyfi. 

6. gr. 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustaði fyrir lokunartíma, er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er. 

7. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari, fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í sgóðgerðaskyni 
eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfir til 
almenningsheilla. 

8. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem er gerð af hreppsnefnd Selfosshrepps, samkvæmt lögum 
nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20—500 krónum og 
renna sektirnar í sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka 
sem almenn lögreglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

46 SAMÞYKKT 
6. maí 

mn um forkaupsrétt og forleigurétt Eskifjardarhrepps å hafnarmannvirkjum o. fl. 

Samkvæmt heimild i lågum nr. 22 23. juni 1932, um forkaupsrétt kaupstada og 
kauptuna á hafnarmannvirkjum o. fl., hefur hreppsnefnd Eskifjarðar gert eftir- 
farandi samþykkt: 

Eskifjarðarhreppi er áskilinn forkaupsréttur og forleiguréttur á eftirgreindum 
eignum i hreppnum: 

Mjóeyri, með útihúsum, eignum Kaupfélagsins Bjarkar á Hlíðarenda, sölubúð, 
geymsluhúsum, sláturhúsi og bryggju, Randólfshúsi með bryggju, Fiskþurrkunar- 
stöð Sporðs h.f., frystihúsi og geymsluhúsum sama og bryggju, Hólmaborgarsjóhúsi, 
Friðþjófssjóhúsi, geymsluhúsi Símonar Jónassonar, geymsluhúsi Arnþórs Jensen, 
Svanshúsi með bryggju, Framnesi með lóð; í Útkaupstað: íbúðarhúsi, samkomuhúsi 
Umf. Austra, Gömlubúð, bryggjuhúsi og fjósi, Pípugerð Eskifjarðar, Vélaverkstæði
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og dråttarbraut; i Framkaupstad: 4 geymslu- og sjåhus nedan gåtu og ofan gåtu, 46 

verkstæðis-, geymslu- og skrifstofubygging Snæfells h.f. og Framkaupstadartuni. 6. maí 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að 

telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. maí 1958. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 47 
14. maí 

um skiptingu læknishérada i brjå launaflokka. 

1. gr. 

Samkvæmt fyrirmælum i 12. gr. laga nr. 92 24. desember 1955, um laun starfs- 

manna ríkisins, og að fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags Íslands, eru 

hér með sett eftirfarandi ákvæði um skiptingu læknishéraða í þrjá launaflokka. 

I. Í fyrsta launaflokki, er svarar til VI. launaflokks nefndra launalaga, skulu 

vera þessi læknishéruð: 

1. Álafosshérað 20. Raufarhafnarhérað 
2. Akraneshérað 21. Þórshafnarhérað 
3. Kleppjárnsreykjahérað 22. Vopnafjarðarhérað 
4. Búðardalshérað 23. Norður-Egilsstaðahérað 
5. Reykhólahérað 24. Austur-Egilsstaðahérað 
6. Flateyjarhérað 25. Bakkagerðishérað 
7. Bíldudalshérað 26. Búðahérað 
8. Flateyrarhérað 27. Djúpavogshérað 
9. Suðureyrarhérað 28. Hafnarhérað 

10. Bolungarvíkurhérað 29. Kirkjubæjarhérað 
11. Ísafjarðarhérað 30. Víkurhérað 
12. Súðavíkurhérað 31. Vestmannaeyjahérað 
13. Djúpavíkurhérað 32. Hvolshérað 
14. Höfðahérað 33. Helluhérað 
15. Hofsóshérað 34. Laugaráshérað 
16. Siglufjarðarhérað 35. Hveragerðishérað 
17. Grenivíkurhérað 36. Keflavíkurhérað 
18. Breiðumýrarhérað 37. Hafnarfjarðarhérað 
19. Kópaskershérað 38. Kópavogshérað 

II. Í öðrum launaflokki, sem svarar til VII. launaflokks launalaga, skulu vera þessi 

læknishéruð: 

1. Borgarneshérað 7. Ólafsfjarðarhérað 
2. Ólafsvíkurhérað 8. Dalvíkurhérað 
3. Stykkishólmshérað 9. Húsavíkurhérað 
4. Þingeyrarhérað 10. Eskifjarðarhérað 
5. Hólmavíkurhérað 11. Selfosshérað 
6. Hvammstangahérað 12. Eyrarbakkahérað



1958 110 

47 111. Í þriðja flokki, er svarar til X. launaflokks launalaga, skulu vera þessi læknis- 
14. maí héruð: 

1. Patreksfjarðarhérað 4. Seyðisfjarðarhérað 
2. Blönduóshérað 5. Neshérað 
3. Sauðárkrókshérað 

2. gr. 
Reglugerð þessi gildir frá 1. janúar 1958. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð 

um sama efni, nr. 107 30. júlí 1956. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 14. maí 1958. 

Hannibal Valdimarsson. = 
Baldur Möller. 

48 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð dr. Victors Urbancic, 
17. maí hljómsveitarstjóra Þjóðleikhússins, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 17. maí 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð dr. Victors Urbancic hljómsveitarstjóra Þjóðleikhússins. 

. 1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður dr. Victors Urbancic. 

2. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af Þjóðleikhússkórnum, til minningar um dr. Victor 

Urbancic fyrsta hljómsveitarstjóra Þjóðleikhússins og stjórnanda Þjóðleikhúss- 
kórsins, með kr. 5600.00 framlögum, sem þakklætisvott fyrir ómetanlegt og heilla- 
drjúgt starf hans. 

3. gr. 
Þjóðleikhússkórinn mun leitast við, ef nokkur tök eru á, að halda einn samsöng 

árlega, opinberlega eða í útvarp, helzt um eða á dánardegi dr. Victors Urbancic ef 
fært reynist, eða þá fyrr eða siðar á árinu eftir því hvernig verkefnum kórsins er 
háttað hjá Þjóðleikhúsinu, og láta ágóða af þeim samsöng renna óskertan í minn- 
ingarsjóðinn. 

Eignir þær, sem sjóðnum kunna að áskotnast, svo sem gjafir, áheit, ágóða af 
þessum eða öðrum hljómleikum eða skemmtunum, eða þá á einhvern annan hátt, 
skulu lagðar við höfuðstól sjóðsins, og lúta lögum þeim og reglum, sem þessi skipu- 
lagsskrá mælir fyrir um. 

4. gr. 
Markmið sjóðsins er, að styrkja lækni til sérnáms í heila- og taugaskurðlækn- 

ingum (Neyre-kirurgi), þar sem sérmenntaður læknir í þessari grein lækninga var 
ekki til hér á landi til að veita dr. Victor Urbancic hjálp.
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5. gr. 48 
Stjórn sjóðsins skulu skipa: Einn maður kosinn af Þjóðleikhússkórnum árlega 17. maí 

á aðalfundi kórsins, prófessor í handlæknisfræði við Háskóla Íslands og ekkja hins 
látna hljómsveitarstjóra meðan hennar nýtur við, en eftir það einn af afkomendum 
dr. Victors Urbancic. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

Þjóðleikhússkórinn kýs einnig á aðalfundi sínum árlega einn varamann er tekur 

sæti í stjórn sjóðsins í forföllum aðalmanns. 

6. gr. 
Styrkveiting úr sjóðnum fer fram árlega á afmælisdegi dr. Victors Urbancic, 

þann 9. ágúst, og skal sá styrkur nema helming sjóðsupphæðarinnar hverju sinni. 
Heimilt er þó sjóðstjórninni að fresta styrkveitingu um eitt ár eða lengri tíma í 
senn, ef það þykir betur henta, eða engar styrkbeiðnir berast. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók. Í gerðabókina skal færa inn skipulagsskrá 

þessa, allar fundargerðir stjórnarinnar, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveit- 
ingar og annað er varðar hag og rekstur sjóðsins. Enn fremur allar eignir sjóðsins 
og ársreikninga yfir tekjur og gjöld sjóðsins. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Stjórnin skal birta reikninga hans í B- 

deild Stjórnartíðinda. Þjóðleikhússkórinn skal kjósa einn endurskoðanda reikninga 
sjóðsins á aðalfundi kórsins ár hvert og einn varaendurskoðanda, en vandamenn 
dr. Victors Urbancic tilnefna hinn aðalendurskoðandann. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og birta hana 

síðan í B-deild Stjórnartíðinda. 

Þannig samþykkt á almennum kórfundi Þjóðleikhússkórsins 3. maí 1958. 

Þorsteinn Sveinsson, Svava Þorbjarnardóttir, Sighv. Jónasson, 

formaður. gjaldkeri. ritari. 

AUGLÝSING 49 
22. maí 

um staðfestingu á reglum nefnda til úthlutunar bóta samkvæmt 

lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur ráðu- 

neytið staðfest reglugerð fyrir eftirtaldar úthlutunarnefndir atvinnuleysisbóta, sbr. 

auglýsing ráðuneytisins nr. 16, B-deild Stjórnartíðinda 7. febrúar 1957: 

17. Nefnd Verkakvennafélags Keflavíkur og Njarðvíkur, Keflavík. Staðfest 22. nóvem- 

ber 1957. 
18. Nefnd Verkalýðsfélagsins Hvöt, Hvammstanga. Staðfest 5. desember 1957. 

19. Nefnd Verkamannafélagsins Árvakur og Verkakvennafélagsins Framtíðin, Eski- 

firði. Staðfest 27. febrúar 1958. 

20. Nefnd Verkalýðsfélags Hólmavíkur, Hólmavík. Staðfest 27. febrúar 1958.



1958 

49 21. 
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Nefnd A.S.B. — félags afgreiðslustúlkna i brauða- og mjólkurbúðum, Bók- 
bindarafélags Íslands, Félags atvinnuflugmanna, Félagsins Skjaldborg, Prent- 
myndasmiðafélags Íslands, Sveinafélags húsgagnabólstrara, Mjólkurfræðinga- 
félags Íslands, Félags ísl. hljómlistarmanna, Félags starfsfólks í veitingahúsum, 
Stéttarfélagsins Fóstru, Félags rakarsveina, Bakarasveinafélags Íslands, Félags 
garðyrkjumanna, Félags ísl. nuddkvenna, Flugvirkjafélags Íslands, Starfsstúlkna- 
félagsins Sókn, Sveinafélags húsgagnasmiða, Þvottakvennafélagsins Freyja, Fé- 
lags ísl. kjötiðnaðarmanna, Nót, sveinafélag netagerðarmanna, Félags sýningar- 
manna við kvikmyndahús og Flugfreyjufélags Íslands. Staðfest 22. maí 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. mai 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafa bifreiðastöður verið bann- 
aðar á eftirgreindum götum: 

1. 
2. 

o
n
 
ð 

Hallveigarstíg sunnan megin götunnar. 
Spítalastig frá Þingholtsstræti að Bergstaðastræti beggja vegna götunnar og frá 
Bergsstaðastræti að Óðinsgötu norðan megin götunnar. 
Skálholtsstíg frá Fríkirkjuvegi að Grundarstíig beggja vegna götunnar. 
Bókhlöðustig beggja vegna götunnar. 
Þingholtsstræti frá Amtmannsstíg að Skálholtsstíg vestan megin götunnar og frá 
Bókhlöðustig að Spítalastig austan megin götunnar. 

Laufásvegi frá Skothúsvegi að Bókhlöðustíg vestan megin götunnar. 
Bergstaðastræti frá Spitalastíg að Baldursgötu vestan megin götunnar. 
Bjargarstíg norðan megin götunnar. 

Amtmannsstíg frá Lækjargötu að Skólastræti norðan megin götunnar. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 22. mai 1958. 

Sigurjón Sigurðsson.
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SAMPYKKT 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Suður-Múlasýslu 

nr. 94 31. maí 1951. 

1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Sýsluvegir eru þessir: 

I. FLOKKUR 
Geithellnahreppur: 
Hamarsselsvegur frá þjóðvegi hjá Hamri að Hamraseli. 
Kambsselsvegur frá þjóðvegi við Geithellaárbrú að Kambsseli. 

Þottárvegur frá Starmýri að Þvottá. 
Stórhólsvegur frá Hofsárbrú að Stórhóli. 

Búlandshreppur: 
Djúpavogsvegur frá Djúpavogi á þjóðveginn milli Berufjarðar og Hamars- 

fjarðar. 

Beruneshreppur: 
Núpshjáleiguvegur frá þjóðvegi um Núp að Núpshjáleigu. 
Fossárdalsvegur frá þjóðvegi að Víðinesi í Fossárdal. 

Breiðdalshreppur: 
Fagradalsvegur af þjóðvegi að Fagradal. 
Jórvíkurvegur af þjóðvegi að Jórvík. 

Tóarselsvegur af þjóðvegi hjá Gilsárstekk um Skarð að Tóarseli. 

Stöðvarhreppur: 
Heyklifsvegur frá Hvalnesi að Heyklifi. 

Fáskrúðsfjarðarhreppur: 
Gestsstaðavegur frá þjóðvegi að Gestsstöðum. 
Tunguvegur frá þjóðvegi sunnan Dalsár að Tungu. 

Reyðarfjarðarhreppur: 
Áreyjarvegur frá þjóðvegi hjá Sléttu að Áreyjum. 
Selsvegur frá þjóðvegi í Borgarkrók að Eskifjarðarseli. 

Helqustaðahreppur: 
Karlsskálavegur frá þjóðvegi við Teigará að Karlsskála. 

Noröðfjarðarhreppur: 
Seldalsvegur frá þjóðvegi á Sneiðingum að Seldal. 
Barðsnesvegur frá Viðfirði að Barðsnesi. 
Fanndalsvegur frá Hólum að Fannardal. 
Grænanesvegur frá þjóðvegi hjá Hofi að Grænanesi. 

Mjóafjarðarhreppur: 
Suðurbyggðarvegur frá þjóðvegi í Firði að Krossi. 

B14 

1958 

51 

31. mai



1958 

öl 11. 
31. mai 

12. 

13. 

14. 

114 

Eidahreppur: 
Ormsstadavegur frå Fossgerðisá um Þrándarstaði, Tókastaði, Ásgeirsstaði og 
Ormsstaði að Gilsárbrú. 

Fljótsbakkavegur af Úthéraðsvegi um Breiðavað að Fljótsbakka. 

Egilsstaðahreppur: 
Kollsstaðagerðisvegur frá þjóðvegi á mörkum Kollsstaða og Höfða, að Kolls- 

staðagerði. 

Vallahreppur- 
Jaðarsvegur frá þjóðvegi að Jaðri. 
Útnyrðingsstaðavegur frá þjóðvegi utan Ketilsstaða að Útnyrðingsstöðum. 
Beinárgerðisvegur frá þjóðvegi innan Ketilsstaða að Beinárgerði. 

Skriðdalshreppur: 
Hátúnavegur frá Geitdalsárbrú að Hátúnum. 
Suðurdalsvegur frá Múlaárbrú að Hjarðarhlið. 

II. FLOKKUR 
Geithellnahreppur: 
Múlavegur frá þjóðvegi að Múla. 
Flugustaðavegur frá þjóðvegi að Flugustöðum. 
Hærukollsnessvegur frá þjóðvegi að Hærukollsnesi. 
Rannveigarstaðavegur frá þjóðvegi í Múlahálsi að Rannveigarstöðum. 

Beruneshreppur: 
Urðarteigsvegur frá þjóðvegi að Urðarteigi. 
Berunesvegur frá þjóðvegi að Berunesi. 

Breiðdalshreppur: 

Gilsárvegur frá þjóðvegi að Gilsá. 
Gilsárstekksvegur frá þjóðvegi að Gilsárstekk. 
Sjöldólfsstaðavegur frá þjóðvegi að Skjöldólfsstöðum. 
Brekkuborgarvegur frá þjóðvegi að Brekkuborg. 

Stöðvarhreppur: 

Stöðvárvegur frá þjóðvegi við Óseyri að Stöð. 

Fáskrúðsfjarðarhreppur: 
Hafnarnesvegur frá þjóðvegi að bryggju í Hafnarnesi. 
Eyrarvegur frá þjóðvegi að mótum heimreiða að Eyrarbæjum. 
Hólagerðisvegur frá þjóðvegi að Hólagerði. 
Brimnesgerðisvegur frá þjóðvegi að Brimnesgerði. 
Berunesvegur frá þjóðvegi að Berunesi. 

Reyðarfjarðarhreppur-: 
Eskifjarðarvegur frá Bleiksárbrú að Eskifirði. 

Helgustaðahreppur: 
Kirkjubólsvegur frá þjóðvegi hjá Karlsstöðum að Kirkjubóli.
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8. Eiðahreppur: 51 

Hjartarstadavegur frå Úthéraðsvegi um brú á Gilsá að Hjartarstöðum. 31. maí 

Grafarvegur frá Úthéraðsvegi að Gröf. 

9. Vallahreppur: 
Höfðavegur frá þjóðvegi að Höfða. 
Arnkelsgerðisvegur frá þjóðvegi að Arnkelsgerði. 
Víkingsstaðavegur frá þjóðvegi á Vallaneshálsi að Víkingsstöðum. 
Freyshólavegur frá þjóðvegi að Freyshólum 

10. Skriðdalshreppur: 
Geirólfsstaðavegur frá þjóðvegi að Geirólfsstöðum. 
Arnhólsstaðavegur frá þjóðvegi að Arnhólsstöðum. 

Til nýlagningar og viðhalds sýsluvega í II. flokki komi framlag frá ein- 

staklingum eða sveitarfélögum að jöfnu móti framlagi úr sýsluvegasjóði. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947, staðfestist 
hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 52 
31. maf 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 4 mn 

14. jan. 1949, sbr. samþykkt nr. 11 27. jan. 1954, um breytingu á þeirri samþykkt. 

1. gr. 
Við 2. gr. samþykktarinnar bætist, á eftir 30. tl. í upptalningu vega: 

31. Tungukotsvegur: Af þjóðveginum hjá Hlíð um brúarstæði á Guðdalsá að 
Tungukoti. 

32. Neðri-Fitjavegur: Af þjóðveginum gegnt Neðri Fitjum um brúarstæði á Fitjaá 
að Neðri-Fitjum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 

þykkt samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947, stað- 

festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Brynj. Ingólfsson.



1958 

53 * 

  

  

  

116 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3200/ 00|3200' 00 | 2667 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 500 | 00 | 3000 | 00 | 2500 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| > „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > „| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 380|00)/3040!00/ 2533 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200/00|2000| 00| 1667 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500! 00|2500 | 00 | 2083 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (2500 | 00/3333 | 33 | 2778 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00) 1200 | 00| 1000 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/00| 960/00| 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21| 00/2520 | 0012100 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|00| 600} 00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0.0000.00000.. pundið á DA » »| > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 

16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > »| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| » »| » » 
18. | — 20 eingirnispeysur ..................... hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á »| > »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| > »| > » 
2l. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á Þ| » »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 250 | 0011500! 00| 1250 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á „| > „| » » 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin á „| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > »| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » »| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > „| > „ 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á ÞIÐ »| » » 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 25|100f 150|00| 125 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 20 | 00| 1201/00! 100 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »! > »i » » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > »| » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| » „| > „ 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > »| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| » »| > » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »I » „| > „ 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » „| > » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........00..00... á | 150) 00 „| »|3000 

43. | — 1 lambsfóður ........0000000 000. 0 een. á | 150/00 „| »| 3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........0000000000 sn ns... 2845 | 56 | 2371 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 00.00.0000... 1320 | 00 | 1100 

Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000000 0000... 0. 0... „| > „ 

Eftir D. eða í fiski ..........02000000 000 essa... 1500 | 00 | 1250 

Eftir E. eða í lýsi .........000000 0000 sn ass... „| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru ..........0000000 00. 0 nn... 135 | 00| 112 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........2.00000000eeneneneenn. nan... 5800 | 56 | 4833 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00000000 s.n ss... 1450 | 14 | 1208       
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 31. marz 1958. 

Í yfirskattanefnd 

Erlendur Björnsson. Sig. Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. apríl 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Erl. Sigmundsson. 

  

Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu og Neskaupstad 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3000 | 0013000 | 00 | 2500 
2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400 00|2400| 00 | 2000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > »| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > „| » » 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...............0.0... hver á | 260| 0012080) 00| 1733 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 210' 0012100! 00! 1750 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000! 00|2000 | 00 | 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1400 | 00| 1866 | 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 { 00} 1200 | 00| 1000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 9 | 00|1080| 00| 900 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 20 | 001 2400 | 00| 2000 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6100! 720} 00| 600 

C. Tóvara af ullu. 
14. { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0000000 000. pundið á »| > »| > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| » »| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parid å >| > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0.0.0000.0.... hver å »| » »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á »| > „| > » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 144 | 00| 864|00! 720 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > »| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .........,...... vættin á „| > „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á | 480 00|2880 | 00| 2400            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, + kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| > „| » „ 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „| > „| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > „| > » 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á ÞIÐ »| > „ 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „I > „| > » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| > » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............- 10 pund á „| > „| > „ 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 400) 0012400 | 00 | 2000 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 60 | 00| 2400 | 00 | 2000 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| » „| > „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ............0.0.... á | 155| 00 „| >|3100 

43. | — 1 lambsfóður .........000000000 0... 0... á | 180| 00 „| >|3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........2000000.0.0ensse ns... 2241 | 11 | 1868 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 00.00.0000. 1350 | 00 { 1125 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......0.000000 000. ss... „| > > 

Eftir D. eða í fiski ..........000000000 000. s sens... 1872 | 00 { 1560 

Eftir E. eða í lýsi ........00.0000000. 00 sess ss. „| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......0.000000 000... 00... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalid .........20000eresesrssesersssereenresee 5463 | 11 | 4553 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra medalverda ..........000000000 0000 0n nn... 1821 | 04| 1518       
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 28. janúar 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Lúðvík Ingvarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 9. april 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. aur.| aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3000 00 3000 | 00|2500 

2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400! 00|2400' 00| 2000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 400' 00/2400'! 00| 2000 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 325 | 001 2600 | 00 | 2167 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 275! 0013300) 00 | 2750 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 325! 00|2600| 00 | 2167 
71. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200! 00|2000 | 00 | 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500! 00|2500 | 00 | 2083 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1800! 00|2400 | 00 | 2000 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00} 1200 | 00| 1000 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/ 00|{ 960|00| 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18! 00|2160 | 00 | 1800 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 9! 00|1080| 00| 600 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .........000000 0000. pundið á „| > »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| > »| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á „| > „| > „ 
18. | — 20 eingirnispeysur ..........000...00... hver á »| > „| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| > »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á »| > »| » » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á „| > „| > » 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á »| > „| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| > »| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > sl > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 55 

, + kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| » »| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > „| > „ 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| > „| > » 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å »| » „| > „ 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „| > »| > » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > »| > » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| > „ 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| » „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| > »| > » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| » » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| » » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........0.000.... á | 150/00 „| >|3000 

43. | — 1 lambsfóður ........00000000 000... nn... á | 150| 00 „| >|3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........20.200000 sannan ensa er... 2577 | 18| 2148 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........000000. 00.00.0000... 1350 | 00 | 1125 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......0000000 000 0n senn... „| > » 

Eftir D. eða í fiski .......0.00000000. 0000... „| > „ 

Eftir E. eða Í lýsi .......00.0000000 0000 0000 00 sn... „| » » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......0000000000. 00 sen. 00.00.0000... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalid ...........0..eeeesessssessseennen 00... 3027 | 78 | 3273 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00000000sesssnnevn 00... 1963 | 89 | 1636 

  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 26. febrúar 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Kjartansson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. april 1958. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius. 
B 15
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á |3000 | 00} 3000 1 00} 2500 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400 | 00|2400 | 00/| 2000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| » »| » » 

4 | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| > „| » „ 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „1 > „| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 300!001/2400!00|2000 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á »] » » | 00 » 
8. | — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000! 00| 2000 | 00 | 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1400 00/| 1866 | 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 7100! 840100! 700 
11. { — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5/00! 600/00| 500 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á »| > „| > » 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. å »| > „| > » 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............00.0000 0... pundið á »| > „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „1 > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á | > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parid å »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ..........0..0000.... hver å »| > »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| > „| > „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „| > » 
21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 2001 0011200!| 0011000 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > »| » » 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum ... vættin á „| » „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin å „| » „| > » 
26. | — 6 vættir af håkarli, hertum .,.., ,…….……. Vættin á »| » „Im »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| > »| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > „| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 24 00| 360| 00| 300 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > »| > » 

32, | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á „| > „| > » 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| > »| > » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å „| > „| > » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| » „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á „| > „| > > 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > „ 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ...............… 10 pund á „| > „| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| » „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........0.0.00000. á | 120/00 „| >| 2400 

43. | — 1 lambsfóður .........2000000000000 00 000. ..0... á »| > „| > » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........0000000000 senn... . 2333 | 33 | 1945 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0000000. 00.00.0000... 120 | 00| 600 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000000 0000... 0... »| > » 

Eftir D. eða í fiski .............00000.0 00. 0000... 1200 | 00 {1000 

Eftir E. eða í lýsi .........0.00000000eennesee ss 360 | 00| 300 

Eftir F. eða í skinnavöru ........0000000000 0000... . 0. 0... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalid ...........00000.00000 eee esne enn nn... 4613 | 33 | 3845 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........0.00000eececsesnsssv ee... 1153 |33| 961       
  

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar, 17. janúar 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Torfi Jóhannsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. apríl 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Rangårvallasyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. aur. | aur. 

1. { 1 hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 13200| 00}3200 | 001 2667 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 450 | 00} 2700 | 001 2250 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 500' 00/ 3000 | 00| 2500 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 300' 00|2400 | 00} 2000 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 250| 0013000 | 001 2500 
6. | — 8 ær geldar á hausti ...........00000..... hver á | 300| 001 2400 00| 2000 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200| 00} 2000} 00} 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000!| 00} 2000 00 | 1667 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (16001 00}2133 | 00 | 1777 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00|1200| 00} 1000 
11. { — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 7100) 840 00| 700 
12. |! — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 20 | 001 2400 | 00} 2000 
13. | — 120 pa. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 81001 960/00| 800 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2.......00200 000... pundið á »| » »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| » „| » „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ..........0..000... parið á »| » »| » » 
18. | — 20 eingirnispeysur .........00.000.0.0.. hver å »| » »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ...........00.0... hver å »| > »| > » 
20. | — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å „| > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å »| > „| > » 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á „| > „| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » »| » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „Im „| > » 
26. |— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > »| » »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 57 

. kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > „| > „ 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > »| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „13 »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á ÞIÐ »| » » 
33. { — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| > »| » » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „| > „ 

35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > „ 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| > »| » » 

37. I — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > »| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| > „| > „ 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| > „| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| > »| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å »| > „| » » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..............0... á | 130100 „| >| 2600 
43. | — 1 lambsfóður .........00000000 000... á | 180| 00 „| »| 3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........0.00000000 ss ss nn... 2537 | 00) 2114 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000000.00.0.0 00... 1350 | 00 1125 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........0000000. 0. 0. 0000... »| > » 

Eftir D. eða í fiski ...........0.00000..0. 0 ens... „| > » 

Eftir E. eða í lýsi ...........0000000 000... nn. »| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru ...........0.00000 0. 0... nn... sl > » 

En meðalverð allra landaura samantalid .........0000rerreseerersereneeeeenenee 3887! 00 | 3239 

og skipt med 2 synir: 

Meðalverð allra medalverda ............000000. 000... 00... 1944 | 00 { 1620     
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 25. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1958. 

F. h.r. 

Sigir. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



1958 

58 

  

  

  

126 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3200| 00|3200 | 00 | 2667 
2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 450 | 00 | 2700 | 00|2250 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| » „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å »| » „| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400|00|/3200| 00| 2667 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180/ 00/1800| 00|1500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á | 1900! 00} 1900! 00 | 1583 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1800| 00| 2400 | 00 | 2000 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 11 | 00| 1320 | 00! 1000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/00| 960/00| 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19 | 00/ 2280 | 00 | 1900 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8/00| 960}00| 800 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000..0 000... pundið á „| > »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| » „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ..................... hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| » » 
20. | — 120 álmir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á »| » »| » » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å „| > „| > » 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å »| > „| > » 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum ... vættin á »| > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > »| > » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| > „| > „            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| > > 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| > „| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| > »| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| » „| > » 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á „| > „| > » 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „| > „| > » 

34. | — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| » » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| » „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| » »| » » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å ÞIÐ „| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å I » »| > » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......0.0000000... á | 150/00 »| >|3000 

43. | — 1 lambsfóður ......0000000000 000 000... á | 150/00 „| >|3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........000000000sseassn ene. 2533 | 3312111 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00000000. 00.00.0000. 1380 | 00 { 1150 

Eftir C. eða í ullartóvöru ......020000000000ne0.e en... »| > » 

Eftir D. eða í fiski ...........00000000eennensn ver... „| > » 

Eftir E. eða í lýsi ......00000reerereeneene en ennsenssseseere „| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......0.000000 0000 sn nn... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið .........200receererseseeserersennensnee 3913 | 33 | 3261 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........000000000nsssn0nsns. 1956 | 66 | 1630       
  

Skrifstofu Árnessýslu, 28. apríl 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 28. apríl 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Keflavík, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3000 | 00{3000' 00} 2500 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400! 0012400! 00! 2000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » »| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > »| » » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 300/00/2400| 00| 2000 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200) 0012000) 00| 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 2000 00! 2000! 00 | 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1500 | 00|2000 | 00 | 1667 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 { 00} 1200 | 00) 1000 
11. { — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 7100! 8401 00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18 | 50 2220 | 00] 1850 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8100} 9601/00! 800 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........0000 0000. pundið á »| > »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å „| > „| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á 14 | 0012520 | 00} 2100 
18. | — 20 eingirnispeysur ..................... hver á „| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| > »| » „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| » „| > „ 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 150 ' 00| 900! 00) 750 
23. | — 6 vættir af harðfíski, vel verkuðum ... vættin á »| > „| > » 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum ... vættin á „| > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin å „| > „| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 59 

|, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21. I 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á „| > „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 30 |00| 450|00| 375 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 21/00| 84|00| 70 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 19/40| 116/|40| 97 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „| > „| > „ 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| > „| > » 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > „| > > 
36. {| — 6 fjórðungar selskinns ........0..... 10 pund á „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > » 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| > „| » » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „> „| > „ 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > > 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| > »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ............0..... á | 130/00 „| >| 2600 
43. | — 1 lambsfóður .........00.0000000 000... á 80 | 00 „| »| 1600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............0000000 0. 0sss0s0a 00... 2300 | 00 | 1917 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.00000.0..0.0.0.0.. 1305 | 00 | 1087 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........000000. 00... 0... 2520 | 00| 2100 
Eftir D. eða í fiski ...........0.2.0000000. 0... nnn en... 900 | 00| 750 
Eftir E. eða i lýsi .............200000.e..eec0e sen 450 | 00| 375 
Eftir F. eða í skinnavöru ............2000000.0. 000... 0... 100/20| 83 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0.0.00....eneesves senn 7575 | 20 | 6313 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............00000.e.0..ss0 ns... 1262 | 53 | 1052       
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 2. apríl 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Kristinn Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. april 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B 16
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (4000 ' 0014000' 00|3333 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 600! 00|3600 | 001 3000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „> „| » » 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > „Im „ 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| » „| > „ 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400|00|3200| 00| 2667 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 300 00|3000 | 00 | 2500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500 | 001 2500! 00 | 2083 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |2000 | 00} 2666 | 67 | 2222 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8/20) 960/00| 800 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 7150f 840|00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21/ 00'2520 | 00j 2100 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6100; 720|00| 600 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000000 000 pundið á „| > „| > „ 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á »| > >| > > 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á „| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ............0000..0... hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á „| > „| > „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „| > » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » „| > „ 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 210! 00|1260! 00| 1050 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á sl > „| > » 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| » » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum .,........ vættin å »| » »| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur, kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| > „| > „ 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á DR » »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á 48 | 00| 720 00! 600 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 25100! 150100! 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 17150 105) 00 87 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å mi » PR) » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 300 | 00 | 1800 | 00} 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 225 00| 2700 | 00) 2250 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „ið »| > » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0.000.... á | 160/00 „| >{3200 
43. | — 1 lambsfóður ..........20.000 00... 0... á | 200/00 „| >|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........0000000 0000 sans... 3161 | 11 | 2634 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 00.00.0000... 1260 | 00 | 1050 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000.0000. 0... nn... „| > » 
Eftir D. eða í fiski .......00000uereerenseeeneeeenensereeee 1260 | 00 | 1050 
Eftir E. eða í lýsi ...........02000 000 e0n ee nan 720 | 00| 600 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0..000000 00 sens nn... 127| 50| 106 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............000000000 nn. enn n nr... 6528 ! 6l | 5440 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........000000 0. 0... 1305 | 72 | 1088     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 8. febrúar 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. apríl 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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61 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 125001 0012500! 00|2083 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 420 | 00|2520 | 00| 2100 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > »| » » 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| » »| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > „| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 350) 0012440) 00| 2033 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200) 00/2000| 00| 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1500| 00|1500 | 00| 1250 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á | 900) 0011200! 00| 1000 

B. UW, smjör og tólg. 
10. { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8100! 960100! 800 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 5/00! 600/00| 500 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19 | 00/2280| 00 | 1900 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5100! 600/00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........2..0020000 0... pundið á „| > „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ..................… parið á »| > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ..........0.00.0000... hver å »| » »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » „| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| » „| > „ 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 182 | 00|1092| 00| 910 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > „| » „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > „1 » »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| » „| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á 6|00| 90/00| 75 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| » „| > > 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 22100| 88/00) 73 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 22{00| 132|00| 110 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12100) 72/00| 60 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „| > » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > > 

31. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á | 650) 00/3900 | 00) 3250 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 400 | 00/ 2400 | 00 2000 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| > „| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „| > „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........0.0000... á | 140/00 „| >|2800 
43. | — 1 lambsfóður ........0000000 0000... 0... á | 140| 00 „| »|2800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........00000000 00. eens... 2026 | 67 | 1689 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000000.00.00. 00. 1110| 00| 925 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........0000000000 00.00.0000. 0... „| > » 

Eftir D. eða í fiski .......0000rreereeneeeeneeeneneeeeereeee 1092 | 00| 910 
Eftir E. eða i lýsi .........00000000000 sessa... 90|00| 75 

Eftir F. eða í skinnavöru ..........000000000 000... . 0. 0000... 1048 | 00| 873 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0...00.eeesssssesssees. 0. .00.ð 5366 | 67 | 4472 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00000000. 0000... 0... 1073| 33| 894       
  

Skrifstofu Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, 26. apríl 1958. 

Yfirskattanefnd. 

H. Jónsson. Vilhj. Ögmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 

61



1958 

62 

  

  

  

  

134 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Dalasyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | eur. aur. 

1. | 1 hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3000' 001 3000 | 0012500 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 500 | 001 3000 | 00 {2500 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á »| > »| » » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 320) 00/2560 | 00 {2133 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 190 | 00 { 1900 | 00} 1583 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 1000! 001 1000 00| 833 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á | 800| 00|1066| 67| 889 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 7150| 900'00| 750 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5|50| 660/00| 550 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 17 | 50 | 2100 | 00! 1750 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|00| 600100! 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............00.00 00. pundið á „| > »| > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á »| > »| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å »| > „| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ....................… hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > »| » » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| » »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á „| > „| » » 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á »| > „| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin å „| » „| > » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| » „| > »   
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Í peningum | Hundrað á | Alin 62 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| » „ 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > „ 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 81001 120100) 100 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| » „| > » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 20 | 00| 80/00| 67 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20;00| 120/00| 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 81001! 48|J00| 40 

34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| > » 

35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 700) 00}4200 "00 | 3500 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300 | 00} 1800 | 00| 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| > sl > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ........…........ 10 pund å »| > »| » » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å »| » »| » „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........000..... á | 200/00 „| »| 4000 
43. | — 1 lambsfóður .........020000000 0000... á | 220| 00 „| »| 4400 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........00000000 0000 nnn nr... 2087 | 78 | 1740 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000200000.0.00... 1065| 00! 888 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0000000 0000. 0 nn... »| » » 
Eftir D. eða í fiski ......000000eeeee eee ss „| > „ 
Eftir E. eða í lýsi .........020000000 00 anars 120 { 00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru .......00000000 000. 0000... 1112 !00| 927 

En meðalverð allra landaura samantalið ................000000ssennessn ni 4384 | 781 3655 

og skipt með 4 sýnir:     Meðalverð allra meðalverða .........00..00cosscssssss sn... 1096 | 20} 914   
  

Skrifstofu Dalasýslu, Búðardal, 8. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Sigtr. Jónsson, 
— settur. —- 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. apríl 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



1958 

63 

  

  

  

136 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr, |aur.| kr. | aur. sur. 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3000'/ 00}3000| 00 {2500 
2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 420) 00|2520 | 00 | 2100 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „' > »| > » 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| » »| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 290/ 00/2320| 00| 1933 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180/ 00/1800| 00|1500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1700! 00/ 1700! 00| 1417 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1400| 00| 1866 | 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8! 00| 960/00| 800 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 6| 50| 780100! 650 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 25 | 00| 3000 | 001 2500 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|00| 600|00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........0000 0000... pundið á »| > »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á »| > »| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å »| » „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ..............…..... parid å 25! 0014500 | 00 | 3750 
18. | — 20 eingirnispeysur .........2000000.0.... hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á »| > „| > » 
21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 170/ 00|1020|00| 850 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á »| > »| » » 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å »| > »| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > »| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| > „| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 63 

, + kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| > „| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > »| » » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 25|00| 100/00| 83 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20 00} 120}00| 100 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15100) 90100! 75 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| > »| > » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „1 > „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > »| > > 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300 | 00|1800 | 00} 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å „| > „| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............… 10 pund å „| > „| > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........0...020... á | 150/00 „| »|) 3000 
43. | — 1 lambsfóður ........0000000 0000... å | 150| 00 „| >(3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........00000 0000 en ns... 2201 | 11 {1834 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00000 00.00.0000... 1335 | 00 | 1112 
Eftir C. eða í ullartóyðru .......0..00000000 0000... 0... 4500 | 00 | 3750 
Eftir D. eða í fiski ...........02000000 00. 0ese nn... 1020 | 00| 850 
Eftir E. eða Í lýsi ........000000000000ne0s ss »| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......0.00000000000 0000... 00... 103{33| 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0..0000000 00... enn n en 9159 | 44 | 7632 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........0.00000enssessas sn... 1831 | 89 | 1526       
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 15. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Ari Kristinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. apríl 1958. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius. 
B 17
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 
8 ær geldar á hausti .................... hver 
10 ær mylkar á hausti ................. hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 
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1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........0.00 0000. pundið 
60 pör eingirnissokka ................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið 
180 pör sjóvettlinga ................... parið 
20 eingirnispeysur .........0000000000.. hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, kr. aur. kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á „| » „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| > „| > „ 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 8|00| 120/00| 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 25100! 100 00f 83 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 20 | 00| 120100f 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00! 90/00| 75 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å „| > »i » » 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| > „| » > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > »| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300) 001! 1800 00 | 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » „ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 250 00/ 3000| 001 2500 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..........000.00.0. á | 140|00 „| >| 2800 
43. | — 1 lambsfóður .........000000 ess essns ss á | 200/00 „| »|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............00.00.. 0. sess... 2937 | 00 | 2448 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00000000.0. 000... 1500 | 00 | 1250 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........0020000000. 0... 0... 3600 | 00 | 3000 
Eftir D. eða í fiski .............0000000.eesnen een. 4100 | 00 3417 
Eftir E. eða i lýsi ...........2.00000.0 eens ns 120 | 00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........000000.0 00... vn... 103 00 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0..0000.een sense sssen sen 12360! 00 | 10301 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............2000000. 00... 0... 2060 | 00 {1717       
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar, 1. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1958. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

i peningum | Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr. |aur.| aur. 
1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |2800 | 00|2800 | 00|2333 
2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 500 00/ 3000 | 00|2500 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > » 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > »| » » 

6. | — 8 ær geldar á hausti ..........0..00.0... hver á | 300 00|2400 | 00 | 2000 
71. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 170|00|1700| 00|1417 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000| 001 2000! 00 | 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1400 | 001 1866 | 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 71201 864100) 720 
1l.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 4150) 540|00| 450 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 25 00/3000 | 00 | 2500 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6'00| 720/00| 600 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000000 0... pundið á »| > »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á »| » »| » » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á »| > »| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ...............22.… parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ........000000000.0.0. hver å »| > »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á >| > „| > „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » „| > » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 200) 00/1200'| 00 | 1000 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á »| > „| > » 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å „| > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > „| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 65 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » »| » » 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á ÞIÐ „| > » 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „| > »| > 8 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „| » » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| > »| » » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 400 | 001 2400 | 00 | 2000 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| » „| > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ...............… 10 pund å „| > »| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ........000000.... á | 170/00 „| >|3400 

43. | — 1 lambsfóður .........00000000 00... 0... á | 250| 00 „| >|5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........000000000s sense... 2294 | 45 | 1912 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000000.000.0.00... 1281 | 00 { 1068 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......0000000000 en sen vn... „| > > 

Eftir D. eða í fiski ...........000.000000 en sv... 0... 1200 | 00 | 1000 

Eftir E. eða í lýsi ........0000000. 000 seessnss nn... „| > » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......00000000 0000... 0... 0... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið .........000000eeseeeeeeeeenensneneeeeee 4775 | 45 {3980 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0000.0seessssssss nan... 1591 | 82 {1327       
  

Skrifstofu Strandasýslu, 15. marz 1968. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Salberg Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. apríl 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Hunavatnssyslu 

frå 16. maimånadar 1958 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Atin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 14000) 0014000! 00|3333 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 600 00|3600 | 00 | 3000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á „| > „| > „ 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 400 00|4800 | 00| 4000 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400 00/3200(| 00| 2667 
1.{ — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 300 00|3000'| 00/|2500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000'| 00|2000' 00{ 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1500 | 00|2000| 00| 1667 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 9(00/1080|00| 900 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 7|00| 840/00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19 | 00/2280 | 00 | 1900 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|00| 600/00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............00. 0000 pundið á »| > »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „I > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| > di» » 
18. | — 20 eingirnispeysur ..................... hver å »| » »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| » » 
20. | — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »| > »| > » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » sl > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 215 | 00|1290! 00 | 1075 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > »| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > „| » » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| > Þið »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > „| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » »| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > „| > „ 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| > »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 30 | 00| 120|00| 100 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 25 | 00| 150/00| 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00) 90/00! 75 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| » „| > » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > „ 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1|/50| 360} 00| 300 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| > »| » » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| » „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 170/00 „| »| 3400 
43. | — 1 lambsfóður ........0000000 00. ..sn 0... á | 200/00 „| »| 4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ..........000000000 sees eee senere 3228 | 57 | 2691 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 00.00.0000... 1200 | 00 | 1000 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........000000000s 000... 0... „| > » 

Eftir D. eða i fiski ..........000000000000s. 000. 0. 0... 1290 | 00 | 1075 

Eftir E. eða í lýsi .......20000000eeeneennnsasn ss... „| » „ 

Eftir F. eða í skinnavöru ........i000000.0 0000... 0... 0... 180 | 00} 150 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0.00ceeeesersssnssns ' 5898 57 |4916 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......0.0000.0.0. 00.00.0000... e.s... .… | 1474! 64| 1229     
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 15. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. april 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1968 til jafnlengdar 1959. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr. |aur.| aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3000| 00/|3000' 00|2500 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 450| 00| 2700 | 00 | 2250 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > „ 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 350 | 00 | 4200 | 00 | 3500 

6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 350/| 00| 2800 | 00 | 2333 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200 00|2000| 00| 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1550! 0011550 | 00 | 1292 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1050 00|1400| 00| 1167 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 35 1242 | 00 | 1035 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/00| 960100) 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18| 00/ 2160 | 00| 1800 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8/'00| 960100! 800 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000.00 000. pundið á „> »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parid å »| » »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ...........000000.... hver å »| » A » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á »| > | > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á „| > „| > „ 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| > »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 180; 00 {1080 | 00| 900 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 810| 00|4860 | 00 |4050 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| » „| » »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 67 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > »| > „ 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| » »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 30 00| 120100! 100 
32. { — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20 00; 120/ 00| 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 10/00| 60100j 50 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| » »| > » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > „ 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 4 | 00| 960} 00| 800 

. | 
G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 350 | 00}2100 | 00} 1750 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 400' 00|4800 | 00 | 4000 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 190/00 „| »| 3800 
43. | — 1 lambsfóður .........000000 00... á Í 180) 00 „| >|3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ..........0000000.0 00... 2521 | 43 | 2101 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00000000.0..0..0... 1330 | 50 { 1109 
Eftir C. eða í ullartóvöru .......2.0.0000 0000. nn... „| > » 
Eftir D. eða i fiski ...........0002000 0000. 00... 2970 | 00 | 2475 
Eftir E. eða i lýsi .........020000 0000 „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.2000000. 000... nn... 315 | 00| 263 

En meðalverð allra landaura samantalið .............0.00000 er suð sen ssss 1136 | 93 | 5948 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0000..0s00s sess s 0... . {1784 ! 23 | 1487       
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 21. marz 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. april 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 

B 18
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68 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar-, Siglufjarðar- og Ólafsfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 
  

  

A. Fríður peningur. kr. [surf te. | sur. sur. 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |4500| 00/4500 | 00|3750 
2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 600| 00| 3600 | 00 | 3000 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „I > » 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 402 | 00 | 4824 | 00 | 4020 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 454|00|3632 | 00 | 3027 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 300/ 00/3000| 00|2500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 2200! 00| 2200 | 00 | 1833 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1600/| 00|2133 | 00 | 1778 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 80 { 1296 | 00 | 1080 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/00| 960|00| 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 23 | 001 2760 | 00 | 2300 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|00| 600/00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........2000. 0000... pundið á »| » »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| » » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á »| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á „| > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ............0000.0... hver å »| » »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á »| » »| > » 
2l. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 311 | 00! 1866 | 00 | 1555 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á | 602|00|3612| 00| 3010 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| » »| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > „| > »             26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin å „| > »| » »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > »| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á »| > „| > » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 21|00| 315/00| 262 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » »| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 27 60| 1651 60| 138 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 14/80) 88/80! 74 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| > „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > »| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > > 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| > „| > » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å »| » »| » » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| > » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0.0.0.0.. á | 150/00 „| >{|3000 

43. | — 1 lambsfóður .........000000 0000... 0... á | 175) 00 „| »|3500 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......2.000000000 scn s ne... 3413 | 00 | 2844 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000000..00.0.00..0.0.. 1404 | 00 { 1170 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......02000000 0000... „| » » 

Eftir D. eða í fiski .........2.00000000 000. nad... 2739 | 00 j 2283 

Eftir E. eða i lýsi .........0000000000sessesns nn 315 | 00| 262 

Eftir F. eða í skinnavöru .......00000000 00 0s seen... 127| 00} 106 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0.000.00eeeessessssna 7998 | 00 | 6665 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........00000000 0000 sn ess... 1600 | 00 {1333       
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 30. janúar 1958. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Skarphéðinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. apríl 1958. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1958 til jafnlengdar 1959. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 
8 ær geldar á hausti .................... hver 
10 ær mylkar á hausti ................. hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 
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1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi ...........0.000000 pundið 
60 pör eingirnissokka ................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið 
180 pör sjóvettlinga ................... parið 
20 eingirnispeysur ..........000000000.. hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 
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Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. aur. aur, 
  

  

3000 
480 
520 
480 
320 
380 
220 

3000 
2400 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

250 
450 
200 
450 

» 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
00 
00 
00   »   

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

1500 
2700 
1200 
2700 

»   

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

  

2500 
2400 
2600 
3200 
3200 
2533 
1833 
2500 
2667 

1100 
1000 
2400 
600 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1250 
2250 
1000 
2250 

»



  

  

  

  

    
  

149 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 

— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| > » 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 22|00{ 330/00| 275 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » »| > » 
— 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 25| > »| » » 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 20| » »| > » 

— 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „im » 

— 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| > » 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| » »| > » 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| » » 

G. Ymislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 400)! 00)! 2400 | 00 | 2000 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 5 » »| > » 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > » 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á | 200) 00| 9600 | 00 | 8000 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........0.0.00.. á | 150/00 „| >{ 3000 
— 1 lambsfóður .........000000 0000... á Í 200/00 „| >{4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......00000000 000. se esas... 3124 | 44 | 2604 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00000000 00.00.0000. 1530 | 00) 1275 
Eftir C. eða í ullartóvöru .......20000000 000. senn... »| » » 
Eftir D. eða í fiski ...........00000000.0000 nn. ns... 2025 | 00 | 1688 
Eftir E. eða i lýsi .........2200000c0eeeenenn ess 330 | 00| 275 
Eftir F. eða í skinnavöru .........000000000. 0... 0... 0... | » 

En meðalverð allra landaura samantalið .......0000eereeereerseenenneenesesers 7009 | 44 | 5842 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0000000rereneseneeneeneneeeeneee 1752 | 36 | 1460       
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu og Húsavíkur, 10. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóhann Skaptason. 

janúar 1968. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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70 REGLUGERÐ 
30. júní 

um fiskveiðilandhelgi Íslands. 

1. gr. 
Fiskveiðilandhelgi Íslands skal afmörkuð 12 sjómilum utan við grunnlínu, sem 

dregin er milli eftirtalinna staða: 

1. Horn ss... revnerne 66*27'4 n.br., 2272475 v.lg. 
2. Íraboði .............0.0. 000. 6671978 — 2290675 — 
3. Drangasker ...........0..000.00. 00... 66*14'3 — 2194876 — 
4. Selsker .............00000 0. 6670775 — 21312 — 
5. Ásbúðarif ............00....0..0 00 6670871 — 209112 — 
6. Siglunes ............0.00000 0000 6671179 — 189501 — 
1. Flatey 2.........2...000 0 6671073 — 1725075 — 
8. Lágey ...........0000.0 00 6671778 — 179070 — 
9. Rauðinúpur ..........000000000000. 0. 6673077 — 1623275 — 

10. Rifstangi ..................... 0000. 0 0 6673273 — 169119 — 
11. Hraunhafnartangi ............0......000 00. 66732738 — 169016 — 
12. Langanes ............2...0.0.0 0000 6672276 — 1493270 — 
13. Skálatóarsker ............0000000 0... 6575977 — 149375 — 
14. Bjarnarey ..........0000000... nn 657471 — 1491873 — 
15. Almenningsfles ..............0000..... 65?33'1 — 13406 — 
16. Glettinganes „............000.0000 0000. 6573076 — 139364 — 
17. Norðfjarðarhorn ............00.0..20 00 6571070 — 139810 — 
18. Gerpir .............00 00. 657047 — 1322978 — 
19. Hólmur ..............0.0.0.0. 0000 6475879 — 1393077 — 
20. Setusker ...........0.00.0000 0000 6475777 — 139316 — 
21. Þursasker .............0.0.00. 0000 64541 — 1393679 — 
22. Yztibodi .........0.0..000 00 64?352 — 149016 — 
23. Selsker ............0002000 0000. 6473278 — 1490771 — 
24. Hvitingar ...............0.00 0000 6472378 — 1492871 — 
25. Stokksnes ..............0000000 0 649141 — 147585 — 
26. Hrollaugseyjar ..............0...... 000. 64017 — 159588 — 
27. Tvísker ................. 0. 6375576 — 1691174 — 
28. Ingólfshöfði .............0.00.00..0.. 6374778 — 169386 — 
29. Hvalsíki .................0.0.000 000 639471 — 173377 — 
30. Medallandssandur I ..................0000.0000.. 6373274 — 1725670 — 
31. Medallandssandur H ................0.0.00..0...0... 637306 — 1890070 — 
32. Myrnatangi .............0.0.00 0000 6372774 — 1891270 — 
33. Kötlutangi .............0000000.0. 0. 637234 — 1840 — 
34. Lundadrangur „.............00000000.0.. 0 637235 — 1990776 — 
35. Geirfuglasker ..............0.00.. 00... 6371970 — 2093071 — 
36. Einidrangur ...............0...000000.. 00. 6372774 — 200378 — 
37. Selvogur .................0000. 00. 6374971 — 2193974 — 
38. Hópsnes ..............0000000000 nn 6374973 — 2292476 — 
39. Eldeyjardrangur ..............0.0000000 00... 637438 — 2295976 — 
40. Gáluvíkurtangi ............00000 00. 647449 — 2395573 — 
41. Hraunvör .............0000.00 00... 6494976 — 249010 — 
42. Skálasnagi ............0.00.000. 0. 6475173 — 249026 — 
43. Bjargtangar ..................0000.0 000 6532 — 2493273 — 

30. dag júnímánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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70 44. Kópanes ........00.00.00 000 6574873 n.br., 24906'3 v.lg. 
30. júní 45. Barði ...........0.000.0.00.. snar 667037 — 2394776 — 

46. Straumnes ............20002000 00 6672577 — 2390875 — 
47. Kögur ......00....2....0 000 6672873 — 2295578 — 
48. Horn ..........0.2 0000. 6672779 — 22285 — 

Auk þess skulu dregnar markalínur í kringum eftirfarandi staði 12 sjómílur 
frá þeim: 

49. Kolbeinsey ........00200000 000 6770775 n.br., 18936'0 v.lg. 
50. Hvalbakur ...........2000. 0000 0 0 6493578 — 1321677 — 
öl. Geirfugladrangur ...............000.00..... 0 637406 — 2391773 — 

Loks skal dregin markalina í kringum Grímsey, 12 sjómílur frå yztu annesjum 
og skerjum hennar. 

Hver sjómíla reiknast 1852 metrar. 

2. gr. 
Í fiskveiðilandhelginni skulu erlendum skipum bannaðar allar veiðar sam- 

kvæmt ákvæðum laga nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi. 

3. gr. 
Íslenzkum skipum, sem veiða með botnvörpu, flotvörpu eða dragnót, skal 

heimilt að veiða innan fiskveiðilandhelginnar, en þó utan þeirra fiskveiðitakmarka, 
sem ákveðin voru í reglugerð nr. 21 19. marz 1952. 

Fyrir gildistöku þessarar reglugerðar skulu sett sérstök ákvæði um heimild 
þessa og þar tilgreint nánar um veiðisvæði og veiðitíma. 

4. gr. 
Botnvörpuskip skulu hafa öll veiðarfæri í búlka innanborðs, þegar þau eru 

stödd á svæðum, sem þeim er óheimilt að veiða á. 

5. gr. 
Aflaskýrslur skulu sendar Fiskifélagi Íslands á Þann hátt, sem fyrir er mælt 

í lögum nr. 56 frá 27. júní 1941, um afla- og útgerðarskýrslur. 
Nú telur sjávarútvegsmálaráðuneytið, að um ofveiði verði að ræða, og getur 

það þá takmarkað fjölda veiðiskipa og hámarksafla hvers einstaks skips. 

6. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum, laga nr. 45 13. júní 1937, 
um bann gegn dragnótaveiði í landhelgi, laga nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fisk- 
veiða í landhelgi með síðari breytingum, eða ef um er að ræða brot, sem ekki 
fellur undir framangreind låg, sektum frá kr. 1000.00 til kr. 100 000.00. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

friðun fiskimiða landgrunnsins, sbr. lög nr. 81 8. desember 1952, og fellur með 
gildistöku hennar úr gildi reglugerð nr. 21 19. marz 1952, um verndun fiskimiða 
umhverfis Ísland. 

8. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. september 1958. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 30. júní 1958. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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AUGLYSING A 
8. maí 

er varðar stimplun skjala. 

Öll leyfi, er stjórnarráðið hefur veitt, skv. 13. gr. laga 75/1921, til stimplunar 
skjala, falla niður frá og með 1. október n. k. Umsóknir um endurnýjun á leyfum 
skulu sendar ráðuneytinu fyrir 1. september n. k. 

Fjármálaráðuneytið, 8. maí 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 

AUGLÝSING 72 
30. mai 

F2 
frá ríkisstjórninni um breytingar á gjöldum. 

Gengin eru í gildi ný lög um útflutningssjóð o. fl., sem koma í stað laga nr. 
86/1956. Hér á eftir er rakið það helzta, sem varðar breytingar á yfirfærslugjaldi 
(I), innflutningsgjaldi (ID), verðtolli (III), söluskatti (IV), benzingjaldi (V), út- 

flutningssjóðsgjaldi af bifreiðum (VI), gjaldi af innlendum tollvörutegundum (VII) 

og gjaldi af ferðagjaldeyri (VIII). 

I. 

Yfirfærslugjald. 

A. 

Í stað 16% yfirfærslugjalds samkv. lögum nr. 86/1956 skal nú innheimta eftir- 

greind gjöld af yfirfærslum til greiðslu á fob-verði allra innfluttra vara og koma 

vörurnar Í neðangreinda tvo gjaldflokka. 

Nú er vara með 30% yfirfærslugjaldi og skulu þá yfirfærslubankarnir allt að 

einu taka af henni 55% yfirfærslugjald, en endurgreiða skal mismuninn við toll- 

greiðslu. 

1. flokkur. 

Tollskrá: Með 30% yfirfærslugjaldi. 

Kafli. Nr. 

7 4 Kartöflur. 
6  Þurrkaðar baunir, ertur og linsur og aðrir þurrkaðir belgávextir. 

9 1 Kaffi, óbrennt. 
2 Kaffi, brennt eða brennt og malað. 
3 Te. 

10 2 Rúgur. 
3 Ris með hýði eða á ytra hýðis. 

11 1  Hveitimjöl. 
2  Rúgmijöl. 

B19
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72 Tollskrå: 

30. maí Kafli, Nr. 

11 

12 
15 

17 

25 
44 
48 

51 

52 

54 

3  Rísmjöl. 
5  Haframjöl. 
7 Bókhveitimjöl og annað kornmjöl í þessu tollskrárnúmeri. 
8  Hveitigrjón. 
9  Bygggrjón. 

10 Hafragrjón. 
11  Rísgrjón. 
19  Kartöflumjöl og maíssterkja. 
20  Sagógrjón, þar með tapíóka, einnig tilbúin. 
10  Síkoríurætur, óbrenndar. 

10 Kókosfeiti, hreinsuð og hert. 
14. Baðmullarfræsolía. 
15  Jarðhnetuolía. 
17 Soyuolía. 

1  Strásykur. 
2  Molasykur. 
9  Borðsalt. 

11 Dagblaðapappir. 
5  Baðmullartvinni. 
7  Baðmullargarn, åt. a. 
8 Molskinn úr baðmull. 

16—18 „ Baðmullarvefnaður, åt. a. 
19  Prjónavoð úr baðmull. 
20 — Baðmullarsokkar og leistar. 
22  Nærfatnaður úr baðmull. 
40 0 Sáraumbúðir og dömubindi, einnig þótt þau séu úr öðru en vefnaði, 

o. þ. h. 
6—8 Skófatnaður úr kátsjúk. 

2. flokkur. 

Með 55% yfirfærslugjaldi. 

Allar aðrar innflutningsvörur en þær, sem taldar eru í 1. flokki hér á undan. 
Nú er aðkeypt vara greidd samkvæmt leyfi Innflutningsskrifstofunnar með lög- 

lega fengnum gjaldeyri, sem hlutaðeigandi hefur þó ekki keypt í banka, og skal þá 

eigi innheimta yfirfærslugjald af fob-verði vörunnar. Annars skulu tollyfirvöld og 
póstafgreiðslur innheimta yfirfærslugjald af öllum vörum, sem yfirfærslubankarnir 
hafa ekki innheimt gjaldið af, og skal talið, að yfirfærslugjaldið sé ógreitt, nema 
afhentur sé vörureikningur, sem ótvírætt ber það með sér, að yfirfærslugjaldið sé 
greitt af vörum þeim, sem tilgreindar eru í vörureikningum, sem afhentur er til 
tollmeðferðar. 

Yfirfærslugjald skal ekki greiða af: 

Vörum, sem sjómenn og flugmenn flytja hingað og keyptar eru erlendis fyrir 
laun þeirra og greiðslur, sem þeir hafa þegar greitt yfirfærslugjald af, enda 
lýsi þeir yfir því í tollinnflutningsskýrslu, að vörurnar séu greiddar með slík- 
um gjaldeyri. 

Gjöfum og öðrum sendingum, sem sönnur eru færðar á, að sendar séu hingað 
ókeypis.
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3. Vörum, sem farþegar hafa hingað með sér í fari sínu og þeir hafa keypt erlendis 72 

fyrir gjaldeyri, sem þeir hafa greitt yfirfærslugjald af, enda lýsi þeir því yfir 30. maí 

í tollinnflutningsskýrslu, að vörurnar séu greiddar með slíkum gjaldeyri. 

Nú hefur 16% yfirfærslugjald verið greitt af vörum fyrir gildistöku hinna nýju 

laga um útflutningssjóð o. fl. og skal þá ekki innheimta viðbót, sem svarar til 

hækkunar á gjaldinu. Hins vegar skal hið nýja yfirfærslugjald talið með í gjaldstofni 

þeim, sem verðtollur, söluskattur og innflutningsgjald er tekið af, ef aðflutningsskjöl 

yfir vörurnar hafa verið afhent til tollmeðferðar eftir gildistöku hinna nýju laga 

eða ef aðflutningsgjöldd af vörum, sem komu til tollmeðferðar fyrir gildistöku hinna 

nýju laga hafa ekki verið greidd fyrir 6. júní 1958. Einnig skal hið nýja gjald við 

ákvörðun verðtolls, söluskatts og innflutningsgjalds talið í gjaldstofni þessara gjalda, 

þegar um er að ræða vörur, sem greiddar eru samkvæmt leyfi Innflutningsskrif- 

stofunnar með löglega fengnum gjaldeyri, sem hlutaðeigandi hefur þó ekki keypt 

í banka. 

B. 

1. 

Af yfirfærslum fyrir námskostnaði og sjúkrakostnaði skal innheimta 30% yfir- 

færslugjald. 

2. 

Af öllum öðrum yfirfærslum til útlanda skal innheimta 55% yfirfærslugjald. 

Áhafnir skipa og flugvéla, sem eiga rétt á að fá hluta launa sinna eða ákveðnar 

fjárhæðir í erlendum gjaldeyri, skulu greiða 55% yfirfærslugjald af öllum gjald- 

eyri, sem þeim er afhentur. 
Vinnulaun erlendra ríkisborgara hér á landi til 1. júní 1958 skulu vera undan- 

þegin yfirfærslugjaldi. Umsóknir um yfirfærslu vinnulauna án yfirfærslugjalds 

skulu hafa borizt Innflutningsskrifstofunni fyrir lok júnímánaðar 1958. Eftir þann 

tíma skal ekki veita nein gjaldeyrisleyfi fyrir vinnulaunum án yfirfærslugjalds. 

IL Innflutningsgjald. 

Í stað 88%, 77%, 60.5%, 38.5% 8.8% og 12.1% innflutningsgjalds samkv. lögum 
nr. 86/1956 skal nú aðeins greiða þrenns konar innflutingsgjald. Þessir þrír gjalda- 

flokkar eru tilgreindir hér á eftir. 
Innflutningsgjaldið skal miða við tollverð vöru, sbr. 10. gr. tollskrárlaga nr. 

90/1954, að viðbættu yfirfærslugjaldi, aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri álagn- 
ingu. Hvorki söluskattur af innfluttum vörum né tollstöðva- og byggingarsjóðsgjald 

skulu þannig vera i gjaldstofni innflutningsgjalds. 
Yfirfærslugjaldið, sem telja ber með tollverði vöru við ákvörðun innflutnings- 

gjalda skal miða við verð eða verðmæti vara kominna um borð í farartæki, sem 

flytur þær til Íslands. 
Heimildin í síðari málsgrein 2. liðs í B í 36. gr. laga nr. 33/1958 hefur verið 

notuð þannig, að ákveðið hefur verið, að hinn sérstaki innflutningslisti í 2. gr. reglu- 
gerðar nr. 15/1957 gildi áfram og lækkar þannig innflutningsgjaldið á þeim vörum, 
sem merktar eru með stjörnu (*) í listanum. Við neðangreinda flokkun til innflutn- 
ingsgjalds hefur verið tekið tillit til lækkananna. 

1. flokkur. 

Af eftirgreindum vörum skal greiða 62% innflutningsgjald, sem með 10% áætlaðri 

álagningu verður 68.2% :
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72 Tollskrå: 

30. maf Kafli. Nr. 

6 8. Blómlaukar. 
7 5 Nýjar baunir, linsur, ertur og aðrir nýjir belgávextir, ót. a. 

7 Nýtt kál og annað nýtt grænmeti, ót. a. 
8  Þurrkað grænmeti, åt. a. 

8  1—36 Ávextir, hnetur og hnetumjöl. 
94-16£17 Krydd alls konar, annað en blandað síldarkrydd. 

2  Kjötextrakt, fastur eða fljótandi. 
7 Sirép, ót. a. 

19 3—4  Búðingsduft og tilreitt mjöl og sterkja. 
5 Steiktur rís og aðrar tilreiddar korntegundir og rótarávextir. 
6  Makkarónur og aðrar deigvörur. 

21 3 Soya. 

4. Tómatsósa og tómatpuré. 
ö Kryddsåsur, súpuefni og súputeningar. 

12 226 Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra, þó ekki 
24—26 ritvélar og hlutar til þeirra. 

13 37—45 Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar, og hlutar til þeirra. 
55—58,  Rafmagnslampar í sýningarglugga, á og yfir dyr, til myndatöku, 
59—62 innanhúss, ljósakrónur, þ. á m. ljóstæki á jólatré, vinnulampar, 
og 64 götuluktir, ljósaskilti, neonskilti, stundaklukkur og önnur innan- 

hússljósatæki. 
84 Útvarpstæki. 

15 13—14 Reiðhjól og reiðhjólahlutar. 
18 1,20g4 Ur og klukkur, þó ekki úra- og klukkuhlutar. 

2. flokkur. 

Af vörum, sem taldar eru hér á eftir, skal greiða 40% innflutningsgjald, sem 
með 10% áætlaðri álagningu verður 44%. 

Tollskrá: 

Kafli. Nr. 

4 9 Hunang og hunangslíki. 
5 5. Dunn og fiður. 

14  Svampar (porifera). 
11 19 Sterkja, ót. a. 
12 1  Blómfræ. 
19 1  Barnamjöl. 

2  Bökunarduft (lyftiduft). 
8—10 Kex og aðrar brauðvörur. 

20 1—3  Kryddaðir ávextir, súkkat og aðrir sykraðir ávextir. 
4. Niðursoðnir ávextir. 
5  Aldinsulta og aldinhlaup (gelé). 
6 Aldinmauk (marmelade). 
9 Saft úr ávöxtum og jurtahlutum. 

11—12  Nidursodid og kryddað grænmeti. 
21 6—8  Pressuger, þurrger og annað ger. 
25 3  Steinmluningur (terrazzó). 

5  Eldfastur leir og mörtel.
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72 

30. mai 

Marmari, óunninn, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum. 

Frostlögur og bremsuvökvi. 
Kvikmyndafilmur, óframkallaðar. 
Ljósmyndaplötur, óframkallaðar. 
Ljósprentunarpappír. 
Efnivörur til ljósmyndunar, sem með söluumbúðum vega ekki meira 

en 2 kg. 
Ritvéla- og reiknivélabönd. 
Matarlitir alls konar, ót. a. 
Blek alls konar, fljótandi. 
Blekduft og blektöflur. 
Blýantar, nema skrúfblýantar, blý og krít í blýanta, skólakrit, klæð- 

skerakrit, alls konar ltkrit og pastelkrít. 
Ilmolíur, kjarnar og ilmefni, einnig tilbúin. 
Hárliðunarvökvar og hráliðunarduft, ót. a. 
Andlitsfarði (smink) og andlitsduft. 

Ilmsmyrsl. 
Tannduft, tannpasta og munnskolvatn. 

Naglalakk. 
Varalitur, augnbrúnalitur og þvílíkir litir. 

Baðsalt. 
Ilmpappir. 

Sápa og sápulíki, ót. a. þó ekki handsápa og raksápa. 

Þvottaduft og ræstiduft, ót. a. 

Skóáburður og annar leðuráburður, bón og húsgagnagljái, fægismyrsl 

og fægisápa, fægiduft, fægilögur og ofnsverta. 

Skíðaáburður. 
Kerti. 
Eldspýtur. 
Umbúðablöð úr plasti, ót. a., 
þó ekki, ef þau eru með áletrun, sem ber það með sér, að þau séu ætluð utan um 

íslenzkar afurðir. 

Plötur og þynnur, åt. a., rör, åt. a, og stengur úr plasti, 

þó ekki: 
4. a. Einlitar og ómunstraðar plötur og þynnur, enda sé viðtakandinn iðnfyrir- 

tæki, þar sem úr þeim verða framleiddar nýjar söluvörur og því er lýst 

yfir í tollinnflutningsskýrslu, að þær verði einungis þannig notaðar þar. 
Sléttar eða báraðar og gagnsæjar plötur og þynnur, til notkunar í stað glers. 
Aðrar plötur og þynnur til framleiðslu á nýjum vörum með sama skilorði 

og i 4 a. 
Plastflot til netjagerðar. 

. Vatnsleiðslupípur. 
Þéttilistar til lokunar á þennsluraufar. 

. Rör og stengur til framleiðslu á nýjum vörum með sama skilorði og í 4 a. 

Plastdúkur. 
Fatnaður úr plasti, ót. a., þó ekki skófatnaður. 
Búsáhöld úr plasti. 
Þvottaskálar og önnur hreinlætis- og snyrtitæki úr plasti. 
Aðrar vörur úr plasti, åt. a., þó ekki flöskur, netjakúlur og glys- 

og skrautvörur. 
Gólfmottur og setur úr kátsjúki. 
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Jólatré og gervijólatré. 

Skíði og skíðastafir úr trjáviði, enn fremur skíðastafir úr öðrum 
efnum og skíðabindingar. 

Kastkringlur og spjót til íþróttaiðkana. 
Gólfmottur og ábreiður alls konar úr strái, ót. a. 
Körfur úr fléttiefnum, aðrar en fiskkörfur og kolakörfur. 
Flauel og flos (plyds) úr silki. 
Gólfábreiður, gólfmottur og sólfdreglar úr silki. 
Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, tyll og önnur 

þess konar netofin efni úr silki. 
Leggingar, snúrur og þess konar dregilvörur (possement) úr silki. 
Hárnet úr silki. 

Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufa- 
borðar. 

Flauel og flos úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr gerviþráðum. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og 
önnur þess konar efni úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess háttar dregilvörur úr gervisilki, nylon 

eða öðrum gerviþráðum. 
Hárnet úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufaborðar, úr 

gervisilki, nylon eða öðrum gserviþráðum. 
Vefnaður, ót. a., úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum, þó ekki 

korsettbrókade, korsettsatin og annar lifstykkjavefnaður, svo og 
fóðurefni ofin úr gerviþráðum. 

Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinnaður með málm- 
þræði. 

Snúrur og leggingar á einkennisbúninga, o. þ. h. 
Bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar og tyll úr málmþræði. 
Annar vefnaður og vörur úr málmþræði. 
Flauel og flos úr ull eða öðru dýrahári. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr ull og öðru dýrahári. 
Gólfábreiður, gólfmottur og sólfdreglar úr baðmull. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr hör, hampi, kókostægjum 

og öðrum spunaefnum 49. kafla tollskrár. 
Tennisnet og önnur þess konar net, svo og burðarnet. 
Vefnaðarvara úr silki, gervisilki eða öðrum gerviþráðum, lökkuð, 

ferniseruð o. s. frv. 
Prjónavoð úr silki. 
Sokkar og leistar úr silki. 
Nærfatnaður, prjónaður úr silki. 
Vettlingar og hanzkar, prjónaðir úr silki. 
Aðrar prjónavörur úr silki. 
Prjónavoð úr gerviþráðum. 
Sokkar og leistar úr gerviþráðum. 
Nærfatnaður, prjónaður úr gerviþráðum. 
Vettlingar og hanzkar, prjónaðir úr gerviþráðum. 
Aðrar prjónavörur úr gerviþráðum.
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Regnkåpur ur yfirdregnum silki- og gervisilkivefnadi. 
Ytri fatnaður úr silki fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar og úlpur. 

Nærfatnaður úr gerviefnum. 
Ytri fatnaður úr gerviefnum fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar og 

úlpur. 
Ytri fatnaður úr ull eða öðru dýrahári fyrir telpur og konur, þó ekki 

jakkar og úlpur. 
Ytri fatnaður úr baðmull fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar eða 

úlpur. 
Ytri fatnaður úr hör eða öðrum jurtaspunaefnum en baðmull eða 

gerviefnum úr jurtaríkinu, fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar 
og úlpur. 

Hattar og húfur. 
Regnhlífar, sólhlifar og göngustafir. 
Handföng á göngustafi, regnhlífar og sólhlífar. 
Regnhlifa- og sólhlífagrindur og teinar. 
Unnar fjaðrir, fuglshamir, fuglahausar, vængir og aðrir fjaðurklæddir 

fuglahlutar til skrauts á hatta o. fl. 
Tilbúin blóm, blómahlutar, ávextir og annað þ. h. 

Silfur í stöngum, plötum eða vir. 
Platínumálmar í stöngum, plötum eða vir. 
Snjókeðjur á bifreiðar. 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær úr járni, stáli eða öðrum 

járnlegeringum. 
Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, gluggahorn og þvi- 

líkar vörur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Lásar og lyklar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 

Kengir, kassakrækjur, plukkur og reimlásar. 
Hilluberar, fatasnagar og falakrókar úr járni, stáli eða öðrum járn- 

legeringum. 
Lyklaborð, hurðaskilti, handklæðahengi, númeraskilti á hús eða til- 

sniðnar plötur í þau, svo og skilti á póstkassaop o. þ. h. úr járni, 
stáli eða járnlegeringum. 

Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þ .h. úr járni, stáli eða öðrum 

járnlegeringum. 
Olíukyndingartæki, þó ekki varahlutir. 
Eldtraustir skápar, kistur og hólf, svo og hurðir eða lok á slíka hluti. 

Skjalaskápar, ósamsettir og samsettir, og aðrar slíkar samsettar og 

ósamsettar skjalahirzlur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 

Blöndunarhanar til baðkera, vaska o. þ. h. úr járni, stáli eða öðrum 

járnlegeringum. 
Vatnshanar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Kastkúlur til útiíþróttaiðkana, skíðabindingar og skíðastafir úr járni, 

stáli eða öðrum járnlegeringum. 

Saumur úr kopar eða koparlegeringum. 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær úr kopar eða koparleger- 

ingum. 
Lásar og lyklar úr kopar eða koparlegeringum, åt. a. 

1958 

72 

30. maí



1958 

72 Tollskrå: 

30. maí Kafli. Nr. 

72 

73 

75 

84 

15 

16 

17 

160 

Hurðaskilti, lyklaborð, handklæðahengi, skilti á póst- og bréfkassaop 
og þvílík skilti eða spjöld úr kopar eða koparlegeringum. 

Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggkrókar, gluggahorn og þvílíkar 
vörur úr kopar eða koparlegeringum. 

Handföng á hurðir, kistur, skrúfur o. þ. h. úr kopar eða koparleger- 
ingum. 

Blöndunarhanar til baðkera o. þ. h. úr kopar eða koparlegeringum. 
Vatnshanar úr kopar eða koparlegeringum, þó ekki brunahanar. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar, rær, 

o. þ. h. úr nikkel eða nikkelblöndum. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær 

o. þ. h. úr aluminium eða alúminíumlegeringum. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær 

úr zinki eða zinklegeringum. 
Vasahniífar, skeiðahnifar og pappirshniífar. 
Rakhnífar, rakvélar, rakvélablöð og slípivélar. 
Skæri og snyrtitæki, ót. a. 
Smávarningur til hússagnagerðar (Möbelbeslag), åt. a. 
Nautahringir, lyklahringir, dyra- og sluggatjaldahringir og aðrir þess 

konar hringir. 
Hringjur, spennur óskreyttar, smellur, krókapör, skókóssar og annar 

þess konar smávarningur til sauma, lífstykkjagerðar, pappírsvöru- 
iðnaðar, skósmíða og söðlasmíða o. þ. h., ót. a. 

Hárnálar, hárklemmur, hárspennur óskreyttar, lásnælur, fingurbjargir, 
skóhorn og skóhnepparar. 

Alls konar veski og hylki, svo sem vindla- og vindlingaveski og kassar, 
tóbaksdósir og -baukar, nálhús, gleraugnahús, öskubakkar o. þ. h. 

Bréfaklemmur, pennar, heftiklemmur, bréfapressur, pappíirsgathögsg, 
pennastokkar, pennastativ, blýantshaldarar, teiknibólur, penna- 
bakkar, bókapressur, blekbyttur, stimplar og stimpilpúðar, reglu- 
stikur, þerripappirshaldarar, blýantsyddarar, signet o. þ. h. rit- 
fangavörur úr ódýrum málmum. 

Glugga- og dyratjaldastengur með tilheyrandi krækjum. 
Flöskuhettur, ót. a., einnig þótt í þeim sé korkur að nokkru leyti. 
Saumavélar og hlutar til þeirra. 
Ritvélar og hlutar til þeirra. 
Rjómaísgerðarvélar. 
Rafmagnskerti, flautur, ljósker, háspennukefli, ræsar, straumgreinar, 

hleðsluhemlar, stefnuljós og annar rafmagnsbúnaðar í bifreiðar. 
Reiðhjólaluktir og dynamóar. 
Vasaljós. 
Rafmagnshandþurrkur og -hárþurrkur. 
Rafmagnshárklippur. 
Rafmagnshárliðunartæki og hlutar til þeirra. 
Önnur rafmagnssnyrtitæki. 
Vélar í bifreiðar og hlutar til þeirra, svo og aðrir bifreiðahlutar, ót. a. 
Bifhjólakörfur og aðrir bifhjólahlutar, ót. a. 
Barnavagnar og hlutar til þeirra. 
Tennis-, hockey- og golfknettir og önnur tæki til þeirra leikja,
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Tollskrå: 

Kafli. Nr. 

åt. a., fótknettir og „krokket“ og önnur þess háttar útiíþróttatæki 
með tilheyrandi kúlum, spöðum og sleggjum. 

2  Gúmmíboltar. 
6 Jólatrésskraut alls konar. 

8 Önglar með flugu eða öðru tilbúnu agni til lax- og silungsveiða. 
10 Ongultaumar, línur, girni og línuhjól til lax- og silungsveiða. 
11  Fiskistengur og lausir liðir í þær. 

85 1  Hnappar til fata, åt. a, þar með taldir ermahnappar og flibba- 
hnappar, úr öðru en góðmálmum. 

2  Sjálfblekungar, skrúfblýantar og pennastengur úr öðru en góð- 
málmum. 

3  Reykjarpípur, pípuhausar, pípuhreinsarar alls konar, munnstykki 
og aðrir pípuhlutar, vindla- og vindlingamunnstykki og kveikj- 
arar nema úr góðmálum. 

5  Haárgreiður og höfuðkambar alls konar. 

3. flokkur. 

Af búsáhöldum (a), smíðatólum og verkfærum (b) og öðrum eftirgreindum 
vörum (c) skal greiða 22% innflutningsgjald, sem með 10% áætlaðri álagningu 

verður 24.2%: 

Tollskrá: 

Kafli. Nr. a. 

40 58 Búsáhöld úr trjáviði. 
44 44  — — pappa og pappir. 
58 29 — — steini, dt. a. 

59 9&12 — — postulíni og leir, åt. a. 
60 20£21  Hitaflöskur og búsáhöld úr gleri, åt. a. 
63 83 Búsáhöld úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum, ót. a. 

64 23  — —- kopar eða koparlegeringum, dt. a. 
65 — — nikkli eða nikkellegeringum, åt. a. 
66 — — aluminium eða alúmíníumlegeringum, ót. a. 
67 — — blýi eða blýlegeringum. 

— — tini eða tinlegeringum, ót. a. 
— — öðrum ódýrum málmum. 

a Borðhniífar, gafflar og skeiðar úr ódýrum málmum, einnig með góð- 
málmshúð. 

7 Dåsahnifar, tappatogarar, flöskulyklar og hnetubrjótar. 
72 6 £ 7  Kjötkvarnir og kaffikvarnir, aðrar en rafmagns, sem teljast til 1. 

flokks. 

5 
9 
7 

68 6 — — zinki eða zinklegeringum, åt. a. 
6 
3 
2 

b. 

40 33  Skåft og handföng úr trjáviði. 
35 — Smíðatól og handverkfæri úr trjáviði, ót. a. 

58  9—13  Brýni, hverfisteinar, smergilhjól, smergilsteinn, vikursteinn, kar- 
borundumsteinn og aðrir steinar til slípunar, fágunar og brýnslu. 

63 67 Spaðar, skóflur, járnkarlar, hakar, hrífur og kvíslar. 
B 20 
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71—80 

64 21 & 22 

66 11 

71 6 

7 3 
17 8 
29 3 

8 
32 3 

37 3 
4 
7 
8 
9 

10 
39A 11b 
40 34 

41 

45 

41 3 
44 1 

3 
4 
5 
6 

8 &8a 
10 & 10a 

12 
13 
14 
15 
18 
20 
21 
21a 

22 
24 

26 & 27 
28 & 29 
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Smíðatól og önnur þvílík handverkfæri úr járni, stáli og öðrum 
járnlegeringum, einnig rafmagnsknúið. 

Lóðhamrar, smíðatól og önnur þvílík handverkfæri úr kopar og 
koparlegeringum, einnig rafmagnsknúið. 

Smíðatól og önnur þvílík handverkfæri úr alúmíníum og alúminíum- 
legeringum, einnig rafmagnsknúið. 

Bókbandshnífar, skósmíðahnifar og aðrir hnífar en þeir, sem teljast 
til nr. 1—5 í 71. kafla. 

c. 
Laukur. 
Þrúgusykur (glykose), fastur eða fljótandi. 
Ljósmyndafilmur óframkallaðar. 
Ljósmyndapappír. 
Handsápa og raksápa. 

Hanzkar og vettlingar úr leðri. 
Belti úr leðri. 
Hattöskjur, hnakktöskur, ferðakoffort og aðrar ferðatöskur úr leðri. 
Alls konar veski, buddur, hylki og töskur úr leðri, ót. a. 
Skrifmöppur og bókabindi úr leðri, ót. a. 
Bakpokar og fatapokar úr leðri. 
Flöskur úr plasti. 
Parketplötur úr korki (gólfkork). 
Rammalistar úr trjáviði og aðrir listar og stengur úr trjáviði til um- 

gerðar o. þ. h., åt. a. 
Reglustikur, pennastokkar, pennabakkar og aðrar þ. h. ritfangavörur 

úr trjáviði. 
Korktappar. 

Bylgjupappi og bylgjupappiír. 
Veggpappi. 
Gólfpappi. 

Pergamentpappi og pergamentpappír, åt. a 
Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og þvílíkum efn- 

um eða lagður lit- eða skrautpappír. 
Bókbandspappi. 
Venjulegur umbúðapappir, áprentaður eða óáprentaður, og annar 

þ. h. pappir. 
Teiknipappír, óheftur. 
Þerripappir. 

Skrifpappír, prentpappíir, ót. a., og kópíupappir. 
Pappír lagður þræði eða vef eða borinn vaxi. 
Salernispappir. 

Stensilpappír og kalkerpappir. 
Skrautpappir. 
Marmarapappiír. 
Annar pappír, ót. a. 
Rúllur á reiknivélar, ritsíma o. þ. h. 
Umslög, åt. a. 
Pappirspokar, ót. a.
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Pentudúkar (serviettur), borðdreglar, borðdúkar, vasaklutar, hillu- 

„ borðar og aðrir laufaborðar úr pappir og pappa. 
Öskjur og möppur úr pappir og pappa með bréfsefnum og umslög- 

um óáprentuðum. 
Pappakassar til umbúða, aðrir en umbúðir með áletrun, sem ber það 

með sér, að þær séu áætlaðar utan um íslenzkar afurðir. 
Pappabakkar til umbúða, svo og kökuskifur. 
Frímerkjapappír, límborinn, svo og flugnaveiðarar. 

Lampa- og ljósaskermar úr pappa og pappír, einnig í sambandi við 

önnur efni. 
Myndaalbúm, frímerkjaalbúm, albúm fyrir grammófónplötur og önnur 

þvílík albúm úr pappa og pappir. 
Bréfa- og skjalabindi, bókabindi, alls konar bréfamöppur, einnig þótt 

í þær sé prentað registur, skrifmöppur, svo og bréfaklemmur úr 

pappa eða pappir. 
Skrifpappír, teiknipappir og annar þess konar pappir, heftur en 

óáprentaður. 
Skrifbækur alls konar, stílabækur, forskriftarbækur, vasabækur og 

aðrar þess konar bækur, óáprentaðar, heftar eða bundnar. 

Ferðatöskur, ferðakistur, fiðlukassar og aðrir hljóðfærakassar, 
hattaðskjur, kventöskur, seðlaveski, skjalamöppur og skólatöskur, 
skotfæratöskur og önnur þvílík veski, töskur og hylki, ót. a. úr 
pappa og pappir einnig Í sambandi við önnur efni. 

Vindla- og vindlingaveski úr pappa og pappir, nálhús, tóbaksdósir, 
tannburstahylki og gleraugnahylki. 

Bréfspjöld með myndum, hamingjuóskaspjöld, einnig án mynda, 
nafnspjöld, matseðlaspjöld og þvílík spjöld áletruð, ót. a. 

Flöskumiðar, miðar á skrifbækur og aðrir þess konar miðar, áletr- 
aðir, einnig þótt þeir séu límbornir, svo og merkimiðar, áletraðir. 

Spil. 
Veggalmanök og önnur dagatöl og spjöld til þeirra. 

Áprentuð bréfsefni og eyðublöð alls konar, ót. a, ávísanabækur, 
kvittanahefti og þess konar, tvíritunarbækur og annar pappír áprent- 

aður, ót. a. 

Verzlunarbækur, áprentaðar, ót. a. 

Silkivefnaður, ót. a., þó ekki korsettbrokade og korsettsatin og annar 

lífstykkjavefnaður. 
Fóðurefni ofin úr gerviefnum. 
Vefnaður, åt. a., úr ull eða öðru dýrahári. 

Ytri fatnaður prjónaður úr silki. 
— — — — gerviþráðum. 
— — — — ull eða öðrum dýrahárum. 
— — — — úr baðmull. 
— — — — hör eða öðrum jurtaefnum en baðmull eða gerviefnum 

úr jurtaríkinu. 
Regnkápur úr baðmull, hör, hampi eða öðrum jurtaefnum en gervi. 

efnum, yfirdregnar með fernis, kátsjúk o. þ. h. 

Ytri fatnaður úr silki fyrir drengi og karlmenn og jakkar og úlpur 

fyrir telpur og konur, 
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Ytri fatnaður úr gerviefnum fyrir drengi og karlmenn og jakkar og 
úlpur fyrir telpur og konur. 

Ytri fatnaður úr ull eða öðru dýrahári fyrir drengi og karlmenn og 

jakkar og úlpur fyrir telpur og konur. 
Ytri fatnaður úr baðmull fyrir drengi og karlmenn og jakkar og 

úlpur fyrir telpur og konur. 
Ytri fatnaður úr hör eða öðrum jurtaspunaefnum en baðmull eða 

gerviefnum úr jurtaríkinu fyrir drengi og karlmenn og jakkar og 
úlpur fyrir telpur og konur. 

Bréfaveski, skrifmöppur, bréfamöppur, bréfabindi, skjalatöskur, kven- 
töskur og þvílík veski, möppur og skrín úr vefnaði eða yfirdregnum 
vefnaði. 

Bakpokar, fatapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, kistur, hattöskjur, hylki 
utan um hljóðfæri, skotfæri, skotvopn, fiskistengur o. þ. h. vörur 
úr vefnaði eða yfirdregnum vefnaði. 

Vegg- og gólfflögur úr leir. 
Baðker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. þ. h. munir og 

og hlutar til þeirra úr leir. 
Speglar úr gleri, einnig í góðmálmsumgjörðum. 
Vegg- og gólfflögur úr gleri. 
Niðursuðuglös. 
Aðrar flöskur og glös en mjólkurflöskur. 
Naglar og stifti úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum, þó ekki 

hóffjaðrir. 
Hjólaskautar og aðrir skautar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar (cistern), þvagskálar, 

þvottaskálar, eldhúsvaskar og hlutar til þeirra úr járni, stáli eða 
öðrum járnlegeringum. 

Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar (cistern), þvagskálar, 
þvottaskálar, eldhúsvaskar og hlutar til þeirra úr zinki eða zink- 
legeringum. 

Myndarammar og aðrar þvílíkar umgjörðir úr ódýrum málmum. 
Optisk gler. 
Sjónaukar, alls konar. 

Smásjár og smásjárhlutar. 
Gleraugnaumgerðir. 
Gleraugu. 

Ljósmyndavélar og hlutar til þeirra, ót. a. 
Kvikmyndatökuvélar, sýningarvélar, skuggamyndavélar og hlutar til 

þeirra. 
Teiknigerðir (bestik), reikningsstokkar o. b. h. reiknitæki, sem ekki 

geta talizt vélar. 
Málbönd, mælistokkar og kvarðar. 
Hljóðfæri, hljóðritunartæki og hlutar til þeirra. 

Framangreint innflutningsgjald skal greiða af öllum vörum, sem tollafgreiddar 
eru frá og með 30. maí 1958. Heimilt er þó að greiða innflutningsgjald eftir eldri 
reglum, þegar svo stendur á, sem segir í 1. tölulið 2. málsgr. 19. gr. tollskrárlaga, 
enda sé vara tollfagreidd og aðflutningsgjöld greidd fyrir 6. júní 1958.
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III. Verðtollur. 

Samkvæmt hinum nýju lögum nr. 33/1958, um útflutningssjóð o. fl., skal yfir- 

færslugjald talið með í gjaldstofni þeim, sem verðtollur er reiknaður af, og er það 

breyting frá því, sem áður gilti. Það er hið nýja yfirfærslugjald, 30% eða 55%, 
sem skal tekið með í gjaldstofninum. 

Nú koma til tollafgreiðslu vörur, sem greiddar hafa verið fyrir gildistöku hinna 

nýju laga um útflutningssjóð o. fl., og skal þá engu að síður telja hið nýja yfir- 

færslugjald með við ákvörðun verðtolls. 
Yfirfærslugjaldið, sem telja ber með tollverði vöru við ákvörðun verðtolls, skal 

miða við verð eða verðmæti vara kominna um borð í farartæki, sem flytur þær 

til Íslands. 

IV. Söluskattur af innfluttum vörum. 

Yfirfærslugjald samkvæmt hinum nýju lögum um útflutningssjóð o. fl. skal 

jafnan talið með í gjaldstofni þeim, sem söluskattur af innfluttum vörum er mið- 

aður við. 
Nú koma til tollafgreiðslu vörur, sem greiddar hafa verið fyrir gildistöku hinna 

nýju laga um útflutningssjóð o. fl., og skal þá engu að síður telja hið nýja yfir- 

færslugjald með við ákvörðun söluskatts. af innfluttum vörum. 
Yfirfærslugjaldið, sem telja ber með tollverði vöru við ákvörðun söluskatts af 

innfluttum vörum, skal miða við verð eða verðmæti vara kominna um borð í farar- 

tæki, sem flytur þær til Íslands. 

V. Benzingjald. 

Til viðbótar 31 eyris benzínsgjaldi samkvæmt lögum nr. 68/1949 og 20 aura 
benzingjaldi samkvæmt lögum nr. 92/1957 skal frá gildistöku hinna nýju laga nr. 
33/1958, um útflutningssjóð o. fl., innheimta benzingjald, sem nemur 62 aurum af 
hverjum lítra. Þar af skulu 6 aurar renna í brúarsjóð, 6 aurar í sérstakan sjóð, 
sem varið skal til að gera akfæra þjóðvegi milli byggðarlaga, og 50 aurar í úl- 

flutningssjóð. 
Hækkun þessi tekur til benzinbirgða 30. maí 1958. Undanþegnir hækkuninni 

skulu þó 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 
Sömu reglur gilda um endurgreiðslu á 62 aura gjaldinu af benzíni, sem notað 

er til annars en bifreiða og bifhjóla, og nú gilda um endurgreiðslu á öðru benzin- 

gjaldi. 

VI. Útflutningssjóðsgjald af bifreiðum. 

Frá 30. maí 1958 skal Innflutningsskrifstofan innheimta 160% gjald af bifreið- 
um og bifhjólum í stað 125% sams konar gjalds samkvæmt lögum nr. 86/1956. 
Undanþegnar gjaldi þessu eru jeppabifreiðar, landroverbifreiðar, unimogbifreiðar 
og almenningsvagnar, svo og vörubifreiðar, sem eru að burðarmagni 3 tonn og 

þar yfir. 
Þá skulu tollyfirvöld frá 30. maí 1958 innheimta 160% gjald af bifreiðum, sem 

settar hafa verið saman innanlands og koma til skrásetningar eftir 29. mai 1958, 

og skal óheimilt að skrásetja þessar bifreiðar fyrr en fyrir liggur kvittun tollyfir- 
valds um greiðslu gjaldsins. Undanþegnar gjaldi þessu eru sömu bifreiðar, sem 
undanþegnar eru gjaldinu samkvæmt ákvæðum næstu málsgreinar hér á undan. 
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VIL. Gjald af innlendum tollvörutegundum. 

Í stað 80% álags samkvæmt lögum nr. 86/1956 skal frá og með 30. maí 1958 
innheimta gjald af innlendum tollvörutegundum með 150% álagi og tekur hækkunin 
því til þeirrar sölu og annarrar afhendingar á tollvörum, sem á sér stað frá og með 
30. maí 1958. 

VIII. Gjald af ferðagjaldeyri. 

Í stað 15% gjalds samkvæmt lögum nr. 86/1956 skal Innflutningsskrifstofan frá 
og með 30. maí 1958 innheimta 20% af leyfisfjárhæð. 

Gjöld á ferðagjaldeyri eru í heild sem hér segir: Fyrrnefnt 20% gjald, auk 1% 
leyfisgjalds til Innflutningsskrifstofu og 25% gjalds til ríkissjóðs, og loks 55% yfir- 
færslugjald greitt í banka, alls 101%. Fyrir gildistöku hinna nýju laga um útflutn- 
ingssjóð o. fl. voru nefnd gjöld í sömu röð eins og hér segir: 15% + 1%  25% 
+ 16% = 57%. 

IX. Önnur gjöld. 

1. Eftir hinum nýju lögum um útflutningssjóð o. fl. skal til viðbótar 3% sölu- 
skattinum af viðskiptum, sbr. lög nr. 100/1948, lög nr. 112/1950 og lög nr. 
82/1957, greiða 6%, eins og var samkvæmt lögum nr. 86/1956. Sjá 40. gr. laga 
nr. 33/1958. 

2. Samkvæmt hinum nýju lögum nr. 33/1958, sbr. 41. gr. þeirra, skal greiða 10% 
af andvirði farmiða til og frá útlöndum, eins og gera bar samkvæmt lögum nr. 
86/1956. 

3. Þá skal greiða, sbr. 42. gr. laga nr. 33/1958, 10% af iðgjöldum vátryggingar- 
samninga, eins og gera bar samkvæmt lögum nr. 86/1956. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð Rangárvallasýslu, 

nr. 43 9. marz 1953. 

1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Sýsluvegir eru þessir: 

Ásahreppur: 
Háfsósbraut, frá Suðurlandsvegi hjá Fífilbrekku við Kolavatn að Steinslæk. 
Ásmundarstaðavegur, af Suðurlandsvegi við Selsand að Ásmundarstöðum. 
Sumarliðabæjarvegur, af Suðurlandsvegi við Sandskörð um malargryfjur við 
Háagerði að Sumarliðabæ. 
Hellnatúnsvegur, af Ásvegi að Hellnatúni. R

o
w
 

Holtahreppur: 
Fosshólavegur, frá Landvegi um Þjóðólfshaga að Fosshólum. 
Laugalandsvegur, frá Landvegi um Laugaland að Nefsholti. 
Marteinstunguvegur, frá Landvegi um Marteinstungu að Götu. 
Ölvesholtsvegur, frá Landvegi hjá Köldukinn að Ölvesholti. 
Kaldárholtsvegur, frá Hagabraut hjá Saurbæ að Kaldárholti. D
o
n
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. Lækjarvegur, frá Hagabraut að Stúfholtshjáleigu um Læk ad Akbraut. 73 

. Litlu-Tunguvegur, frá Suðurlandsvegi við Raudalæk ad Litlu-Tungu. 31. mai 

Raudalækjarvegur, frå Sudurlandsvegi ad Sydri-Raudalæk. 

Landmannahreppur: 
Hryggjavegur, af Ölvesholtsvegi sunnan við Köldukinn að Árbæjarvegi hjá 

Nónborg. 
Holtsmúlavegur, af Landvegi gegnt Holtsmúla að Holtsmúla. 
Bjallavegur, af Árbæjarvegi norðan við Bjallalæk um Hrólfsstaðahelli að 
Húsagarði. 
Útkróksvegir, af Landvegi að Hjallanesi, Flagbjarnarholti og Vindási. 

. Hvammsvegur, af Landvegi móts við Múla að Hvammi. 

Rangárvallahreppur: 
Hellubraut, frá Suðurlandsvegi hjá dýralæknisbústaðnum gegnum Helluþorp 
að Helluvaði. 
Svínahagavegur, frá Rangárvallavegi efri hjá Kaldbak að Svinhagalæk. 

. Keldnavegur, frá Rangárvallavegi efri, við sandgræðsluhlið, um Keldur að 

Reynifelli. 

Hvolhreppur: 
. Hvolsvallavegur, gamli þjóðvegurinn, sem liggur gegnum þorpið á Hvolsvelli. 

Stórólfshvolsvegur, frá Fljótshlíðarvegi að Stórólfshvoli. 
. Árgilsstaðavegur, frá Velli að Árgilsstöðum. 

Fljótshlíðarhreppur: 

Breiðabólsstaðavegur, af Fljótshlíðarvegi neðan Breiðabólsstaðar að Breiða- 

bólsstað. 
Vatnsdalsvegur, frá Fljótshlíðarvegi við Torfastaðagróf um Tumastaði og 

Tungu að Vatnsdal. 
Hlíðarendavegur, frá Fljótshlíðarvegi, neðan Hlíðarenda að Hlíðarenda. 

. Fljótsdalsvegur, frá Fljótshlíðarvegi hjá Barkarstöðum að Fljótsdal. 

Vestur-Landeyjahreppur: 

. Eyjarvegur, frá Suðurlandsvegi við Hvítanes um Ey að Berjanesi. 

Fíflholtsvegur, frá Landeyjavegi syðri, vestan Fílfholtshverfis, um Fíflholt 

og Gerða að Norðurhjáleigu. 
. Akureyjarvegur, frá Landeyjavegi syðri, við Fljótsveg, að þinghúsinu í Akurey. 

. Bergþórshvolsvegur, af Syðri-Landeyjavegi sunnan Bergþórshvols að Berg- 

þórshvoli. 
. Sigluvíkurvegur, frá Landeyjavegi syðri, við Fljótsveg, að Út-Landeyjavegi, 

vestan Skúmsstaða. 

. Króksvegur, af Út-Landeyjavegi, sunnan Þúfu, um Skeggjastaði að Vestri- 

Tungu. 
. Hólsárvegur, af Bakkabæjavegi hjá Ártúnum að Ytra-Hóli II. 

Austur-Landeyjahreppur: 

. Affallsvegur, af Suðurlandsvegi norðan Voðmúlastaðahverfis um Kanastaði á 

þjóðveginn norðan Úlfsstaða. 
. Krossvegur, af Landeyjavegi syðri, norðan Voðmúlastaða, um Sel og Stóru- 

Hildisey, að uppþurrkunarskurði sunnan við Kross, með álmu að Krossi. 

. Litlu-Hildiseyjarvegur, af Landeyjavegi syðri, um Litlu-Hildisey að Fagurhóli. 

Hallgeirseyjarvegur, af Landeyjavegi syðri austan við Affallsbrú syðri að 

Hallgeirsey.
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Snotruvegur, af Landeyjavegi syðri, norðan Skíðbakka, um Skíðbakka að 
Snotru. 
Ljótarstaða- og Lágafellsvegur, af Landeyjavegi syðri að Ljótarstöðum og Lága- 
felli. 
Hólmabæjavegur, á Landeyjaveg syðri, norðan Miðeyjar, um Svanavatn að 
hreppamörkum Eyjafjallahrepps. 

Vestur-Eyjafjallahreppur: 
Hólmabæjarvegur, af Suðurlandsvegi austan Steinmóðarbæjarhólma suður að 
Dalsselsá norðan og vestan Dalssels um Borgareyrar að hreppamótum Vestur- 
og Austur-Eyjafjallahrepps hjá Svanavatni. 
Stóradalsvegur, af Suðurlandsvegi á móts við Stóradal, að Stóradal. 
Heimalandsvegur, frá Suðurlandsvegi að Heimalandi. 
Hólavegur af Sandhólmavegi hjá Efri-Kvíhólma um Efra-Hól að Syðri-Hóli. 
Hverfisvegur, af Suðurlandsvegi austan Holts um Mið- og Syðstu-Grund milli 
Indriðakots og Björnskots á Suðurlandsveg austan Írár. 

Austur-Eyjafjallahreppur: 
Leirnavegur, af Suðurlandsvegi vestan Hlíðar, fram hjá Berjaneskoti að 
Berjanessafleggjara, um Leirnahverfi og Miðbælishverfi, á Suðurlandsveg vest- 
an Bakkakotsár. 
Raufarfellsvegur, af Suðurlandsvegi austan Svaðbælisár, yfir Laugará að 
Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsárbrúar. 
Laugarvegur, af Raufarfellsvegi við Lambafell að Seljavallalaug. 
Eyvindarhólavegur, frá Suðurlandsvegi vestan Hrútafells að Eyvindarhólum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykkt, 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947, staðfestist 
hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Austur-Húnavatnssýslu, nr. 42 
2. apríl 1928, sbr. samþykkt um breytingu á þeirri samþykkt, nr. 36 8. marz 1956. 

1. gr. 
Inn í 2. gr. samþykktarinnar bætist, á eftir 44. tl., í upptalningu veganna: 
Ásbúðavegur í Skagahreppi: Af þjóðveginum að Ásbúðum. 

- Hólmavegur: Af veginum hjá Króksseli að Hólma. 
Breiðavaðsvegur: Af þjóðveginum að Breiðavaði. 
Bakásavegur: Frá Ásum að Kárastöðum (framlenging Bakásavegar, sbr. 21. tl.). 
Finnstunguvegur: Frá þjóðveginum að Finnsstungu.
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Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947, stað- 
festist hér með og birtist til eftirbretyni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

12. 

13. 

Samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1958. 

Hermann Jónasson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Eyjafjarðarsýslu, 

nr. 55 17. maí 1926. 

1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Öngulsstaðahreppur: 
Leifsstaðavegur, af Norðurlandsvegi norðan við Festarklett að Leifsstöðum. 
Garðsárdalsvegur, af Laugalandsvegi neðan Hóls að Garðsá. 

Saurbæjarhreppur: 
Sölvadalsvegur, af Vatnsendavegi norðan Núpufells að Þormóðsstöðum. 
Hólsgerðisvegur, af Eyjafjarðarvegi hjá Torfufelli að Hólsgerði, með álmu 

austur yfir Eyjafjarðará. 
Gilsbakkavegur, af Djúpadalsvegi norður frá Hvassafelli að brú á Skjóldalsá 
við Gilsbakka. 

Hrafnagilshreppur- 
Finnastaðavegur, af Eyjafjarðarvegi norðan Hólshúss um efribyggð að brúnni 

á Skjóldalsá, neðan Gilsbakka. 

Glæsibæjarhreppur: 
Ásláksstaðavegur, frá Norðurlandsvegi neðan við Samtún um Ásláksstaði að 
Hrappsstaðaá. 
Gásavegur, frá Dagverðareyri um Gásir, Skipalón, Hlaðir að Hörgárbrú. 

Öænadalshreppur: 
Hraunsvegur, af Hörgárdalsvegi innri, vestan Öxnadalsárbrúar undan Bægisá, 
upp Hörgárdal að vestan að Hrauni, með álmu yfir á Norðurlandsveg hjá Þverá. 

Skriðuhreppur: 
Af Hörgárdalsvegi innri hjá Flögu upp með ánni að Flöguseli. 

.. Búðarnesvegur, af Hörgárdalsvegi innri nálægt Myrká yfir Hörgá að Búðarnesi. 

Arnarneshreppur: 
Brekkutorfuvegur, af Hörgárdalsvegi ytri hjá Björgum um Möðruvelli, Brekku- 
torfu og á Dalvíkurveg hjá Hofi. 
Ósvegur, af Dalvíkurvegi rétt norðan Hofs, um Óstún og á Hjalteyrarveg rétt 
neðan Bragholts. 
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Pálmholtsvegur, af þjóðveginum hjá Reystarå um Pålmholt og Búland á Ósveg 
hjá Syðribakka. 

Árskógshreppur: 
Vallholtsvegur, af Dalvíkurvegi við Þorvaldsdalsá um Vallholt og Brattavelli 
að landamerkjum Kleifar. 

Dalvíkurhreppur: 

Holtsvegur, af Múlavegi við Brekkunaust að Holti. 

Svarfaðardalshreppur: 
Skíðadalsvegur, af Hrísavegi vestan Skíðadalsárbrúar fram vestan ár að Kóngs- 
stöðum, með álmu yfir á brú norðan Klængshóls. 
Urðavegur, af Svarfaðardalsvegi hjá Urðum norðan ár að Atlastöðum, með 
álmu yfir brú á Svarfaðardalsá við Lambá um Hæringsstaði að Búrfelli og 
Skeiði. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi, jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 

54 27. maí 1929, um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð í Eyjafjarðarsýslu, 
nr. 56 17. maí 1926. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt, 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um sýsluvegasjóði, staðfestist hér með 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

76 
9. júní 

Samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um skyldusparnað, nr. 184 frá 27. nóv. 1957. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

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 bústofnunar í sveit. 

Skyldusparnaðurinn hefst við næstu mánaðarmót eftir að hlutaðeigandi verður 
16 ára og lýkur við næstu mánaðarmót eftir að hann verður 26 ára. 

S
p
 

2. gr. 
5. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 
gift fólk, sem hefur stofnað heimili; 
skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar meðan 
þeir stunda iðnnám; 
unglingar í sveitum, sem vinna hjá foreldrum sínum eða fósturforeldrum og 

leggja árlega 25% af kaupi sínu, að fæði frádregnu, í bústofnsaukningu;
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d. þeir, sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er 76 
hafa yfir 30 þúsund krónur skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili 9. júní 

að sjá. 
Heimilt er undirskattanefndum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðar- 

skyldu þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar 
fjárhagsbyrgðar. Úrskurði undirskattanefndar má áfrýja til félagsmálaráðherra. 

Sá sem er undanþeginn skyldusparnaði, samkvæmt þessari grein, skal þó fá til- 

skilinn hluta launa sinna greiddan í sparimerkjum, sbr. 1.—2. gr. reglugerðar þess- 

arar, en sparimerki fær hann greidd hjá næsta pósthúsi, sem selur sparimerki, sbr. 

8. gr. 

ð. gr. 

6. gr. 2. mgr. orðist svo.. 

Ef bókareigandi er giftur og hefur stofnað heimili, skal hann framvísa gift- 

ingarvottorði sínu. Sé hann námsmaður, skal hann leggja fram vottorð skólastjóra 

um, að hann hafi stundað skólanám í 6 mánuði eða lengur á því almanaksári, sem 

tekjurnar falla til á. Iðönnemar skulu framvísa námssamningi, staðfestum af lög- 

reglustjóra. 
Útlendingar skulu sanna fyrirhugaða brottför sína með því að framvísa farseðli 

sínum til útlanda. 
Þeir, sem hafa á framfæri sínu börn eða aðra skylduómaga, sbr. d-lið 5. gr., 

skulu framvísa vottorði undirskattanefndar eða skattstjóra. Sama gildir, er um er 

að ræða undanþágu samkvæmt 2. mgr. 5. gr. nema ákvörðun undirskattanefndar 

eða skattstjóra hafi verið áfrýjað, þá skal framvísa ráðuneytisbréfi um undan- 

þáguna. Eftir að hafa athugað hvort hlutaðeigandi bókareigandi á rétt til undan- 

þágu frá skyldusparnaði, samkvæmt framlögðum gögnum, ritar lögreglustjóri eða 

hreppstjóri vottorð um undanþáguna í sparimerkjabókina. Jafnframt skal hann 

auðkenna þau sparimerki, sem vera kunna í sparimerkjabók hlutaðeigandi manns, 

og undanþágan tekur ekki til, með stimpli sínum eða með upphafsstöfum sínum, ef 

stimpill er ekki fyrir hendi. 

4. gr. 

Ný grein, sem verður 20. grein, svo hljóðandi, og breytist greinatala reglu- 

gerðarinnar því til samræmis: 
Allur kostnaður við sparimerki, sparimerkjabækur og framkvæmd skyldu- 

sparnaðarins greiðist úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 45 11. júní 1958, um 

breyting á lögum nr. 42 1. júní 1957, um húsnæðismálastofnun, Byggingarsjóð 

ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 9. júní 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrimur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða á Raufarhöfn. 

1. gr. 
Sölubúðum á Raufarhöfn skal loka eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 

samþykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er 
hafður á boðstólum og hans ekki neytt á staðnum. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 

18.00 og þær eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 8.30 næsta virkan dag. Þó skulu vera 
þær undantekningar frá þessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og á gamlaársdag skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi 
síðar en kl. 13.00. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að halda sölu- 
stöðum opnum til miðnættis, svo er og heimilt að hafa opið til kl. 22.00 einn virkan 
dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. sepl. skal á laugardögum loka sölubúðum og 
sölustöðum eigi síðar en kl. 13.00, á tímabilinu 1. okt. til 31. des. kl. 16.00, frá 1. jan. 
til, 30. apríl eigi síðar en kl. 16.00. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst- 

mánuði mega ekki sölubúðir eða sölustaðir vera opnir. 
Hinn 1. maí og 1. desember skal sölubúðum og sölustöðum lokað kl. 12.00 á 

hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal sú 

undanþága vera, að brauðsölubúðum og/eða brauðgerðarhúsum og mjólkurbúðum 
má halda opnum eingöngu til sölu á brauði, kökum, mjólk, rjóma og skyri, sem 
hér segir: 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst- 
mánuði. Þó skal loka jóladag, nýársdag og páskadag eins og öðrum búðum. 

Veitingastaðir, er hafa fengið tilskilið veitingaleyfi, mega vera opnir til kl. 23.30, 
enda sé söluvörum þeirra neytt að veitingastað. Þó skal þeim lokað: jóladag, 
nýársdag, páskadag og hvítasunnudag svo sem öðrum sölustöðum. 

Aðfangadag jóla og gamlaársdag skal loka eigi síðar en kl. 16.00. 

5. gr. 
Sveitarstjórn getur leyft, að vikið sé frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða, 

þegar um er að ræða: 
a. Verzlanir, er selja varning beint út á götu, t. d. gegnum söluop, eða hafa sér- 

stakt leyfi sveitarstjórnar og heilbrigðisnefndar, til að verzla með takmarkaðan 
fjölda vörutegunda. 

b. Veitingastaðir, er samkvæmt sérstöku leyfi sveitarstjórnar selja vörur, sem 
ekki er ætlað að neyta á staðnum. Undanþegnir gjaldi samkvæmi síðustu máls- 
grein, eru þeir veitingastaðir, sem selja heitar máltíðir, enda sé sú starfsemi megin 
hluti rekstursins, að dómi sveitarstjórnar. 

Í verzlunarstöðum þessum má selja þann varning, er heilbrigðisnefnd sam- 
þykkir hverju sinni, og er umbúnaður þeirra og fyrirkomulag allt háð samþykki
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lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar. Sala må þar fara fram á virkum dögum kl. 

8.00—23.30 og á helgidögum frá kl. 9.00—12.00 og kl. 16.00—23.30. Þó skal lokað 

föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, aðfangadag jóla og jóladag og nýárs- 

dag, samkvæmt því sem segir í 4. gr. 
Sveitarstjórn getur sett nánari reglur um leyfi til verzlunarreksturs skv. þessari 

grein og getur bundið hann öllum þeim skilyrðum, er hún telur nauðsynlegt, m. a. 

greiðslu árlegs gjalds til sveitarsjóðs fyrir hvert leyfi, og má innheimta það með 

lögtaki. 

6. gr. 
Fólk, sem komið er inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunartíma, er heimilt að 

afgreiða eftir að lokað er. 
Matvæli og aðrar nauðsynjavörur til skipa, sem eru að leggja úr höfn, er heimilt 

að afgreiða eftir lokunartíma. Heimild þessi nær til allra tíma sólarhringsins, svo 
og helgidaga, yfir sildarvertiðina. 

7. gr. 
Lyfjasala er undanþegin reglugerð þessari. 

8. gr. 

Sveitarstjórn er enn fremur heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undan- 

þágu frá samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góð- 

gerðaskyni eða til ágóða fyrir stofnanir eða félgassamtök, er vinna að menningar- 

málum og líknar- og mannúðarmálum. 

9. gr. 

Samþykkt þessi, sem er gerð af hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps, samkv. lögum 

nr. 17 1. febrúar 1946, um samþykktir um lokunartíma sölubúða, staðfestist hér með 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Brot gegn samþykkt 

þessari varða sektum 20—500 krónum og renna sektirnar í sveitarsjóð. Mál út af 

brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júní 1958. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 

Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga á Akranesi skal á hverjum 

tíma miðuð við íbúatölu Akraness, þannig að ein leigubifreið komi á hverja 200 

íbúa, sem lögheimili eiga á Akranesi samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 
Þegar rétt hlutföll eru fengin milli tölu leigubifreiða og íbúatölu, skal veita 

atvinnuleyfi í stað hvers leyfis er losnar, svo og vegna fólksfjölgunar, eitt leyfi 

fyrir hverja 200 íbúa. 
Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal þau 

samkvæmt framanskráðu. 
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2. gr. 
Við gildistöku reglugerðar þessarar skulu allir þeir, sem 1. janúar 1958 höfðu 

afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Akranesi, halda leyfi sinu, ef þeir eru meðlimir Bif- 
reiðastjórafélagsins Ekils, enda hafi þeir sótt um atvinnuleyfi til stjórnar félagsins 
innan eins mánaðar frá gildistöku reglugerðar þessarar, ella fellur réttur þeirra til 
leyfisins niður. 

3. gr. 
Enginn bifreiðarstjóri má hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Akranesi, nema 

hann hafi öðlazt atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri á Akranesi. Leyfin skulu tölusett 
og bundin við nafn leyfishafa. Engum má úthluta fleirum en einu atvinnuleyfi, 
nema Þórði Þ. Þórðarsyni. Skal hann fá fjögur atvinnuleyfi af þeirri tölu leigu- 
bifreiða, sem ákveðin eru með reglugerð þessari. Er honum óheimilt að nota þau 
atvinnuleyfi, sem gefin eru út á hans nafn, fyrir aðrar bifreiðar en Þær, sem eru 
hans eign. 

Sem atvinnurekandi skal Þórður Þ. Þórðarson ekki skyldur að gerast félagi 
i Bifreiðastjórafélaginu Ekli, og skal honum heimilt að ráða bifreiðarstjóra á leigu- 
bifreiðar sínar, þótt þeir hafi eigi atvinnuleyfi önnur en þau, er Þórður Þ. Þórðarson 
hefur fyrir bifreiðum þessum. 

4. gr. 
Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu á bifreiðastöð á Akranesi, hafa 

ekki atvinnuréttindi þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

5. gr. 
Bifreiðarstjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri, skal sækja 

um á þar til gerðu eyðublaði til Bifreiðastjórafélagsins Ekils. Umsókninni skal fylgja 
vottorð frá bifreiðastöð á Akranesi um, að umsækjandi geti fengið þar afgreiðslu. 

Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir 
úthlutunarmenn í reglugerð þsesari. Skal annar Þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Ekils, en hinn af ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Úthlutunarmenn skulu líta eftir, að ákvæðum laga um leigubifreiðar í kaup- 
stöðum og reglugerðar þessarar sé fylgt. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Ekils skal senda úthlutunarmönnum til afgreiðslu 
umsóknir um atvinnuleyfi og annað, sem fyrir þá ber að leggja, samkvæmt reglu- 
gerð þessari, ásamt rökstuddum tillögum. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðarstjóra við akstur leigu- 
bifreiðar til mannflutninga lagður til grundvallar þannig, að sá, sem lengstan hefur 
starfsaldur sem bifreiðarstjóri við mannflutninga, hvar sem er á landinu, gengur 
fyrir, nema sérstakar ástæður mæli gegn því. 

Starfstími bifreiðarstjóra við akstur sérleyfisbifreiða til mannflutninga telst 
við aldursflokkun jafngildur akstri smærri bifreiða. 

6. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bif- 

reiðastöð á Akranesi, er hann getur fengið afgreiðslu hjá, enda sé bifreiðastöðin 
viðurkennd af bæjarstjórn Akraness. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu, fyrr en viðkomandi bifreiðar- 
stjóri hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Leyfið skal vera í vörzlu stöðvarinnar, á 
meðan leyfishafi hefur þar afgreiðslu.
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Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð, skal hann þá afhenda þeirri 78 

bifreiðastöð, er hann ekur hjá, yfirlýsingu frá þeirri stöð, sem hann hyggst flytja 25. júní 

á, um að hann geti fengið þar afgreiðslu. Síðan skal sú bifreiðastöð, sem leyfishafi 
flytur frá, tilkynna Bifreiðastjórafélaginu Ekli flutninginn innan 4 daga. 

Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa, ef hann flytur sig 
löglega til afgreiðslu á aðra bifreiðastöð. 

7. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema 

til Bifreiðastjórafélagsins Ekils, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 

Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið samkvæmt 

leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttindum sínum 

í allt að 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á, geta úthlutunarmenn framlengt þennan 

frest, enda óski leyfishafi þess. 

Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt lengri eða skemmri tíma, en heldur 

því þó, sbr. 2. mgr., og er þá bifreiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans 

stað á meðan. 
Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sin, ef hann er fjarverandi tvo mánuði 

eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og 
orsakir hennar. Stöðvarstjóri skal tilkynna fjarveruna til stjórnar Bifreiðastjóra- 
félagsins Ekils, en hún ber málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta 

skuli leyfishafa atvinnuleyfi eða ekki. 

8. gr. 
Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum, skal viðkomandi bif- 

reiðastöð afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bifreiðastjórafélagsins Ekils sam- 
dægurs, eða næsta virkan dag. Skal leyfið vera í vörzlum félagsins meðan leyfis- 
hafi er að útvega sér afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð. 

Takist leyfishafa ekki að fá afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð innan 30 daga, 
hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins og fellur það þá til úthlutunar að nýju, 
nema úthlutunarmenn ákveði annað. 

9. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir 

atvinnuleyfinu upp fyrir fullt og allt. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi 
á atvinnuleyfi sitt og bifreiðastöð sú, sem hann hafði afgreiðslu hjá, síðan afhenda 
atvinnuleyfið formanni Bifreiðastjórafélagsins Ekils samdægurs eða næsta virkan 
dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. 

sama hátt skal skila til Bifreiðastjórafélagsins Ekils atvinnuleyfi, sem 

losnar af öðrum orsökum en um getur í 1. mgr, svo sem við andlát leyfishafa, 

eða ef hann fyrirgerir rétti sínum til leyfisins. 

10. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi, 

aka fyrir sig nema í eftirtöldum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 11. gr.: 

a. Ef leyfishafi er veikur. 
b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bifreiðastjórafélagsins Ekils, bifreiðastöðva 

þeirra, er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, 

sem Bifreiðastjórafélagið Ekill á aðild að. 
c. Ef leyfishafi deyr, heldur ekkja hans atvinnuleyfinu, ef hún æskir þess.
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11. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkv. 10. gr., skal hann sækja um það skrif- 

lega til Bifreiðastjórafélagsins Ekils. Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiða- 
stöð leyfishafa um, að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki 
bifreiðinni. Bifreiðastjórafélaginu Ekli er þá heimilt að veita undanþágu, og skal 
hún vera skrifleg, tímabundin og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi bif- 
reiðarstjóra skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur, og sýna 
trúnaðarmönnum stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélgaið Ekill skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt 
framansögðu. 

12. gr. 
Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir þær bifreiðar, sem þar hafa afgreiðslu. 

Skal skrá þessi fest upp, þar sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að og tilgreint 
i henni skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðarstjóra og 
eiganda. 

13. gr. 
Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundarsakir, ef 

leyfishafi brýtur ákvæði reglugerðar þessarar, eða fyrir fullt og allt, ef um alvar- 
legt eða itrekað brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgöngumála- 
ráðuneytisins. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, frá 100—10 000 kr. nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum ákvæðum, og skal farið með mál út af slíkum brotum 
að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um leigubifreiðar í kaup- 
stöðum og kauptúnum, nr. 40 29. maí 1957, sbr. 1. nr. 29 14. maí 1958, til að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. júni 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á lyfjaverði, eins og það er ákveðið í Lyfsöluskrá II frá 1. júlí 1957. 

Frá og með 1. júlí 1958 hækkar verð sérlyfja, eins og það er ákveðið í Lyfsölu- 
skrá II frá 1. júlí 1957, sbr. auglýsingu nr. 107 29. júní 1957, um 15%. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 28. júni 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 

Baldur Möller.
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HAFNARREGLUGERD 

fyrir Akureyrarkaupstad. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Akureyrarhöfn takmarkast að norðan af beinni línu, sem hugsast dregin úr 

yzta Glerárós í Geldingsá. Innan nefndrar línu takmarkast hún af landinu um- 
hverfis fjarðarbotninn á alla vegu. Enn fremur nær höfnin yfir svæðið frá nefndri 
línu norður að beinni línu, sem hugsast dregin beint til austurs frá þeim stað þar 
sem mörk lögsagnarumdæmis Akureyrar og Glæsibæjarhrepps koma til sjávar. 
Austurtakmörk þessa svæðis, sem liggur norðan við ofannefnda línu úr Glerárós 
í Geldingsá, eru í miðjum Eyjafirði, en að vestan takmarkast það af landinu. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Akureyrar hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirum- 

sjón samgöngumálaráðuneytisins. 
Hafnarnefndin hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 

sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að 
lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast bæjarstjóri í samráði við hafnarnefnd. 

Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Bæjar- 
stjórnin skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarnefndar og setur þeim erindis- 
bréf, en hafnarnefndin getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess til þurfi að 
koma samþykki bæjarstjórnar. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni og enn fremur þeirra starfsmanna, er hann 
setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnar- 
innar, getur hann kært það fyrir bæjarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að 
hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, sem þar 
eru unnin. 
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6. gr. 
Böð nálægt landi eða við bryggjur hafnarinnar eru bönnuð, nema með leyfi 

lögreglustjóra. Veiði með skotum og öll skot að óþörfu eru bönnuð innan hafnar- 
innar. 

7. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í eldavél 
skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skip- 
um og á því svæði, sem unnið er að fermingu þeirra eða affermingu. 

Álíti hafnarvörður að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 
vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa verið nauðsynlegar var- 
úðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta setur 
stafað af, í skipum á höfninni, svo og landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

8. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip né þétta eldri skip eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi bæjarstjóra og með þeim skilmálum, sem hann 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi bæjar- 
stjóra. 

9. gr. 
Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er valdið getur 

skemmdum á höfninni, frá skipum er þar liggja, né flytja það úr landi í höfnina. 
Ekki má heldur gera nein hafnarmannvirki við höfnina, né breyta mannvirkj- 

um, sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi bæjar- 
stjórnar komi til. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra um höfnina. 

10. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni, að tálmi affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert skipti skyld að 
hlýða boðum bæjarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um hvar þau megi liggja og 
leggjast. Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggjunni að eigi sé nægilegt rúm 

fyrir önnur skip að komast að og frá. 
Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um 

höfnina. Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum bæjarstjóra eða starfsmanna hafn- 
arinnar um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni og getur þá bæjarstjóri 
látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda. 

11. gr. 
Í sérhverju skipi eða fari (að undanskildum skipum eða förum, sem hafa leyfi 

hafnarnefndar til að liggja mannlaus í lægi á höfninni) skal jafnan vera einn 
maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar 
og framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað sam- 
kvæmt reglugerð þessari.
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12. gr. 80 
Eigi má festa skipum vid bólvirki eða bryggjur, nema vid festarhringana eða vid 2. júní 

festarstólpa. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar þar sem þær hvíla á 
bólvirkinu eða bryggjunni. Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem 
minnst umferð á bryggjunni eða bólvirkinu. Þyki þess eigi nægilega sætt, má krefj- 
ast að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa tryggar hlifar milli skips og virkis 
eða bryggju, ef krafizt er. 

13. gr. 
Gufuskip og önnur vélarskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, 

að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 
Ekki má hleypa vatni á bryggjur eða bólvirki að óþörfu. 

14. gr. 
Ef skip lendir á grynningu eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði 
dráttur á því, má bæjarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er hon- 
um heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Notkun hafnarbryggnanna. 

15. gr. 
Meðan bæjarstjóri eigi ákveður annað, hafa öll skip rétt til þess að leggjast við 

bryggjur hafnarinnar, í þeirri röð, sem þau koma. Þó skulu að öðru jöfnu skip, sem 
sigla eftir fyrirfram ákveðinni og auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa rétt til 
þess að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi þar fyrir og verða þau að víkja 
meðan hin eru afgreidd. Sams konar rétt hafa vélskip fram yfir seglskip. Sé ferm- 
ingu eða affermingu skips eigi haldið áfram með hæfilegum hraða, að áliti bæjar- 
stjóra, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. 

16. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða ból- 

virki, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem 
utar liggja yfir þilför hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum 
þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skip- 
anna, er nær liggja. 

17. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er skylt að hafa 

nægilega sterka hlífidúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar eða bátanna, 
svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þess eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað verkið, 
unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Kjölfestu má eigi láta annars staðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar 
sem hafnarvörður vísar til. 

18. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem notað hefur verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður eða skipstjóri 
greiði allan kostnað, sem af því leiðir.
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19. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar i skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða bólvirki og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, 
sem ætlaðar eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi bæjarstjóra. Skal flytja burt 
muni og vörur, jafnskjótt sem bæjarstjóri krefst þess. 

Sé það eigi gert, lætur bæjarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða 
umboðsmanns hans. 

VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

20. gr. 
Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfn- 

inni skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lægi og skal leyfið bundið 
því skilyrði, að ef skipið sekkur láti eigandi taka það upp eða sprengja það sund- 
ur, svo að það skemmi ekki höfnina, og sé því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, 
þá getur hafnarnefndin látið gera það á kostnað eiganda. Hafnarnefnd ákveður í hvert 
sinn, hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust legufærin skuli vera og hvernig þeim 
skuli vera fyrir komið. Nú sannar eigandi geymsluskips með vottorði tveggja óvil- 
hallra manna, er útnefndir séu af hafnarnefnd, að skip hans sé svo þétt, að ekki 
stafi nein hætta af, hvað legu snertir, þó að það sé mannlaust, þá er honum leyfilegt 
að leggja skipinu og láta það liggja án þess menn séu á því á þeim tíma árs, er ekki 
verður heimtað ljós í skipum utan þess svæðis. 

Ljós skal tendra á skipum þessum og hljóðbendingar skulu gerðar eftir regl- 
um þeim, er settar eru í alþjóðasjóferðareglum fyrir skip, er liggja fyrir akkeri. 

21. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust á höfninni, skal ekki sjaldnar en einu sinni á 

viku fara út í það, til þess að líta eftir hvort legufæri eða annað hafi haggazt eða 
bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það, svo fljótt sem auðið er. Eigi ber hafnar- 
sjóður neina ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er í lægi á höfninni. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

22. gr. 

Um lestagjald. 

Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða 
lestagjald í hvert sinn sem þau leggjast við festar á höfninni, þó með þeim undan- 
tekningum, sem síðar getur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestagjald af nettóburðarmagni skipsins, 
talið í heilum tölum, en brotum skal sleppa. 

23. gr. 
a. Skip, sem eru eign búsettra manna á Akureyri og skrásett þar og ekki eru í 

millilandsiglingum skulu greiða lestagjald (hafnargjald) einu sinni á ári, 
kr. 3.75 fyrir hverja rúmlest. 

b. Innlend fiskiskip greiða kr. 0.75 fyrir hverja rúmlest í hvert skipti, er þau 
koma til hafnar.
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Strandferdaskip, sem eru einungis í innanlandssiglingum, greiða kr. 0.50 fyrir 80 

hverja rúmlest, þó ekki meira en kr. 5.00 á ári fyrir hverja rúmlest. Strandferða- 2. júní 

skip, sem sigla á útlönd, skulu greiða kr. 0.65 á hverja rúmlest. 

c. Öll önnur skip, er til hafnar koma, nema herskip, varðskip, skip, sem hafa 

skírteini sem skemmtiskip, skip, sem eru gerð út til vísindalegra rannsókna og 

skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda, skulu greiða kr. 1.00 lestagjald fyrir 

hverja smálest. 

24. gr. 

Hafi skipið legið á höfninni 30 daga, skal greiða lestagjaldið að nýju fyrir hverja 

30 daga eða brot úr þeim. Hafi skipið verið tekið á land til viðgerðar, telst sá tími 

ekki með, sem það stóð uppi. 

VIII. KAFLI 

Um ljósagjald. 

25. gr. 

Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frá 14. ágúst til 14. apríl og lesta- 

gjald greiða, skulu greiða ljósagjald þannig: 
a. Skip, sem getur um í 23. gr. a. greiða kr. 50.00 á ári. 

b. Skip, sem getur um í 23. gr. b. greiða kr. 20.00 í hvert skipti, sem þau koma 

til hafnar. 
c. Öll önnur skip greiða 10 aura fyrir hverja smálest, þó aldrei minna en kr. 20.00 

í hvert skipti. 

IX. KAFLI 

Um bryggjugjald. 

26. gr. 

a. Gjald af bryggjum bæjarsjóðs. — Hvert skip, sem leggst við bólvirki eða 

bryggju, eða við skip, sem liggur við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggju- 

gjald af nettórúmlestatölu skipsins talið í heilum rúmlestum en brotum skal 

sleppa. Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring, eða hluta af hálfum 

sólarhring, 20 aura af hverri brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 20.00 í 

hvert sinn. Varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

b. Gjald af bryggjum einstakra manna. — Bryggjueigendur greiða ekkert gjald 

af sínum eigin fiskiskipum eða öðrum fiskiskipum, meðan þau reka fisk- 

veiðar frá Akureyri og leggja upp á þeirra eigin bryggjur. Flutningsskip og 

önnur gjaldskyld skip, greiða samkvæmt gjaldskrá hafnarsjóðs % bryggjugjald. 

Hafnarnefnd er heimilt að lækka gjald, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

27. gr. 

Skipakvíargjöld. 

Þeir, sem vilja fá skipum sínum lagt í skipakví vetrarlangt, snúi sér til hafnar- 

nefndar fyrir 1. sept. ár hvert. Skipakvíargjald fer eftir samningi. 

X. KAFLI 

Um vörugjald. 

28. gr. 

Vörugjaldið skal greiða af öllum vörum og skepnum lifandi og dauðum, sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, sem um getur 

í næstu greinum.
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80 29. gr. 
2. júní Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því eigi að leggjast á land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda 

séu þær ákveðnar það samkvæmt farmskrá, greiðist ekkert gjald. 

30. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi : 
Umbúðir, sem endursendar eru. 
Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. 

c. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 
d. Vörur, sem fluttar eru úr herskipi eða í herskip. 

S
p
 

31. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjald- 

einingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vöru- 
gjalds og er skipstjóri skyldur að láta bæjarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips 
hans. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskapar- 
vottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki bæjarstjóra 
ástæða til, getur hann hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem 
hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 
tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

32. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vöruskrá tiltekur og gjald greiða 

eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á, í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, skal bæjarstjóri 

úrskurða, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

33. gr. 

Vörugjaldskrá. 
A. Aöfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald 1.00 kr. fyrir hver 100 kg: Kol, koks, salt, sement. 
2. flokkur. Gjald 2.00 kr. fyrir hver 100 kg: Alls konar óunnið járn, eldavélar, 

bárujárn, saumur, timbur, sem reiknað er eftir þyngd, legsteinar, eld- 
fastur leir, gólf- og veggflísar, eldfastir steinar. 

3. flokkur. Gjald 2.50 kr. fyrir hver 100 kg: Korn- og mjölvörur, garðávextir, 
kjöt, gufuvélar, benzinvélar, varahlutir til véla, tjara, bik, asfalt, asbest, 
kaðlar, pappi til húsagerðar, vatnsleiðslu- og miðstöðvarvörur, heyvinnu- 
vélar, plógar, herfi, ull, sykur, fóðurbætir, kalk, fræ, tilbúinn áburður, olíur 
og benzin til eldsneytis, til ljósa eða á mótora, vir til raflagna, síma og girð- 
inga, rafmagnsdælur og rafmagnseldavélar. 

4. flokkur. Gjald 3.00 kr. fyrir hver 100 kg: Bifreiðar og varahlutir til þeirra, 
feiti og olíur til smjörlíkisgerðar og sápugerðar, strigi, vélatvistur, hessian 
og bindigarn. 

5. flokkur. Gjald 75 aurar fyrir hver 10 kg: Málningarvörur og efni til máln- 
inga, lakk, kítti, lím, gibs, veggfóður, hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur,
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essensar, brennisteinn o. þ. h., hráefni til kaffibætisgerðar, korkvörur og 80 

óunnið kork, brauðvörur og kex, linoleum, gúmmí og gúmmívörur, pappír 2. júní 

og pappírsvörur, bækur, blek, baðlyf, ljósaefni s. s. vax, carbid, glycose 

o. þ. h., olíufatnaður, kálmeti og plöntur, maccaroni, útgerðarvörur, s. s. 

línur, önglar, net, nætur, lengdar- og hraðamælar til skipa. 

6. flokkur. Gjald 1.50 kr. fyrir hver 10 kg: Niðursuðuvörur, blikkvörur, tin, 

zink, hjólhestar og varahlutir til þeirra, seglgarn og umbúðagarn, ger og 

efni í það, olíuofnar, verkfæri, svo sem smíðatól, rekur, skóflur o. þ. h., 

vörur úr kopar, eir messing, bronce o. þ. h., emilleraðar vörur, leirvörur, 

smávélar svo sem prjónavélar, saumavélar, skilvindur, smáiðnaðarvörur 

o. þ. h., hreinlætisvörur, svo sem þvottaefni, gólf- og húsgagnaáburður, 

gólfklútar, glervörur, ölgerðarvörur og hráefni til ölgerðar, burstavörur og 

efni til burstagerðar, smá járnvara (isenkram), svo sem skrár, lamir, eld- 

húsáhöld, barnavagnar, dívanar og efni í þá, skóáburður, leður og leður- 

vörur, bökunarvörur, lyfjavörur, ávextir og kaffi. 
7. flokkur. Gjald 2.50 kr. fyrir hver 10 kg: Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljós- 

myndavörur, viðtæki, eldspýtur, smáhljóðfæri og tónvélaplötur, skrifstofu- 

áhöld, vefnaðarvörur, klukkur, mælar og símar, áttavitar, sportvörur, skot, 

skotfæri, sprengiefni, sælgæti, súkkulaði, kakaóduft, te, kaffibætir, húsgögn, 

peningaskápar, jólatré, leikföng, sýnishorn o. fl. þ. h., enn fremur allar 
aðrar vörur, sem gjald er tekið af eftir þyngd og ekki eru annars staðar 

taldar. 
8. flokkur: Gjald 3.00 kr. fyrir hver 10 kg: Tóbaksvörur, tóbak, vin og spiritus. 
9. flokkur. Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki: Tómar tunnur og föt. 

10. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hvert teningsfet: Trjáviður, sem reiknast í 

teningsfetum. 
11. flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hvert teningsfest: Allar aðrar vörur, sem 

reiknast eftir rúmmáli. 

B. Vörur, sem fluttar eru burt. 
1. flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg: Áburður (tilbúinn), benzin, bif- 

reiðar, bifreiðavörur, girðingarefni, hey, húsgögn (eftir þyngd), járn (óunnið), 
kol, koks, kolsýra, salt, sement, símavir og jarðstrengir, smurningsolíur, 
steinolía, timbur (eftir þyngd), torf, vélar, þakjárn og járnrör. 

2. flokkur. Gjald 60 aurar fyrir hver 100 kg: Búsáhöld (leir- og glervörur 
o. fl), bækur og pappirsvörur, efnagerðarvörur, fisk- og síldarmjöl, fiskur, 
fuglar (til átu), garnir, gærur og húðir (saltaðar), járnvörur, kartöflur, 
kjöt (nýtt, saltað, reykt o. s. frv.), kornvörur, lýsi, málningavörur, mjólk og 
mjólkurvörur, net og aðrar útgerðarvörur, niðursuðuvörur, pokar og ullar- 
ballar, sápa og aðrar hreinlætisvörur, síld (ísvarin), skófatnaður, smjör og 

smjörlíki, sykur. 
3. flokkur. Gjald 150 aurar fyrir hver 100 kg: Búkhár, dúnn, fiður, fuglar 

stoppaðir), gærur (loðsútaðar), skinn (hert og söltuð), sundmagi, ull. 
4. flokkur. Gjald 200 aurar fyrir hver 100 kg: Kaffi og kaffibætir, leikföng, 

listmunir, rafmagnsvörur, símavörur, snyrtivörur, sælgæti, tóvörur og 
prjónavörur, vefnaðarvörur. 

. flokkur. Gjald 40 aurar fyrir hverja tunnu: Síld í tunnum. 
. flokkur. Gjald 20 aurar fyrir hvert teningsfet: Húsgögn eftir rúmmáli. 
. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hvert teningsfet: Timbur eftir rúmmáli. 
. flokkur. Gjald 300 aurar fyrir hverja skepnu: Hestar, nautgripir, svín. 

Á framanrituð gjöld á burtfluttum vörum samkvæmt þessari grein, flokk 1—8 
sé lagt 25%, en þó jafnan látið standa á 10 aurum. 

æ
i
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XI. KAFLI 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

34. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarsjóðs til hreinsunar eða aðgerðar, skal greiða 

af hverri nettórúmlest skipsins fyrir hvern sólarhring, eða hluta af sólarhring, 50 
aura, þó aldrei minna en kr. 12.00. 

35. gr. 
Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 1.00 kr. fyrir hvert stykki, 

sem ekki er flutt burt innan sólarhings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar 24 klukku- 
stundir eða brot úr þeim. Gjald fyrir stærri stykki fer eftir samkomulagi. 

36. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum mönnum 

eða félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður með samningi. 

37. gr. 
Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem bæjarstjóri ákveður í hvert sinn. 

XII. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

38. gr. 
Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

á skrifstofu hans. 

39. gr. 
Skipstjóri eða formaður á bát ber ábyrgð á greiðslu lestagjalds, bryggjugjalds, 

vitagjalds, fjörugjalds og kjölfestugjalds. Ef enginn skipstjóri eða formaður er á 
fleytunni, ber eigandi fleytunnar ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hafnarsjóður hefur 
haldsrétt á fleytunni unz gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem ekki eru í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjald- 
dagar á gjöldunum, skal greiða þau áður en skip ber burt úr höfninni. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem greiðast eiga einu sinni á ári, er 1. júlí. 

40. gr. 
Gjald fyrir vörur, sem getur í 35. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaður hans 

hér, og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum, unz gjaldið er greitt. Leigu samkv. 
36. gr. greiðir samningsaðili. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslu- 
maður skipsins standa skil á greiðslunni. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn 
skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga, þegar skipið, 
sem vörurnar flytur, er komið í höfnina, og vörugjald af vörum, sem fluttar eru 
úr höfninni, fellur í gjalddaga, Þegar vörurnar eru komnar á skip. 

41. gr. 
Öll skipagjöld samkvæmt reglugerð þessari skulu tryggð með lögveði í við- 

komandi skipi, og gengur það í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki.
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XIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

42. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 

Þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að 
matsgerð var lokið. Yfirmat skal fram fara af fimm óvilhöllum, dómkvöddum 
mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæð- 
inni verður eigi breytt meira en sem nemi 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupp- 
hæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

43. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 
setji tryggingu, sem bæjarstjóri tekur gilda. 

44. gr. 
Enginn skipstjóri má vænta þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, 

nema hann sanni með vottorði frá bæjarstjóra, að hann hafi borgað gjöld 
þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaðabætur, 
sem honum ber að greiða. 

45. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur umboðsmaður hans sam- 
kvæmt 2. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfn- 
inni skipunina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

46. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 10000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Akureyrar. 

47. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og 
lendingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög um breyting á þeim lögum, nr. 41 5. 
apríl 1948, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 230 3. 
nóv. 1950, ásamt breytingu á þeirri reglugerð, nr. 108 7. ágúst 1954. 

Samgöngumálaráðuneytið, 2. júní 1958. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 
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2 GJALDSKRÁ OG REGLUR 
” fyrir Landssímann. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar stöðvar (nú allar stöðvar 

utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Akureyrar), sbr. þó III. kafla um notendasíma 

í sveitum. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrir 1 línu með 1 talfæri ...............0000 0... 0 0 kr. 1500.00 
2. — hvert aukatalfæri í sama húsi ................0............ — 800.00 
3... —  aukabjöllu (venjulega) .............0000.0 0000 — 300.00 
4. — tengil .................20.. 00 nn — 300.00 

Stofngjöld fyrir miðstöðvarborð verða ákveðin af póst- og símamálastjórninni i 
hvert skipti eftir gerð borðanna og stærð. Svo er og um önnur tæki og aðrar gerðir 
símabúnaðar en að framan greinir. 

Ofannefnd gjöld eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir krefjast tiltölulega mikils kostn- 
aðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo sem nýrra staura, nýrra jarðsíma, 
nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum eða í stöðvarskiptiborðum, verða 
gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

Stofngjöld greiðist fyrir fram, að jafnaði helmingur, þegar símapöntun hefur 
verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangurinn 
þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá gildir. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

B. Árlegt afnotagjald. 

I. 3. flokks stöðvar. 

Á 3. flokks stöðvum er afnotagjaldið fyrir 1 línu með 1 talfæri kr. 720.00. 

IL Aðrar stöðvar, sem hafa færri en 150 notendur. 

1. Fyrir 1 línu með Í talfæri .................0002 0... n 0. kr. 1200.00 

2. — hvert aukatalfæri í sama húsi ..................0.0....... — 560.00 
3 —  aukatalfæri í öðru húsi .............00.000.000. 000. — 900.00 

(þegar stutt er á milli (minni en 100 m), ef leyft verður.) 

4.  — vanalega aukabjöllu í sama húsi (þó hærra gjald á rökum 
stöðum) seende, — 70.00 

5. — tengil með rafvökum ..............022.00 000... — 120.00 

Heimili póst- og símamálastjórnin að 1. fl. B stöð sé opin lengur en hinn venju- 
lega rekstrartíma, greiði hreppsfélagið helming aukinnar starfsmannaþóknunar, eða 
þar sem hagkvæmara þykir, greiði notendur aukaafnotagjald 10% fyrir tímann 8:30 
—23:00 og 5% fyrir tímann 8:30—-20:00. 

Afnotagjöld þau, sem talin eru í 2., 3., 4. og 5. lið hér að framan, gilda því 
aðeins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin.
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Allan 
Stöðin opin sólar- 

III. Stöðvar, sem hafa 150 notendur eða fleiri. kl. 8—21 8—24 hringinn 

1. Fyrir 1 línu með 1 talfæri ...........0.00.00.00.. 1200.00  1320.00  1440.00 
2.  — hvert aukatalfæri í sama húsi ............ 600.00 680.00 720.00 
3.  —  aukatalfæri í öðru húsi ................... 960.00 980.00 1000.00 

(minnst 100 m fjarlægð, ef leyft verður.) 

4.  —  aukabjöllu og tengla eru gjöldin hin sömu og við stöðvar með færri en 

150 notendum. (Sjá B. II, 4.—5. lið.) 

Gjöld þau, sem talin eru í 2., 3. og 4. lið undir B II og B HI, gilda því aðeins, að 
aukaáhöldin séu hjá rétthafa símans. 

IV. Almenn ákvæði. 

Þar, sem póst- og símamálastjórnin telur nauðsynlegt að hafa 2 eða fleiri sjálf- 
stæða aðila með síma á sömu línu, skal veita afslátt af ofannefndum afnolagjöldum 
fyrir 1 línu með 1 talfæri, er nemur 20%, ef um 2 aðila er að ræða, en 40%, ef 

aðilar á línunni eru fleiri en 2. 
Ofannefnd afnotagjöld fyrir 1 línu með 1 talfæri og fyrir aukatalfæri hækka 

um 50% hjá hvers konar atvinnu- og verzlunarfyrirtækjum og hjá einstökum 
atvinnurekendum og öðrum mönnum, sem að áliti símstjóra nota símann sérstak- 
lega mikið. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og 
eru gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband 
er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af árs- 
fjórðungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 
mánuði sem heill mánuður. 

Afnotagjöld fyrir miðstöðvarborð og tilheyrandi lagnir, svo og annan síma- 
búnað en að framan greinir, eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni hverju 
sinni. 

C. Gjald fyrir flutning á talsímatækjum. 

1. Milli húsa við sömu símstöð, fyrir hvert talfæri með línu ...... kr. 720.00 

2. Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 

a. Milli herbergja ...............20.0..eeees — 300.00 
b. Í sama herbergi ...............2..0..0. 0... nes — 150.00 

Ofannefnd gjåld, sem nefnd eru undir B og C, eru lågmarksgjåld. Ef nylagnir 
krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnar, svo sem 
nýrra staura, nýrra jarðsíma, nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum 
eða í stöðvarskiptiborðum, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í 
hvert skipti. 

Flutningsgjöld greiðist fyrir fram áður en verkið er hafið. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað, 
má lækka flutningsgjaldið niður í allt að kr. 400.00. 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 
greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 
nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

1958 
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81 E. Tengigjald. 

26. jåni Fyrir hvert talsimaåhald å einkalinu, sem stendur i sambandi vid landssima- 
stöð, greiðist tengigjald kr. 440.00 á ári í kauptúnum og kr. 300.00 í sveitum, bar sem 
fleiri en einn eru á sömu línu. 

F. Leigutími og uppsögn. 

1. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta 
mánaðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. 

Að skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót 
með minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnota- 
gjald, og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni 
með tilliti til aðstæðna. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar stöðvar (nú í Reykjavík, 
Hafnarfirði og á Akureyri). 

A. Stofngjald. 
1. Fyrir í línu með talfæri ...............0....0 0... senn kr. 2250.00 
2... — 1 aukatalfæri í sama húsi með snara án bjöllu (ekki hægt að 

tala á milli) ............02202 00. .0ens se — 700.00 
3.  — 1 aukatalfæri í sama húsi með snara (hægt að tala á milli) — 900.00 

4... — 1 auakatalfæri í sama húsi með sérstaklega útbúnum símum . — 1125.00 
5.  —  aukabjöllu (þó hærra gjald á rökum stöðum) .............. — 300.00 
6. — tengil ...........2..20.00 00 ns — 300.00 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri í öðrum húsum og fyrir miðstöðvarborð verða 
ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. Svo er og um önnur tæki og 

aðrar gerðir símabúnaðar en að framan greinir. 
Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi símastöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Þó greiðist aukagjald þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörkum 
og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og símamála- 
stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — jafnaði helmingur, — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 
afgangurinn þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá 
gildir. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

B. Afnotagjald. 

Afnotagjöldin greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og miðast þau að jafnaði við 
notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má þegar sérstaklega stendur á, vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði lengra fram í tímann, þegar tilfærsla 
fer fram.
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1. Ársfjórðungsgjöldin eru þessi eftir útförnum samtalafjölda á hverri línu, eins 81 

og teljarar í stöðinni sýna: 26. júní 

a. Fyrir heimilissíma kr. 360.00, þar í innifalin 700 samtöl, og 55 aurar fyrir 

hvert samtal þar fram yfir. 

b. Fyrir verzlunar- og atvinnusíma kr. 580.00, þar í innifalin 700 samtöl, og 55 

aurar fyrir hvert samtal þar fram yfir. 

Hjá notendum, sem hafa 2 eða fleiri línur i miðstöðvarborðsreit stöðvar- 

innar, er flokkunin miðuð við meðalsamtalafjölda á línunum. Þeir, sem hafa 

tvö eða fleiri samfelld númer í miðstöðvarborðsreit, en ekkert miðstöðvarborð, 

greiða aukagjald, sem símstjóri ákveður. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar 

byggðar út frá hlutaðeigandi símastöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og 

símamálastjórnarinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum 

mörkum og til hlutaðeigandi notanda. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða að loka 

símum þeirra um stundarsakir, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa veru- 

lega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 

misnotaður svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

Sé lína einhvers notanda oft á tali að dómi símstjóra, getur stofnunin krafizt 

þess, að notandinn bæti við sig línu. 

Samtöl milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar (eða Hf. og R.) geta varað allt 

að 5 mínútum og teljast sem 3 innanbæjarsamtöl. 

Notendur mega ekki selja afnot af símum þeim, er þeir hafa, án sérstaks 

leyfis frá símstjóranum, sem ákveður gjaldið. 

2. Ársfjórðungsgjald. 

Fyrir 1 aukatalfæri í sama húsi með snara, án bjöllu (ekki hægt að 

— tala á milli) ..........00000 0000 en sn kr. 70.00 

— 1 aukatalfæri í sama húsi með snara (hægt að tala á milli) — 120.00 

— 1 aukatalfæri í sama húsi með sérstökum símum (hægt að tala 

á Milli) 2.......00000 00 sns nr — 140.00 

— 1 tengil ........002000000 0 ern — 12.00 

—  aukabjöllu (þó hærra gjald á rökum stöðum) .............. — 18.00 

3. Afnotagjöld fyrir þá notendur, sem hafa miðstöðvarborð, reiknast ársfjórðungs- 

lega þannig: 

a. Línugjald eftir samtalafjölda samkvæmt ákvæðum í 1. lið. 

b. Miðstöðvarborðsgjald fyrir hvert númer í borðinu: 
kr. 36.00 fyrir handvirk borð (CB). 
— 72.00 fyrir sjálfvirk borð (PBAR). 

Gjöld þessi eru miðuð við venjulega gerð miðstöðvarborða. 
Fyrir sérstakar gerðir fer eftir samningi í hvert skipti. 

c. Talfæragjald: kr. 100.00 fyrir hvert talfæri í sama húsi, annars bætast við 

línuleigur. 
Afnotagjöld þau, sem talin eru í B. 1., 2. og 3. lið hér að framan, gilda því 

aðeins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

4. Afnotagjöld fyrir önnur tæki, línur og sérbúnað en að framan greinir, verða 

ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti.
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C. Flutningsgjald. 

Í. Milli húsa, fyrir hvert talfæri 2... ses. kr. 1125.00 

2. Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 
a. Milli herbergja .................0.0..00.0. 0... — 300.00 
b. Í sama herbergi .............0....... — 150.00 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman innanhússflutning að ræða, eða önnur áhöld, 
sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist kostnaðurinn samkvæmt reikningi. 

Flutningsgjald miðast við sama svæði og stofngjöldin, en þegar farið er út 
fyrir svæðið, bætist aukagjald við, sem verður ákveðið í hvert skipti. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á 
sama ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan 
kostnað, má lækka flutningsgjaldið niður í allt að kr. 400.00, ef flutt er innan 6 
mánaða, en i allt að kr. 800.00, ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

D. Viðtökugjald. 
Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 

greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, Þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 
Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 

nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

E. Leigutími og uppsögn. 

1. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mán- 
aðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. 
Að skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót 
með minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af síma e. þ .1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 
og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti 
til aðstæðna. 

HI. KAFLI 

Notendasímar landssímans í sveitum. 

Um notendasíma landssímans í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
1. Stofngjald fyrir hvern síma er kr. 1300.00. Sé um sérstaklega örðugar eða kostn- 

aðarsamar lagnir að ræða, ákveðst stofngjaldið af póst- og símamálastjórninni 
í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 

2. Landssíminn viðheldur og rekur símana, en símanotendur greiði til landssímans 
árlegt afnotagjald sem hér segir: 

Fyrir hvern síma í sambandi við: 

3. fl. landssímastöð ...........00..000000 kr. 360.00 
2. fl. — eee vsvee — 540.00 
1. fl. B. — neseeeeeessneeneueveveeee — 660.00 
1. fl. A. — eee eversdsee — 720.00 

3. Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða til landssímans.
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Flutning á símanum, ef notandi óskar, greiði hann eftir reikningi. Þegar um 81 
flutning vegna nýbyggingar er að ræða, getur þó komið til mála, að landssíminn 
beri nokkurn hluta kostnaðarins. 
Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka símann burtu. 
Linuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur byggð eða ábúendaskipti verði. 

Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 
Símanotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símatækja og starfrækslu notendasíma. 
Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga símum 
út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 
Stofngjöld greiðist fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í sam- 
band. Afnotagjöld greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung i senn, og eru gjald- 
dagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve 
langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 
og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu; en um síma þeirra fer eftir 
ákvæðum I. eða II. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðum, 
veiðiskálum, íþróttaskálum, héraðsskólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðnrek- 

endum, atvinnurekendum eða verzlunum o. s. frv. samkvæmt I. eða II. kafla, en 
ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnunum i sveit, 
eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Radíótæki. 

A. Almenn ákvæði. 

. Hver, sem óskar að starfrækja radíótæki, skal senda póst- og símamálastjórn- 

inni umsókn um leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum. Þetta gildir 

þó ekki um viðtæki fyrir útvarp, sem er skráð hjá ríkisútvarpinu. 
Verði leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem m. a. er tekið fram, 

hve lengi leyfið gildi og hin sérstöku skilyrði, sem sett eru fyrir leyfinu. 
Fyrir hvert leyfisbréf skal greiða kr. 200.00, ef það felur í sér senditæki með 

100 watta afli í loftneti eða meira, en kr. 100.00, ef aflið er minna. Fyrir önnur 

leyfisbréf, sem ekki fela í sér senditæki, skal greiða kr. 25.00 í leyfisbréfagjald. 

Landssíminn sér um eftirlit með notkun tækjanna og lætur að jafnaði skoða 

þau einu sinni á ári. Fyrir þetta skal greiða árlegt eftirlitsgjald, sem er kr. 600.00 

fyrir stöð með senditæki yfir 100 wött í loftneti, kr. 300.00 fyrir senditæki með 

20—100 watta afli og kr. 100.00 fyrir minni senditæki. 

Ef leyfi er veitt til þess að starfrækja radíóstöð á landi má krefjast sérstaks 

viðskiptagjalds, sem er ákveðið af póst- og símamálastjórninni. 

Þegar um senditæki er að ræða, er að jafnaði aðeins veitt leyfi til starfrækslu 

tækja, sem landssíminn á, en lætur á leigu til starfrækjanda. Ef sérstakar ástæður 

eru fyrir hendi, getur póst- og símamálastjórnin þó heimilað, að starfrækjandi 

eigi tækin gegn sérstökum skilyrðum. 

26. júní
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B. Radíótæki á leigu. 

a. Farstöðvar. 

. Skipseigandi eða útgerðarfélag, sem óskar að taka á leigu loftskeytastöð eða tal- 
stöð í íslenzkt skip, sendi skriflega umsókn um það til póst- og símamálastjórn- 
arinnar, sem gefur út leyfisbréf fyrir stöðina og önnur skírteini. 

- Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 
sem eru til leigu á hverjum tíma og umsækjandi óskar eftir. Tækin eru eign 
landssímans, og leigir hann skipseiganda þau til afnota í skipinu. Landssíminn 
annast uppsetningu tækjanna, sem skipseigandi greiðir eftir reikningi. Leigutaki 
skal sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og leitt að 
tækjunum, svo og um alla trésmíðavinnu og aðra vinnu en rafmagnsuppsetningu 
tækjanna. Einnig skal leigutaki kaupa rafgeyma, rafhlöður og hleðsluspjöld fyrir 
stöðina og kosta lögn frá rafgeymum til hleðsluspjalda. 

. Leigutaka ber að sjá um, að enginn starfræki stöðina nema sá, sem hefur fengið 
skírteini frá póst- og símamálastjórninni, er heimili honum að gæta slíkrar 
stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er þó ávallt 
undir yfirumsjón skipstjóra, sem líti eftir, að stöðin sé vel með farin og geymd. 

- Bæði stöðvarverði og skipstjóra er skylt að undirrita þagnarheit og haga starf- 
rækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum landssímans og hlíta þeim 
ákvæðum og reglum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu 
slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin aftur- 
kallað leyfisbréf stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana úr skipinu. 

- Landssíminn annast viðhald vegna eðlilegs slits sendi- og viðtækja, að undan- 
skildu viðhaldi loftneta, rafgeyma, rafhlaðna, hleðslubúnaðar, straumbreytis og 
lampa, en kostnað af því ber leigutaki. Leigutaki ber og kostnað af viðgerðum 
og hreinsun tækjanna, er stafar af slæmri meðferð eða vanhirðu þeirra, meðan 
þau eru í vörzlu hans. 
Óski leigutaki, að viðgerðarvinna fari fram utan venjulegs dagvinnutíma, ber 
hann aukakostnað vegna þess. 

. Öll radíótæki á leigu frá landssímanum skulu vera vátryggð á kostnað leigutaka 
gegn hvers konar tjóni og á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins, ef 
tækin eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir. Landssíminn annast vátrygg- 
ingu tækjanna í skipum og bátum öðrum en farþega- og varðskipum og/eða vöru- 
flutningaskipum stærri en 500 rúmlesta, enda skal leigutaki sjálfur annast vá- 
tryggingu tækjanna í þeim skipum. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, sem lands- 
síminn annast vátryggingu á, skal leigutaki greiða landssímanum samtímis með 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og leigunni. 

. Leigutaki er skyldur að koma tækjunum til skoðunar til eftirlitsmanna lands- 
símans í Reykjavík að minnsta kosti einu sinni á ári, eða annars staðar, ef það 
verður að samkomulagi. Gjaldið fyrir hina árlegu stöðvarskoðun er innifalið í 
leiguupphæðinni. 

- Leigutaki skal greiða stofngjald fyrir radíótækin áður en uppsetningu þeirra er 
lokið, svo og leigu og vátryggingariðsjald til næsta gjalddaga. Leiga og vátrygg- 
ingariðgjald fyrir talstöðvar greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir hvert almanaksár, 
og reiknast brot úr ári sem heilt ár, nema fyrsta árið, þá skal brot úr ársfjórð- 
ungi reiknað sem einn ársfjórðungur. Leiga og vátryggingariðgjald fyrir loft- 
skeytastöðvar greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og reiknast brot úr ársfjórð- 
ungi sem heill ársfjórðungur. Minnsti leigutími er 2 ár samfleytt fyrir stöðvar 
20 watta eða minni, en 3 ár fyrir stærri stöðvar. 

Sé ársleiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd fyrir 1. apríl og ársfjórð- 
ungsleiga og vátryggingariðgjöld ekki fyrir 15. hvers fyrsta ársfjórðungsmán-
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aðar, getur landssiminn lokað senditækjunum þannig, að aðeins megi nota þau 

í neyð. Verði þrátt fyrir það leiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd innan 

eins mánaðar þar á eftir, getur landssíminn tekið hin leigðu tæki úr skipinu. 

Sama gildir, ef reikningar fyrir uppsetningu og aðgerðir á radíóbúnaði í skipum, 

sem framkvæmdar eru af landssíimanum, eru ekki greiddar innan eins mánaðar 

eftir að aðgerð fór fram. Fyrir enduropnun innsiglis greiðist opnunargjald kr. 

100.00, og fyrir að flytja stöðina aftur í skipið greiðist raunverulegur kostnaður, 

þó minnst kr. 100.00. Heimilt er að innheimta nefnd talstöðva- og loftskeyta- 

stöðvagjöld með símareikningum hlutaðeigandi aðila að viðlagðri lokun símans. 

Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir fyrir aðrar gerðir radiótækja 

ákveður póst- og símamálastjórnin í hvert skipti. 

Að þeim tíma liðnum er uppsagnarfrestur á leigunni 3 mánuðir, og ber leigu- 

taki ábyrgð á öllum gjöldum vegna stöðvarinnar, þar til uppsagnarfrestur er 

liðinn. Þó má stytta þennan minnsta leigutíma, er nýr eigandi verður að skipinu 

innan tveggja ára, sem óskar að tækin verði þar áfram með honum sem leigu- 

taka. Hinn nýi leigutaki fær þá helmings afslátt frá venjulegu stofngjaldi, og 

nefnist gjaldið þá viðtökugjald. 

Stöðvar þær og tæki, er landssíminn lætur á leigu, eru að sjálfsögðu háðar hinum 

almennu reglum, innlendum og alþjóðlegum, er gilda um slíkar stöðvar og 

rekstur þeirra á hverjum tíma, og getur landssíminn afturkallað leyfisbréf 

stöðvar, lokað henni og tekið úr skipinu, ef settar reglur eru ekki haldnar. 

Sams konar reglur og fyrir stöðvar í skipum gilda um radíótæki í öðrum farar- 

tækjum. 

b. Firðtalstöðvar á afskekktum stöðum. 

Sá, sem óskar að taka á leigu firðtalstöð til afnota á afskekktum bæ, sendi 

skriflega umsókn til póst- og símamálastjórnarinnar og tilgreini þar nauðsyn 

þess og aðrar aðstæður. 
Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 

sem leigð eru á hverjum tíma. Leigutaki kostar uppsetningu tækjanna samkvæmt 

fyrirsögn landssímans, svo og uppsetningu loftnets og jarðsambands. Enn fremur 

skal leigutaki sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi 

og leitt að tækjunum og kosti rafhlöður, rafgeyma og hleðslubúnað þeirra. 
Leigutaka eða þeim, sem á að starfrækja stöðina, er skylt að undirrita þagnar- 
heit og haga starfrækslunni í einu og öllu eftir fyrirmælum landssímans og 
hlíta þeim ákvæðum og reglum, sem settar eru eða settar kunna að verða, um 
starfrækslu slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamála- 

stjórnin afturkallað starfræksluleyfi stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana 
burtu. ' 
Leigutaka ber að sjá um, að vel sé með stöðina farið og henni haldið þurri 

og hreinni. 
Landssíminn ber kostnað af viðgerðarvinnu og efni til stöðvarinnar vegna eðli- 
legs slits, að undanskildu viðhaldi loftnets, rafgeyma, rafhlaðna, hleðslubúnaðar 

og viðtökulampa, en kostnað af því ber leigutaki. Leigutaki ber og kostnað af 
viðgerðum og hreinsun tækjanna, er stafar af slæmri meðferð eða vanhirðu 
þeirra, meðan þau eru í vörzlu hans, svo og ferðalagi viðgerðarmans, ef við- 

gerðar er þörf. 
Öll radiótæki á leigu frá landssímanum skulu vera vátryggð á kostnað leigu- 
taka gegn hvers konar tjóni og á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins, 

ef tækin eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir. Landssíminn annast trygg- 
ingu tækjanna, enda greiði leigutaki landssímanum vátryggingariðgjöld samtímis 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og leigunni. 
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. Firdtalst&d leigutaka skal afgreiða einungis vid þá eða þær talstöðvar landssim- 
ans, sem póst- og símamálastjórnin ákveður og á þeim stöðum, sem póst- og 
símamálastjórnin tiltekur, og má ekki, — nema um neyðarráðstöfun sé að ræða, 

— hafa viðskipti við aðrar stöðvar, hvort heldur fastastöðvar eða farstöðvar. 
. Gjöld fyrir símtöl og símskeyti, sem afgreidd eru milli stöðvar leigutaka og 

þeirrar stöðvar landssímans, sem afgreitt er við, eru þau sömu og gilda fyrir 
talsímanotanda frá sömu landssímastöð. 

Gjöldin fyrir símtöl og símskeyti, sem afgreidd eru milli stöðvar leigutaka, 
annarra en leigutaka á afskekktum sveitabýlum, og þeirrar stöðvar, sem afgreitt 
er við, ákveður póst- og símamálastjórnin hverju sinni. 

. Ársleiga greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir Í. apríl ár hvert. Minnsti leigutími 
er 2 ár. 

c. Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir. 

Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir fyrir helztu gerðir radíótækja eru 
sem hér segir, nema öðruvísi sé um samið: 

Stofn- Árs- Vátrygg- 
gjald leiga  ingarupphæð 

Gerð kr. kr. kr. 

A-190 Loftskeyta- og talstöð .......... 25 000 15000 115000 
ART-13 Loftskeyta- og talstöð .......... 5 000 4 000 25 000 
E Talsendir „..................... 2 000 1200 9 500 
F Talsendir ...................... 1500 1000 7 500 
FF-3 Talsendir og viðtæki ........... 2500 12500 
FLB Talsendir og viðtæki ........... 900 600 4 500 
FO Talsendir og viðtæki ........... 1600 1200 8 000 
GV Talsendir ...................... 1200 800 6 000 
GVA Talsendir ...................... 1500 1000 7 500 
GVV Talsendir og vidtæki ........... 1500 1000 8 000 
H-45 Talsendir ...................... 3 500 2400 17 000 
H-100 Talsendir ...................... 6 500 5 000 32 000 
B-236 Vidtæki ..................... 1200 800 6 000 
B-285-K1  Vidtæki .............0.0.0.000..... 2000 1500 11 000 
B-285-S Viðtæki ..........00.00 00. 2000 1000 9500 
VE Viðtæki ........................ 1000 650 5 000 
VES Viðtæki ..............0.0... 1500 1100 8 000 
VF Vidtæki ...............00........ 800 500 3 800 
VF-1 Vidtæki .........0.... 0... 800 600 4 300 
VFS Vidtæki ................... 1200 800 6 000 
VK Vidtæki .........0...000 00 600 480 3 000 
236/VEM-2 Miðunarstöð ..........0...00.... 2500 1800 12 500 
VEM-1 Miðunarbúnaður ............... 400 300 2 200 
VEM-2 Miðunarbúnaður ............... 1200 800 6 000 
VFF Midunarbunadur ............... 300 240 1600 
L-1 Lorantæki ...............0..... 6 000 1800 17 000 
vi Straumbreytir .................. 360 300 1800 
VA Straumbreytir .................. 500 440 2 700 
VR Straumbreytir .................. 500 440 2 700 
V-220 Straumbreytir .................. 300 300 1800 
V-220/20  Straumbreytir .................. 400 360 2 200 

Stýritafla I .................... 1100 880 5 300 
Styritafla II .................... 1300 1040 6500
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Stýritafla III ................... 700 560 3500 

EOK-15 Mótorrafall ...........0000000... 700 560 3500 

Talbrú 20.00.0000. 1300 1040 6 500 

Þegar um er að ræða bæi, sem teljast til þess flokks, er um getur í III. kafla 10, 

lækkar stofngjald og leiga niður í sömu upphæð og greitt er fyrir notendasíma Í 

sveitum. 

V. KAFLI 

Símtalagjöld. 

A. Símtalagjöld innanlands 

eru sem hér segir fyrir hvert 3 mínútna viðtalsbil. Hvert byrjað viðtalsbil telst 

sem heilt. 
1. Venjuleg símtöl: 

Um  0— 25 km línulengd .........0....000... kr. 6.00 

— 25—100 — — nerereerereeseenese — 8.00 

— 100—225 — — eereseneeneneeeneee — 12.00 

— 225—350 — — eeeerereeeeerrssere — 14.00 

Yfir 350 — = eeeresenssveneeerse — 17.00 

Þegar linulengd milli símstöðva er innan 6 km, getur póst- og símamála- 

stjórnin þó, þegar línukerfið leyfir og aðstæður eru hagstæðar, sett sérstaka 

gjaldskrá með lægra viðtalsbilagjaldi en að ofan greinir fyrir símtöl milli 

þessara stöðva, eða látið vissan fjölda viðtalsbila milli stöðvanna vera fólginn 

í tilteknu fastagjaldi símanotenda. 

Ofannefnd símtalagjöld gilda ekki, þegar um alveg sjálfvirka afgreiðslu 

milli stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið, hvernig reikna skuli 

greiðslu fyrir millistöðva símtöl. 

Hraðsímtöl: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
Forgangshraðsímtöl: tífalt venjulegt símtalagjald. 

Kvaðning: kr. 2.00. 
Boðsending: kr. 7.00 fyrir hvern byrjaðan kílómetra út frá símastöðinni. Boð- 

sendingargjaldið greiðist, hvort sem nokkuð verður úr símtalinu eða ekki. 

á
l
k
a
 

B. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa 

fara eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og síma- 

málastjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 

C. Radíó-símtöl við skip og báta í hafi. 

Gjald fyrir símtöl um íslenzkar strandarstöðvar er fyrir Íslenzk skip samanlagt: 

a. Venjulegt símtalagjald milli strandarstöðvarinnar og þess, sem talar í landi, þó 

minnst 6.00 krónur fyrir viðtalsbilið. 

b. Strandargjald kr. 10.00 fyrir hvert byrjað viðtalsbil. 

c. Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 

kr. 2.00 fyrir viðtalsbilið. Gjöld fyrir radíó-símtöl við erlend skip eru tilgreind 

í alþjóðagjaldskrá fyrir skip og strandarstöðvar.
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VI. KAFLI 

Símskeytagjöld. 

, . A. Gjald fyrir innanlandsskeyti 
sem hér segir: 
Venjuleg símskeyti: 100 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 10.00. 
Innanbæjarskeyti: 60 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 6.00. 
Blaðaskeyti: 15 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 4.50. 

Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald kr. 20.00. 
Veðurskeyti: Sama og venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald einnig hið sama. 
Veðurskeyti hafa þó forgang fyrir öðrum skeytum. 
Símapóstávísanir: Gjald kr. 18.00 án tillits til orðafjölda. 
Heillaskeyti: Sama gjald og fyrir venjulegt símskeyti, en auk þess greiðist auka- 
gjald fyrir skrauteyðublöð, kr. 10—12.00, eftir gerð eyðublaðsins. 

Jóla- og nýjársskeyti með ákveðnum textum kosta kr. 18.00 milli stöðva, en 
innanbæjar kr. 12.00. 
Samúðarskeyti: Ekkert gjald til landssímans. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve 
mikið hann greiðir, og rennur upphæðin óskorin til Landsspítalasjóðs. 
Loftskeyti og talskeyti: Gjald fyrir loftskeyti og talskeyti um íslenzkar strandar- 
stöðvar við íslenzk skip er samanlagt: 
a. Venjulegt símskeytagjald innanlands. 
b. Strandargjald, 75 aurar fyrir orðið. (Strandargjald við erlend skip er 0.60 

gullfrankar.) 
c. Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 

20 aurar fyrir orðið. Erlend skip taka yfirleitt 10 til 40 gullcentimes skipsgjald 
fyrir orðið. 

Fyrir loftskeyti er ekkert ákveðið lágmarksgjald. 
Afhending símskeyta í talsíma til eða frá talsímanotanda kostar kr. 2.50 fyrir 
hver 100 orð eða færri, þó nær þetta ákvæði ekki til einkasíma í sveitum. 
Afturköllun á símskeyti kostar kr. 1.50, ef ekki er farið að senda það frá afhend- 
ingarstöðinni. 
Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru send ókeypis allt að 1 kílómetra frá 
símastöð. Ef símskeyti eiga að sendast lengra, skal greiða kr. 7.00 fyrir hvern 
kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, og undir venju- 
legum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfilegt burðar- 
gjald, er ákveðið verður í hvert skipti. 
Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tilkalla jafnframt orðafjölda svar- 
skeytisins. RP10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 
Margar nafnkveðjur (TM): Afritunargjald fyrir hverja utanáskrift fram yfir 
þá fyrstu, er kr. 4.00 fyrir hver 50 textaorð eða færri, en kr. 2.00 fyrir hver 50 
orð eða færri þar fram yfir. Fleiri en eina nafnkveðju er aðeins hægt að nota til 
einnar og sömu símastöðvar. 
Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venju- 
legs símskeytagjalds. 
Viðtökuskírteini símleiðis (PC): Gjaldið er sama og fyrir 6 orða símskeyti í við- 
skiptum við útlönd og 10 orða símskeyti í innanlandsviðskiptum. Fyrir við- 
tökuskirteini, sem sendast á í pósti (PCP), er gjaldið sama og póstburðargjald 
undir einfalt bréf. 

B. Símskeytagjöld til útlanda 

ákveðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og 
símamálastjórnin þau eins og þau eru á hverjum tíma.
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VII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

1. Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist % venjulegs símtalagjalds á 

tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21.00—08.00. Lágmarksgjald miðast þó 

við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 

samkvæmt símtalagjaldskrá landssímans (sbr. V. kafla). 

2. Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 

koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til ritsímastjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 

keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

VIIL KAFLI 

Önnur tæki og línur. 

A. Fjarritvélar. 

I. Stofngjald. 
Fyrir hverja fjarritvél (nr. 15) án línu ............ kr. 6000.00 

II. Árlegt afnotagjald. 
Fyrir hverja fjarritvél (nr. 15) án línu: 

a. Vélin notuð venjulegan skrifstofutíma ........... — 7000.00 

(Viðhald innifalið.) 

b. Vélin notuð allan sólarhringinn ................. — 4800.00 

(A3 viðbættu viðhaldi eftir reikningi.) 

Framangreind stofngjöld og afnotagjöld eru miðuð við venjulega gerð fjar- 

ritvéla (gerð nr. 15). Í afnotagjöldunum er fólgin vátrygging tækjanna. Hverri fjar- 

ritvél fylgja við uppsetningu 4 rúllur af pappír, en upp frá því kostar notandi 

pappírinn. 
Stofngjöld og afnotagjöld fyrir aðrar tegundir fjarritvéla eru ákveðin í hvert 

skipti. 
Stofngjald greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 

að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar 1. virkan dag i janúar, apríl, 

júlí og október. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Styzti leigutími er eitt ár. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir og er hann gagn- 

kvæmur. 
Fyrir utanhúslínur milli fjarritvéla greiðast gjöld samkvæmt kafla B hér á eftir. 

Fyrir innanhúslagnir og flutninga greiðist stofngjald og afnotagjald eins og fyrir 

tengla. 

B. Línur. 

Séu línur látnar á leigu, skal stofngjaldið ákveðið í hvert skipti, en ársfjórð- 

ungsleiga á hvern km vera þessi (minnsta gjald miðað við 100 m). 

1. Fyrir 1 línu í innanbæjarjarðsíma 0.6—0.7 mm .......... kr. 120.00 pr. km. 

2. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0.9 mm ......0000000000.. — 180.00 — — 

3. Fyrir 1 línu i langlínujarðsíma 1.4—1.7 mm ............. — 240.00 — — 

4. Fyrir loftlínu, sem strengd er á stauraröð, sem fyrir er .. — 180.00 — — 

Skemmstur leigutími sé ákveðinn með samningum í hvert skipti, en uppsagnar- 

frestur sé 6 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 
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IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðist kr. 200.00 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 40.00 fyrir hverja skrásetningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann sagnkvæmur. 

X. KAFLI 

Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 

kr. 30.00. Sé auk aðalsímanotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber 
að greiða kr. 70.00 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímanotendur geta ekki öðlazt aðal- 
símanotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) 
án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald, enda 
hefur landssíminn einn umráðarétt símans. Breytir engu í þessu þó að aukasíma- 
notandi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn sitt í símaskránni eða greitt 
afnotagjaldið. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt til að bera. 

2 
Skrásetning í stafrófsskrána. 

1. Breytt letur í skrá, hver lína „.................0.000.000 0000. kr. 50.00 
2. Aukanafn í skrá ...............2.0.0..000.000 0000. — 70.00 
3. Aukalínur í skrá, hver lína ...............0...0....00. 000. — 30.00 
4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 70.00 + 50.00 = ........ — 120.00 

Aukalinur eru taldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímanotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímanotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 70.00 sem aukanafn. 

Skrásetning í atvinnuskrána. 
A. Ókeypis skrásetning. 

Hver símanotandi, sem rekur atvinnu- eða verzlunarfyrirtæki og óskar skrif- 
lega eftir skrásetningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er 
póst- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrásetningar á 
símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 
skrárinnar. Aukasímanotendur öðlast ekki rétt til ókeypis skráningar. 

B. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símanotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning 
fram yfir þá fyrstu kr. 20.00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það 
kr. 30.00. Auglýsingalína kostar kr. 25.00.
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XI. KAFLI 

Almennir skilmålar. 

Så, sem åskar ad få talsima eda få breytt sambandi eða aukið samband, er hann 

hefur áður fengið, tilkynni það forstjóra símastöðvarinnar, og skal hann þá 

hlíta þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun 

símanna. 

. Landssíminn kemur venjulega ekki á símasambandi við nokkra húseign, nema 

húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum 

á húsi og lóð, og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi hús- 

eiganda fáist. Landssíminn getur og krafizt, að talsímanotendur setji tryggingu 

fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

. Póst- og símamálastjórnin ákveður við hvaða símastöð talsímanotandi skuli 

tengjast og um númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt um 

númer, ef það telst nauðsynlegt. Langlínusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir 

innanbæjarsímtöl, og getur landssíminn því rofið innanbæjarsímtöl vegna af- 

greiðslu langlínusímtala, ef þörf krefur. 

. Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 

búnað úr stað. Öll slík verk lætur landssíminn framkvæma eftir beiðni, en 

notandi greiði það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd 

í kaupstöðum eða kauptúnum eru eign landssímans, en notendur greiði stofn- 

gjald og afnotagjald. Starfsmenn landssímans hafa hvenær sem er aðgang að 

öllum símatækjum og símalögnum. 

. Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með öll símatæki og lagnir, er 

þeir hafa til afnota, og bera þeir ábyrgð á öllum skemmdum á tækjum, er ekki 

stafa af eðlilegu sliti. Notanda er enn fremur skylt að hafa símatæki og innan- 

hússlagnir vátryggð á sinn kostnað fyrir eldhættu, og ber honum að greiða 

landssímanum tryggingarupphæðina, ef tækin eða lagnir eyðileggjast og hlut- 

fallslega fyrir skemmdir, enda á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins. 

Vátryggingarupphæðin er kr. 1100.00 fyrir venjulegan síma, en fyrir önnur tæki 

verður hún ákveðin sérstaklega. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða útbúnað í samband við tæki 

landssímans, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur landssíminn að sjálfsögðu 

rétt til að taka allan slíkan útbúnað burtu og láta viðkomandi sæta sektum, ef 

ástæða þykir til. Enn fremur er bannað án sérstaks leyfis frá landssímanum að 

láta aðra en landssímann annast sótthreinsun talfæra. 

. Ef eitthvað verður að talfærum, ber þegar í stað að tilkynna það símastjóranum, 

er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Landssíminn ber 

ekki ábyrgð á því, þótt sími slitni eða verði ónothæfur um stund, nema það sé 

beinlínis honum að kenna eða óþarfur dráttur verði á viðgerð símans. Má þá 

krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er 

ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

. Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 

með leyfi landssímans. Sé það engu að síður gert, getur landssímin slitið sam- 

bandinu, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði lög- 

lega getað sagt því upp. 

. Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 

staðið ónotaður í 1 ár eða lengur, er póst- og símamálastjórninni heimilt að taka 

hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leiguhafi vilji greiða áfram afnotagjald 

af hinum ónotaða síma eða búnaði. 

1958 
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9. Þeir, sem af ásettu ráði eða gålauslega valda skemmdum á símum eða tækjum 
símans, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum 
sé þannig farið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

A. Greiðsluskilmálar. 
1. Gjald fyrir símtöl í sambandi við langlínur landssímans greiðist landssímanum 

eftir reikningi, og ber talsímanotandi ábyrgð á greiðslunni fyrir hvert slíkt sam- 
tal, sem fram fer frá hans talfæri, hvort sem hann hefur sjálfur beðið um sím- 
talið eða aðrir. Gjaldið greiðist í fyrsta skipti, er þess er krafizt. 

2. Sé eitthvert gjald til símans ekki greitt í síðasta lagi 10 daga eftir gjalddaga, má 
slíta talsímasambandinu, en skuldunautur er samt skyldur til að sreiða gjaldið 
til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp sambandinu, og er það þá 
Þegar fallið í gjalddaga. Skuldunautur á því aðeins rétt til að fá aftur talsíma- 
sambandið, að hann greiði hið áfallna gjald innan þriggja daga eftir að sam- 
bandinu er slitið, svo og kostnað við lokun og enduropnun, ef hún hefur ferða- 
kostnað í för með sér. Séu símagjöldin eigi greidd á réttum tíma, verða þau tekin 
lögtaki samkvæmt 1. gr. laga 16. desember 1885. 

B. Leigutími. 
Engin símatæki verða leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun næsta 

ársfjórðungs eftir að símasambandið er fullgert. Þegar um er að ræða samband fyrir 
utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku fyrirkomulagi, getur landssíminn 
krafizt, að skemmstur leigutimi sé lengri. 

C. Uppsögn. 
Að skemmstum leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungamót 

með 1 mánaðar fyrirvara, nema þar, sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera 
skrifleg. 

D. Flutningur. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 
skal hann skriflega tilkynna það símastjóranum, sem því næst lætur framkvæma 
flutninginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið fyrir 
flutninginn greiðist fyrir fram. 

E. Símaskráin. 

Landssíminn leggur hverjum leigusíma til 1 eintak af hverri útgáfu símaskrár- 
innar. Landssíminn ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

XII. KAFLI 
Ákvæði um stofnun og rekstur landssímastöðva, annarra en 1. fl. A. stöðva, 

og samband þeirra við talsímanotendur o. fl. 

Þegar landssímastöðvar eru stofnsettar, gilda að jafnaði eftirfarandi ákvæði um 
rekstur þeirra: 

1. Landssímastöðvum þeim, er hér um ræðir, er skipt í 3 flokka, 1. flokk B, 2. flokk 
og 3. flokk, og eru þær venjulega opnar eftir flokkum 10, 6 og 2 stundir hvern 
virkan dag. 

2. Stöðvarstjórinn sér stöðinni fyrir húsnæði, ljósi, eldsneyti, ræstingu, nema 
öðruvísi sé um samið, svo og starfrækslu, er póst- og símamálastjórnin tekur 
gilda, enda sé leitað samþykkis hennar á ráðningu afgreiðslumanna.
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3. Skuldbindingin um starfræksluna nær til allra þeirra simasambanda, er påst- og 81 
símamálastjórnin kann að leggja út frá símastöðinni. 26. júní 

4. Stöðvarstjórar eru skyldir til, þegar þess er krafizt, að fara sjálfir eða láta fara 
með símalínunum til að bæta skemmdir, er orðið hafa á þeim, gegn venjulegu 
tímakaupi. 

5. Kostnaður við flutning stöðvar verður því aðeins goldinn af landssímanum, að 
hann fari fram vegna landssímans sjálfs. 

6. Stöðvarstjóra ber að senda símskeyti, sem berast til stöðvarinnar, án sérstaks 
endurgjalds allt að einum kílómetra frá stöðinni. Ef skeyti eiga að fara lengra, 
greiðir sendandi kr. 7.00 fyrir hvern byrjaðan kílómetra fjarlægðarinnar. Þetta 
gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, undir venjulegum kringumstæðum. 
Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfilegan burðareyri, sem ákveðinn er 
eftir fyrirspurn í hvert einstakt skipti. Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með 
símskeyti, ber stöðvarstjóra að greiða fyrir því, að símskeytið komist til viðtak- 
anda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða láta vita 
af því í síma eða á einhvern annan hátt. 

Ef senda þarf eftir mönnum til viðtals í talsíma innan eins kilómetra frá 
stöðinni, greiðir símtalsbeiðandi kr. 7.00 fyrir sendiferðina. Ef vegalengdin er 
meiri en Í kílómetri, greiðist sama gjald og fyrir útburð símskeyta. 

7. Ekki mega aðrir afgreiða símtöl eða símskeyti en þeir, er undirskrifað hafa hið 
lögboðna þagnarheit símamanna. 

8. Stöðvarstjórar skulu mánaðarlega gera reikningsskil innan 15. dags næsta mán- 
aðar á eftir og að öðru leyti hlíta þeim reglum og fyrirmælum, sem póst- og 

símamálastjórnin setur. 

Gjaldskrá þessi og reglur er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 1941 um fjarskipti, 
og gengur í gildi 1. júlí 1958. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir umframsímtöl aðeins 

af símtölum, sem fara fram 1. júlí 1958 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi fyrri 
gjaldskrá og reglur frá 1. marz 1957. 

Póst- og símamálaráðherrann, 26. júní 1958. 

Eysteinn Jónsson. 

G. Briem.



 
 

 
 

 
 

    
 
 

      
    

 
 

  
 
 

Sp 
| 

gá 
sp 

| 
gá 

Sp 
| 

SÞ 
| 

gá 
red 

1ed 
e
d
 

og 
os 

og 
IOA 

8 
000G 

PSu£q 
IOA 

8 
0003 

p2u£q 
IÐA 

# 
0003 

ÞRuÁq 
Tof4s 

G
3
g
 

0
0
2
 

| S
P
U
R
T
U
R
U
U
I
 

g
o
 
L
A
N
 

G
z
z
 

0
0
2
 

| 
S
P
U
R
J
U
L
U
U
I
 

g
o
 

B
U
E
S
 

(Hdr 
C
7
2
 

0
0
g
 

| 
€
3
9
1
q
 

#
0
 

e
l
u
e
s
 

Q
I
æ
I
S
 

|
-
I
B
U
N
J
Z
I
Ð
A
 

02 
OL 

OLZ 
| 

002 
'J9A} 

SET 
SET 

SET 
| 

001 
wo 

LXOT 
3SUUTN 

"Jura 
S
s
p
u
g
j
u
g
u
u
T
 

g
o
 
P
e
g
 

s
p
u
g
j
u
g
u
u
I
r
 

g
o
 

B
U
L
B
 

w
d
 

C
'
O
L
X
C
I
 

I
S
9
N
 

p
r
o
f
d
s
j
a
i
g
 

GET 
IgÅ 

", B
P
U
B
|
 

B
I
I
B
U
U
B
 

[
L
L
 

red 
80 

Twws 
XBJSTYII 

19 
02 

8 
0001 

JTJÁ 
J91q 

1
1
 

IÐAY 
'3 

0008 
wo 

08 
p
u
ð
 

ejsaJN 

0091) 
0031| 

0001 | TW 
T 
[guioad 

ÍfBJgA} 
S 

089 
| 

og 
00ZT| 

009 
| »epue[ 

EAleuue 
HL“ 

| 0971! 
008 

| 
009 

(+ 
pSua 

:tunguo.ns 
Sób 

| 
09 

00L 
| osz 

| #0 
Plelð1eging 

etues 
| 60), 

| 005 
| ogz 

|] 
MW 

09 
 pøuoj 

096 
| 

of 
00% 

| 
Sæt 

|5 
006 

HJÁ 
J91q 

Á
g
 

| 
ogg 

| 
008 

| 
Sæt 

| VIso 
"9 

06 
ppNÁd 

Sg 
| 

og 
| Spuejueuur 

80 
t
e
g
 

| 
gg 

| gg 
|Sspuejueuur 

80 
t
u
g
 

| 
egg 

| 
ogg 

gg 
|
 

ppreaq 
 
p
S
u
o
T
 

hug 

en 
sa mr 

repðu4d 
30 

Kend 
een Í 

mepðukd 
30 

spyr 
| regeas 

a
n
 
m 

1epðu4d 
80 

-eng 
|reðukq 

TE0I18 
r
e
g
 

-ging 
|-pðukg 

T
E
L
 
T
e
e
 

me -f3reging 
|-p3uÁgq 

190101S 
SHIÐUÐI 

J
I
A
 

epueJ 
I
I
B
U
U
E
 

HJ   
zegoldtas 

80 
(eQJeqTeAS) 

S
S
9
I
O
N
 

'spueJuurg 

(
T
u
æ
.
i
ð
 

“elk91æ,J) 
I
N
J
J
A
U
U
E
G
 

[LL   
spuejueuuj   

 
 

"
p
j
o
f
g
i
e
g
i
n
g
 

“1 
.. 

'Pigfðlegingsod 
un 

gyspjefð 
Ípueejayja 

Hos 
Qow 

194 
19 

ÝjpgI 
JenIqøj 

"gl 
gIJ 

fg 
Ju 

egensod 
"18 

"gr 
puæsyureg 

82 

n! 

 
 

P 
o
f
g
i
e
g
i
n
q
]
s
o
d
 

w
n
 

V
A
A
S
C
T
T
V
E
 OD



1958 203 

28. júní 
I
 
&
 
 
 

'%0g 
win 

g
e
x
y
æ
y
 

pjefgieginq 
Juloisuejo 

19 
fløj 

OOT 
"IX 

001 
J
B
J
O
G
N
T
A
 
IBÍ.IÐAU 

T
J
Á
 J 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

ge 
gd 

gaur 
e
g
a
f
e
a
 

ego 
eJsigs 

1Q19A 
Eg9 

I
D
J
O
I
J
U
N
I
 

JEJ950g 
nog 

zeine 
00g 

"IX 
Q01 

ge 
q
v
 
F
I
S
 

"BJXEJSTILI 
pjefgieginq 

JJjey 
19 

1yx8J1EQ8JS 
— 

00% 
ST 

007 
Te79qgrA 

TefzoAay 
I
A
]
 

| 
—IKUBSJAF 

0096 
009T 

004 
:uunysodpuel 

29W 
'q 

 |æine 
008 

IT 
001 

22 
HIV 

-159d 

0008 
0009 

009Þ 
009 

0097 
002 

erne 
ung 

19. 
8108 

SYGT 
5401 

S4G 
S
g
 

SYT 
ge 

 -yrq 
gaw 

80 
Sanofgs 

'E 
| 

sg 
(HXBJSDINU) 

PlefSeging 
szoay 

unf1Áq 
Í 
uegIs 

fQBHIUUI 
Ja 

QEJq 
19 

s
l
 

UD 
ÞoXpaXgh 

QIÆIS 
4satu 

SY 
G 

psu£q 
'q 

uuIS 
BJSJÁJ 

1 
15191918 

"Sy 
GI 

HJÁ 
| ao 

“my 
og 

19 
preføre 

stup 
0g1 

80 
8
 

cr 
J
Á
 

Tja 
Ud 

85 
OT 

JTJÁ 
s
p
 

007 
#3 

OT 
J
Á
 

| <ungrauuy 
"nur 

1 sod 
p
a
 

ua 
83 

G 
TJÁ 

gup 
08 

u
u
r
 

tga 
Sy 

G 
W
p
 

09 
TIRUNUUNI 

I 
19 

QnB| 
w
s
 

nur 
ge 

Eg9 
B9A 

UIÐAYUII 
B 
S
O
 

I 
þgJ 

QIÆIS 
s
o
u
l
 

SY 
Og 

p
á
u
k
g
 

6 
r
e
 

QI89A 
Jeys 

geq 

:regræjs 
80 

JEpSuÁd 
WiewrHqH 

i 
mum 

"wwIn]sodpue| 
Q
W
 

'q 
| 
-1sodputj 

gaur 
8 

(065 

w
n
g
i
o
y
q
 

gaur 
80 

tuigejsIeuyry 
þ 

wndiys 
gay 

6 
|suage 

oq 
"8 

0006 
F
I
T
 

: (spugjuvuu]) 
IEJ5ð0g 

OZT 
| 

Oðl 
| 

00S 
| 

urð 
þeXbaxX9t 

80 
god 

Sp 
| 

gá 
SET 

| 
gá 

sp 
| 

SÞ 
| 

1yÅ 
e
d
 

1ed 
ed 

OS 
OS 

OS 
IÐAUY 

I
Ð
A
Y
 

" 
,
P
p
P
U
B
T
 

I
Ð
A
Y
 

SET 
| 

001 
3 

00g 
pSudq 

| 
set 

| 
001 

eIeuuE 
TIL“ 

#0 
| 
gg 

| 
SET 

| 
001 

8 
006 

pSu£q 
06 

| og 
|ej9iq 

80 
vus 

giæjs 
| 06 

| 
og 

| ewes 
pøu£d 

30 
Q1æJS 

| 06 
| 

06 
| 

og 
| tJ914 

30 
vurEs 

giæjg 
| u1oysru£g 

8 
0002 

pSudq 
8 

0004 
p2u£q 

8 
0002 

pu£q 
1ua1d 

st 
| 

0001 | t391q 
80 

ves 
Q1æJS 

| gr 
| 

000T| 
8J91q 

#0 
tures 

QIÆJS 
| gr 

| 
ST 

| 
0001| 

8J91q 
#0 

tures 
giæjs 

| 
-erpungq 

piofdsj91q 
JÐAW 

JHJÁJ 
prefg 

J
á
;
 

80 
græys 

tures 
| 

ggT 
| 

00gJ|-J€gInqg 
Ja 

sg310N 

gp 
g
á
 

| u
p
n
g
 

pjefds 
gQ401q 

| 
gp 

| 
g
á
 

||80 
M
y
a
m
u
e
g
 

|
 

sp 
cp 

IgÁ 

e
d
 

| u
g
w
e
s
 

vega 
“grdo 

19 
1ed 

|| 
j
u
a
i
d
e
p
u
e
j
o
ð
y
n
 
I
A
 

red 

Og 
| was 

Juoald 
H
J
Á
 

"SY 
001 

os 

zoay 
|G 

od 
rpurq 

Hojsug 
IOA 

',BpUt| 
104 

SET 
| 

001 
8 

0008 
pPSu£q | 

get 
| 

001 
ezreuut 

ILL 
30 

| ger 
| 

set 
| 001 

8 
000g 

påu£q 
06 

og 
| €391q 

80 
ewæes 

Q1ÆJS 
| 

06 
og 

| 
v
v
s
 

p
ð
u
á
d
 

30 
Qiæys 

| 
06 

06 
og 

|ejgiq 
80 

turEs 
QIÆIS 

Jualg 

    
                
 



 
 

epuenn 
[4 

Wnje1qQI9A 
1 

elja7 
j
a
 

E
g
o
 

uusunsog 
“ 

e
n
e
 

QG 
BUUIUI 

829 
I
 

0001 
1879qQIA 

TelJoAy 
TJÁJ 

So 
IBINB 

QQI 
"IT 

0001 
H
Á
 

13919Q.19A 
1 
S
u
r
e
,
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

JeInt 
geg 

TeINe 
þeg 

r
e
n
e
 

(gg 
nY0JQTA 

IMJA 
U
I
g
a
q
u
N
 

(q 
JIEINB 

#Gg 
IBINB 

(eg 
IBINB 

(Gg 
MIJOIQIA 

QIA 
U
l
g
a
q
w
n
 

(2 

U
N
A
 

TN 
J
O
N
O
N
 

TIM 
UIÐAY 

IJÁJ 
I
n
g
e
 

00p 
siguue 

n
u
s
n
y
s
o
d
 

gay 
w
y
 

[I 
J
n
g
i
n
g
i
n
e
j
a
i
g
 

I
n
g
a
 

J
i
n
 

096 
IeJnt 

099 
| 

-Sep 
19 

wos 
Jed 

e
i
n
e
 

g
g
 

piefsegoqgrigy 

1gInB 
ogg 

r
e
n
e
 

(gg 
e
n
e
 

Qgg 
| 

nSurpuas 
u
n
 
u
n
d
s
m
i
g
j
 
H
J
Á
 Í 

5 LON | 

I
e
g
æ
y
d
d
n
n
j
o
r
y
]
s
o
d
 

un 
-
T
Y
æ
 

EQ9 
Wweuje 

nsun 
o
q
 

I
e
n
e
 

oge 
e
n
e
 

g
g
 

r
e
n
e
 

Qgg 
| 

-Ijrryseuejn 
funfjosIngge 

H
J
Á
 

"(ggæi 
gr 

12 
JTJÁ 

e
j
 

(prels1eg814q 
e
j
ð
ð
o
q
g
a
a
a
 

u
m
 

jo 
"
n
g
 

e
u
u
T
u
 

829 
"IT 

00J 
zæefzosy 

| 
-g 

80 
p
r
e
f
ð
r
e
8
u
r
m
a
s
e
r
y
s
 

1Qæq 
008) 

Teine 
Q9Qp 

B
u
u
m
 

egg 
Teine 

G/ 
tuurur 

| 
TJÁ) 

e
n
e
 

ggJ 
#0 

J
a
n
e
 

| 
tgr9ið 

[sys 
e
p
u
e
n
n
 

Í
 

J
o
q
 

"
m
i
n
g
 

00g 
efioay 

m
I
k
q
 

| 
ego 

Í
 

gog 
1ef1oAy 

M
I
Á
J
 

OGG 
B
U
U
I
W
 

8Q9 
"IY 

008 
H
J
Á
 

| 
-QI9A 

TMIÁJ) 
"
p
r
e
f
s
1
e
g
ð
1
4
q
y
 

JeIne 
#08 

1eIne 
008 

e
n
e
 

f0g 
prefsiegurujosviyg 

1egoldras 
80 

epue| 
taieuue 

Í
 

(eg.1eqfeAS) 
s33JON 

'spuejuurg 
Spuejueuuj 

"
(
[
u
æ
l
g
 

ef Á91æ,7) 
NY O

U
T
 

[LL 

"pjofg 
a
n
u
u
o
 

srmwz 
"g 

o 
o
w
g
 

á 
P
E
 

r
d
 

. 28



1958 

82 

28. júní 

"mollg 
9 

*uOSSUOf 
UUIÐPSÁMT 

205 

'gg61 
tuml 

'gg 
fuupazaygpanpumuns 

Bo 
-1sog 

"LG6T 
Z1€ur 

"þig 
pjofS1egIngysgd 

um 
erysprefs 

1pps 
IM 

ange) 
stujjueg 

'geg1 
Huf 

"7 
Ipng 

í 
1nguog 

Íssod 
vrysprefg 

 
 

aene 
00G 

JSuuru 
n
u
r
 

QJ 
JBÍJÐAY 

JTIÁJ 
Jerne 

091 
sjorq 

Ipreyruur 
$ 

ngunsojgejgs 
w 

 
 

 
 

 
 

I
e
n
e
 

(OG 
ejssoq 

Q
1
9
J
Q
a
U
[
[
O
 I, 

HgIsoquelJj 
I1}J9 

JeIne 
Qgg 

BISQISISUIBIJITIL 
T 

rene 
009 

prefdsstraJrsIs 

 
 

u
n
a
r
 

I 
e
n
e
 

Gg 
QÆAndIys 

IEINB 
Qcg 

QIJANJOS   
I
o
 

as-egoldry 

 



1958 

83 
9. júní 

84 

206 

REGLUGERÐ 

um styrktarsjóð vangefinna. 

1. gr. 
Styrktarsjóður vangefinna skal vera í vörzlu félagsmálaráðuneytisins, sem ann- 

ast bókhald hans og daglega afgreiðslu mála, er sjóðinn varða. 

2. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í banka, en fé hans skal ætið handbært til framkvæmda 

samkvæmt reglugerð þessari. 

3. gr. 
Fé sjóðsins skal varið sem lánum eða styrkjum til þess að reisa stofnanir fyrir 

vangefið fólk. 
Félagsmálaráðuneytið ráðstafar fé sjóðsins samkvæmt þessari grein að fengnum 

tillögum Styrktarfélags vangefinna og í samráði við önnur ráðuneyti, sem kunna 
að eiga hlut að máli hverju sinni. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
Ársreikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni og birtir 

árlega í B-deild Stjórnartíðinda. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 43 29. maí 1958, um 
aðstoð við vangefið fólk, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. júní 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur og 

Sigríðar Kristjánsdóttur árið 1957. 

  

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði .................,.... kr. 53052.35 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 566.58 

kr. 53618.93 
2. Vextir: 

a. Af innstædu í Söfnunarsjóði .................. kr. 2811.77 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 28.30 

— 2840.07   

  

Kr. 56459.00



Eign i årslok: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands 

sr... 

so... 

kr. 55864.12 
594.88 

  

Biskup Íslands, Reykjavík, 16. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

  

Kr. 56459.00 

  

  

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1957. 

Tekjur 

1. Eign í ársbyrjun ..........0000000 00 en nn nun kr. 274849.49 

2. Vextir: 
a. Af verðbréfum ..........20000 00 ene kr. 3568.33 

b. — skuldabréfum ........0000000 000... — 2700.00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði .........00.000.... — 7933.48 

d. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 1558.99 
— 15750.80 

3. Gjafir .........000000 000 enst — 5496.00 

4. Greitt af skuldabréfum ..........000000 never nes — 18500.00 

5. Útdregin verðbréf ..........00000. 0. en ennta —  1000.00 
6. Til jafnaðar við gjaldalið 2 ............02000.00.. 0... 000. 0... — 18000.00 

Kr. 333596.29 

Gjöld 

1. Úthlutað prestsekkjum ..........0.00000.0. ne senta kr.  6400.00 
2. Keypt verðbréf ...........0000000 0000 enn — 18000.00 

3. Til jafnaðar við tekjulið 4 .............0000000 0000 en nn. e.. — 18500.00 

4. Til jafnaðar við tekjulið ó ..........0.022000.eee neee... —  1000.00 

5. Eign í árslok: 

a. Verðbréf .........0000000 000 kr. 43100.00 

b. Skuldabréf .........200000 00... — 30000.00 

c. Vísitölubréf .........00000000. 000. —  50000.00 

d. Innstæði í Söfnunarsjóði .........00000000... — 157621.84 

e. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —  33974.45 
— 289696.29 

Kr. 333596.29 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

1958 

84 

85
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar 

1. september 1956—31. ágúst 1957. 

Tekjur: 
. Eign 1. sept. 1956: 

a. Veðdeildarbréf .................00000.... 
b. Vísitölubréf .................. 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands nr. 637 ... 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands nr. 3913 .. 

. Vextir: 

a. Af skuldabréfum ...............00.00000... 
b. — vísitölubréfum .............0.0...000. 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands nr. 637 

  

d. — innstæðu í Landsbanka Íslands nr. 3913 .... 
  

. Útdregin bréf ..............0..000...0 enes nere revee 
  

. Úthlutað á árinu 2... useedede see 
. Til jafnaðar við tekjulid 3 ..............0.....0.00.000. 0. 
. Eign í lok reikningsárs: 

a. Veðdeildarbréf .................000.000.... 
b. Vísitölubréf ............0.0.00..0. 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands nr. 637 ... 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands nr. 3913 .. 

  

  

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

ER kr. 4000.00 
AR — 25000.00 
AIR — 2822.62 
ARI — 81.57 

kr. 31904.19 

AR kr. 175.00 
ARI — 1750.00 
ARA —  186.56 

— 7.06 

— 2118.62 
— 2000.00 

Kr. 36022.81 

kr. 700.00 
— 2000.00 

AR kr. 3000.00 
AR — 24000.00 
AR —  6234.18 
ARI — 88.63 

— 33322.81 

Kr. 36022.81



Stjórnartíðindi 1958, B. 6. 209 

REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð nr. 70 30. júní 1958, um fiskveiðilandhelgi Íslands. 

1. gr. 

Botnvörpu-, flotvörpu- og dragnótaveiðar eru hvarvetna bannaðar innan línu, 
sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu, sem ákveðin er i 1. gr. reglugerðar nr. 

70 30. júní 1958. 
Íslenzkum skipum, sem veiða með botnvörpu, flotvörpu eða dragnót, skal frá 

1. september 1958 heimilt að veiða innan fiskveiðilandhelgi við Ísland, en þó utan 
við línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu, sbr. næstu málsgrein hér á 
undan, með þeim takmörkunum, sem gerðar eru hér á eftir: 

A. Norður- og Norð-Austurland. 

B. 

C. 

D. 

Frá 2120 v. lg. að línu, sem dregin er í réttvísandi norð-austur frá Ósfles 
sunnan Héraðsflóa, eru botnvörpu-, flotvörpu- og dragnótaveiðar bannaðar 
innan línu, sem dregin er 8 sjómílur utan við grunnlínu, svo og við Grímsey 
og Kolbeinsey innan við 8 sjómilna línu frá grunnlínu. 

Austurland. 

Frá línu sem dregin er í réttvísandi norð-austur frá Ósfles að línu, 

sem dregin er í réttvísandi suð-austur frá Hvítingum, eru botnvörpu-, flotvörpu- 
og dragnótaveiðar bannaðar í fiskveiðilandhelginni á tímabilinu frá 1. maí til 
30. nóvember. 

Suð-Austurland. 

Frá línu, sem dregin er í réttvísandi suð-austur frá Hvítingum að línu, sem 
dregin er i réttvísandi suður frá Ingólfshöfða, eru botnvörpu-, flotvörpu- og 
dragnótaveiðar bannaðar í fiskveiðilandhelginni frá 1. janúar til 15. maí. 

Suðurland. 

Frá línu, sem dregin er í réttvísandi suður frá Ingólfshöfða að línu, sem 
dregin er í réttvísandi suður frá Kötlutanga, eru botnvörpu-, flotvörpu- og drag- 
nótaveiðar bannaðar innan línu, sem dregin er sex sjómílur utan við grunnlinu, 
á tímabilinu frá 1. janúar til 15. maí. 

Frá 20" v. lg. til 21? v. lg. eru botnvörpu-, flotvörpu- og dragnótaveiðar 
bannaðar í fiskveiðilandhelginni á tímabilinu frá 1. janúar til 15. maí, svo og 
innan við línu, sem dregin er milli staðanna 63919,5' n. br., 21" v. lg. til 63930,7' 
n. br., 21915,3“ v. lg., á sama tíma. 

Frá 21715,3' v. lg. til 2252“ v. lg. eru botnvörpu-, flotvörpu- og dragnóta- 
veiðar bannaðar innan línu, sem dregin er átta sjómílur utan við grunnlínu, á 
tímabilinu frá 1. janúar til 15. maí. 

. Suð-Vesturland, Faxaflói og Breiðafjörður. 

Frá 2252 v. lg. að línu, sem dregin er i réttvísandi vestur frá Bjargtöngum, 
skulu botnvörpu-, flotvörpu- og dragnótaveiðar bannaðar í fiskveiðilandhelginni 
á tímabilinu frá 1. janúar til 15. maí. 

Einnig skulu slíkar veiðar bannaðar í fiskveiðilandhelginni frá 64*52' n. br. 
að Bjargtöngum á tímabilinu frá 15. október til 31. desember. 

B 26 

30. dag ágústmánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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F. Vestfirdir. 87 

Frá línu, sem dregin er i réttvísandi vestur frá Bjargtöngum að 21*20' 29. ágúst 
v. lg, eru botnvörpu-, flotvörpu- og dragnótaveiðar óheimilar innan fiskveiði- 
landhelginnar allt árið. 

2. gr. 
Brot á ákvæðum þessarar reglugerðar varða viðurlögum samkvæmt 6. gr. reglu- 

gerðar nr. 70 30. júní 1958, um fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

friðun fiskimiða landgrunnsins, og ákvæðum 3. gr. reglugerðar nr. 70 30. júní 1958. 

4. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. september 1958. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 29. ágúst 1958. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUGERÐ 88 
25. júlí 

fyrir vistheimilið í Breiðuvík. 

1. gr. 

Stjórn vistheimilisins er í höndum þriggja manna nefndar, sem ráðherra skipar. 
Ráðherra skipar einnig forstöðumann heimilisins að fengnum tillögum stjórnar- 
nefndarinnar. Annað starfsfólk ræður stjórnarnefnd heimilisins í samráði við for- 
stöðumann. 

2. gr. 

Heimilið er fyrir drengi, sem framið hafa lögbrot eða eru á annan hátt á glap- 
stigum. Barnaverndarnefndir og skólanefndir eða eftir atvikum barnaverndarráð 
ákveða, að höfðu samráði við stjórnarnefndina, hverjir vist hljóti á heimilinu. 

3. gr. 
Áður en dreng er veitt viðtaka á heimilið, skal stjórnarnefndin kynna sér 

aðstæður allar í máli hans, þ. á m. hver sé afstaða foreldra hans eða forráðamanna 

til vistarinnar. 
Þá skal nefndin gæta þess, að læknir rannsaki rækilega heilsufar drengsins 

og sömuleiðis þess, að sálfræðingur hafi áður athugað hann, ef þess er nokkur 
kostur. 

Skal eftirrit af umsögnum þessara sérfræðinga, svo og umsögn barnaverndar- 
nefndar (barnaverndarráðs) um drenginn sendast forstöðumanni heimilisins. 

4. gr. 

Vistdrengjum skal séð fyrir lögskipaðri fræðslu. Skal í vistheimilinu vera 
kennari allt árið, sem annist kennsluna og aðstoði við uppeldisstörf á heimilinu. 
Vistdrengjum skal séð fyrir nauðsynlegum tækjum til íþróttaiðkana.
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5. gr. 
Læknisrannsókn skal fara fram á drengjunum a. m. k. tvisvar á ári. Skulu 

þeir vegnir og hæðarmældir, er þeir koma á heimilið og er þeir fara þaðan. Stjórn- 
arnefnd skal, er þörf krefur, fá sérmenntaðan mann í uppeldisfræði eða sálar- 
fræði til þess að athuga andlega heilbrigði, líðan og hegðun drengjanna. 

6. gr. 
Forstöðumaður annast daglega umsjón og stjórn á heimilinu. Hann skal hafa 

eftirlit með hegðun og háttsemi drengjanna utan heimilis sem innan. 
Forstöðumaður skal sjá drengjunum fyrir vinnu við þeirra hæfi, meðan þeir 

dveljast á heimilinu. Skal þess gætt, að vinnustundafjöldi sé að jafnaði eigi meiri 
en 7 stundir hvern virkan dag. Meðan kennsla fer fram skal drengjum á skóla- 
aldri eigi haldið að vinnu, nema sem svarar einni klukkustund á dag. 

7. gr. 

Forstöðumaður skal halda dagbók fyrir heimilið. Skulu þar skráð helztu atvik, 

er varða málefni þess og annað, er máli þykir skipta um rekstur heimilisins. Hann 
skal enn fremur halda spjaldskrá um drengina. Skulu þar tilfærð helztu atriði 
varðandi feril þeirra. 

8. gr. 
Nú telur forstöðumaður, að dreng sé eigi lengur þörf hælisvistar, og skal hann 

þá skýra stjórnarnefndinni frá því, en hún ákveður að höfðu samráði við viðkom- 
andi barnaverndarnefnd, skólanefnd eða barnaverndarráð, hvort dvöl skuli lokið. 

Telji forstöðumaður, að lengri dvöl sé dreng nauðsynleg en honum var í fyrstu 
ákveðin, skal hann skýra stjórnarnefndinni frá því með fyrirvara, og tekur hún 
þá ákvörðun um, hvort dvöl skuli framlengd. 

Ella lýkur dvöl drengs, þegar sá tími er liðinn, sem honum var ætlað að dvelj- 
ast á heimilinu. 

9. gr. 
Nú hefur drengur lokið vist á heimilinu, og skal þá stjórnarnefndin ásamt við- 

komandi barnaverndarnefnd veita honum atbeina sinn til þess að komast í vist, í at- 
vinnu eða til náms við hans hæfi, ef eigi er með öðru móti tryggt, að hann hljóti 
viðunandi vist og aðbúnað. 

10. gr. 
Forstöðumaður skal gæta þess, að fæði sé nægilegt og hollustusamlegt og að 

matmálstímar séu reglubundnir og hæfilega langir. Skal hann enn fremur ganga 
ríkt eftir, að drengirnir hlýði hreinlætisreglum heimilisins og reglum um fótaferð 

og náðir. 

11. gr. 
Stjórnarnefnd og forstöðumaður setja reglur um hegðun og umgengni vist- 

drengja og heimilisaga. Skulu þær bornar undir menntamálaráðuneytið til stað- 
festingar. Forstöðumaður sér um, að reglunum sé framfylgt. 

12. gr. 
Ef drengir hafa ekki með sér vinnufatnað og annan nauðsynlegan útbúnað, 

skal heimilið láta þeim í té það, sem þeir þarfnast af fatnaði, og nær það einnig 
til hlífðarfata við útivinnu. 

13. gr. 
Þegar drengur verður sjúkur, skal annast um hann eftir ráði héraðslæknis. Sé 

sjúkdómur hættulegur, skal gera nánustu vandamönnum drengsins aðvart, ef unnt
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er. Hafi drengur næman sjúkdóm, skal gætt ýtrustu varudarrådstafana í því skyni 

að aðrir vistmenn smitist eigi. 

14. gr. 
Vistheimilið skal jafnan hafa búrekstur, garðrækt, grasrækt og búfénað, svo 

og sjóróðra að vor- og sumarlagi. Skal stefnt að því að fullnægja þörfum heimil- 
isins um matjurtir og aðrar landbúnaðarvörur. Þá skal framleidd söluvara eftir 

því sem aðstæður leyfa. 
Stefna skal að því að koma upp léttum iðnaði eða handíðum, svo að dreng- 

irnir geti stundað innivinnu á veturna. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 29/1947, öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 25. júlí 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

AUGLÝSING 

um framlengingu ökukennararéttinda. 

Með skírskotun til þess, að í gildi eru komin ný umferðarlög og að í undir- 
búningi eru nýjar reglugerðir samkvæmt þeim, framlengjast hér með til 31. desember 
1958 löggildingar til ökukennslu, skv. 1. mgr. og 3. mgr. 21. gr. áður gildandi bif- 
reiðalaga, sbr. 31. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958, sbr. enn fremur reglugerð 
nr. 178. 13. des. 1948, um kennslu og próf bifreiðarstjóra og auglýsing nr. 89 20. 

maí 1957. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 31. janúar 1958. 

F. hr. 

Gústav A. Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 

um eftirlitsgjald af fóðurblöndum. 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 63 31. maí 1947, um eftirlit með framleiðslu og verzlun 
með fóðurvörur, hefur ráðuneytið ákveðið, að ákvæði auglýsingar nr. 202 25. október 
1947, um eftirlitsgjald af fóðurblöndum, skuli gilda óbreytt árið 1958. 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. júlí 1958. 

Hermann Jónasson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 
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AUGLYSING 

um breyting å gjaldskrå fyrir heimædar Hitaveitu Reykjavikur, 

nr. 173 1. sept. 1943. 

1. gr. gjaldskrårinnar ordist svo: 
Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera kr. 150.00 fyrir hverja 10 rúmmetra af 

upphituðu rúmmáli húsa skv. utanmáli án frádráttar vegna súðar. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsi og skal þá greiða kr. 500.00 í aukagjald 

fyrir hvert viðbótarkerfi umfram það fyrsta. 
Ný grein, er verði 5. gr. orðist svo: 
Gjaldskrá þessi gildi frá 1. júní 1958. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febr. 
1940, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 150 18. ágúst 1953, um breyting á 
gjaldskrá fyrir heimæðar Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 173 1. sept. 1948. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 233 30. des. 1943. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkv. vatnsmæli kr. 3.60 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, 
áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

4. gr. gjaldskrárinnar falli burt og breytast greinatölur og tilvitnanir í sam- 
ræmi við það. 

5. gr. gjaldskrárinnar, sem verður 4. grein orðist svo: 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæla skal 

greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotin og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a. Fyrir mæla allt að 34” .........00.0000. 000... kr. 9.00 
b. — — — 1 — 30.00 
Cc. — — mm 8)” sneeeeesersesseenenrersreree — 150.00 

Ny grein, er verdi 12. gr.: 
Gjaldskrá þessi gildi frá ålestursdegi i juni 1958. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febr. 1940, til 
að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 224 31. des. 1951, um breyting 
á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 233 30. des. 1943. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.
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GJALDSKRÅ 

fyrir rafveitu Hafnarfjardar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst-mæli á kr. 2.75 hver kwst. 
2. Um kwst-mæli á 80 aura hver kwst, auk fastagjalds, er nemi kr. 14.50 á ári 

af hverjum fermetra (m?) gólfflatar, er lýsa skal. Þar, sem gólffletir eru til- 
tölulega stórir miðað við ljósmagn, er heimilt að veita afslátt á fastagjaldi skv. 
reglum, er rafveitustjóri setur. Minnsta fastagjald skal þó vera kr. 370.00 á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um einn kwst-mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 60 aura hver kwst, og 
auk þess fastagjald kr. 48.00 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og 
eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Heimilt skal að miða fasta- 
gjald við gólfflöt, og skal þá greiða kr. 6.60 á ári af hverjum fermetra. 

C. Vélanotkun. 
1. Um einn kwst-mæli, þannig: 

Fyrir fyrstu 5000 kwst ársnotkun ..........2.0000 0... 0... 165 au/kwst. 
— næstu 10000 — — LEREEEE 110 — 

Umfram 15000 — — eee eeeee 80 — 

2. Um mæla þannig reiknað, enda sé vélaafl minnst 20 kw: 

400 kr. árskw. fyrir fyrstu 50 kw. 
330 —  — — næstu 50 — 
200 — — — umfram 100 — 

Án álagsmælis skulu kw reiknuð 80% af ástimpluðu vélaafli. Við notkun 
mælis fyrir mesta álag skal verð á árskw vera 25% hærra. 

Auk þess greiðist kwst-gjald, er reiknast þannig, miðað við eitt ár: 

Fyrstu 200000 kwst á 22 aura hver kwst. 
Umfram 200000 — -16 — — — 

3. Um einn kwstmæli á 80 aura hver kwst fyrstu notkunar, en á 50 aura hver 
kwst af notkun umfram 1000 klst., á ári á hvert kw vélaafl. Minnsta greiðsla 
samkv. þessum lið skal þó vera 800 kr. á ári fyrir hvert kw vélaafls. 

D. Hitun. 

1. Til hitunar húsa, enda sé rafmagnsupphitun aðalupphitun hússins, um sér- 
mæli fyrir hitalögnina: 
a) Á 35 aura hver kwst. 
b) Á 20 aura hver kwst, enda megi þá rjúfa strauminn í eina klst. um hádegið. 
c) Á 16 aura hver kwst, enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á 

tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur 
en eina og hálfa klst. í senn. 
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d) Á 8 aura hver kwst næturnotkunar, er fram fer frá kl. 22 til kl. 8, enda sé 
notuð eingöngu, eða því nær eingöngu næturraforka til upphitunar hússins, 
Þar, sem því verður við komið, má rafveitustjóri takmarka næturnotkun 
við allt að 8 klst. 

Tilgreint verð á D1 má miða við útsöluverð á kolum kr. 450.00 hvert tonn 
og olíu (gasolíu) 70 aura hver lítri (heimflutt) og er heimilt að halda þessu 
hlutfalli milli D1 annars vegar og kola og olíu hins vegar, með breyttu verð- 
lagi á hinu síðarnefnda. Skal þá reikna verð á D1 við hvert eldsneytið fyrir 
sig og taka sidan meðaltal. Standi verðið þannig á hluta úr eyri, má hækka 
eða lækka í hálfan eða heilan eyri, eftir því sem nær er. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar: 
1. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
2. Að notandi kosti sjálfvirkan segulrofa fyrir hitalögnina, enda leigi raf- 

veitan sérstaka skiptiklukku fyrir hann skv. mælagjaldskrá. 
3. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkv. fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, 
Þegar þess er krafizt. 

4. Að húsin fullnægi þeim minnstu kröfum um einangrun, sem rafveitan kann 
að setja. 

2. Til hitunar i handiðn, iðnaði eða atvinnurekstri um tvígjaldsmæli á 22 aura 
hver kwst frá kl. 22 til kl. 8 og á 65 aura hver kwst frá kl. 8 til 22. 

E. Stórnotkun. 

Um mæla fyrir mesta notað afl, enda sé aflnotkun minnst 200 kw, þannig reiknað: 

Innkaupsverð frá Sogsvirkjun hver kwar — 25% 
— — — — kwst — 50% 

Auk þess greiðist fastagjald kr. 2300.00 á mánuði, óháð afl og orkunotkun og 
miðast það við hinar almennu verðbreytingar gjaldskrárinnar skv. kaupgjaldsvísi- 
tölu. 

F. Önnur notkun. 

Í. Rafveitustjórn er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 
á liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá 
vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst- 
mæli á kr. 1.40 hver kwst. 

3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögu rafveitu- 
stjórnar. 

4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs i senn, nema til komi sam- 
þykki rafveitustjórnar. 

IL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækis, sem nota skal fyrir veitu 
hverri. Heimilt er að taka leigu fyrir mælitæki, er nemur allt að 20% af meðal- 
verði hverrar tegundar. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 
er miðast við brunabótamat á húsum og mannvirkjum á þann hátt, sem hér segir:
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Fyrir jardlinuheimtaug: 

Grunngjald kr. 780.00 og auk þess 
0.8% af brunabótamati upp að 200 þús. kr. 

og 0.2% — — umfram 200 — — 

Fyrir loftlínuheimtaug 

greiðist 70% af heimtaugargjaldi fyrir jarðlínuheimtaug. 

Þar, sem brunabótamat er gamalt, skal heimtaugargjaldið miðast við umreiknað 

brunabótamat eftir vísitölu byggingarkostnaðar, er Hagstofa Íslands reiknar út. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 15 m, loftlínuheimtaugar meiri en 40 m 

og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 gmm, skal húseigandi kosta það, sem þar er 

fram yfir. 
Standi sérstaklega á eða séu óvenjulega miklir örðugleikar við lagningu heim- 

taugar, má krefjast sérstaks endurgjalds af húseiganda, en gera skal honum aðvart 

um það fyrirfram. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 

síðari heimtaugar eftir reikningi. 
Ef breytt er um heimtaug úr loftlínu í jarðlínu, skal húseigandi greiða þann 

mismun, sem er á loftlínu- og jarðlínuheimtaug, eins og sá mismunur er i gjaldskrá, 
sem i gildi er, þegar breytingin fer fram. Rafveitan skal hins vegar kosta breyt- 
ingu á stofntaug innanhúss, sem þessu verður samfara, en ekki málningu eða rask, 
sem af þessu kynni að stafa. Sé mikill kostnaður við slíka breytingu, getur stjórn 
rafveitunnar skyldað húseiganda til að taka þátt í kostnaði stofntaugarinnar. 

Ef byggja þarf sérstaka spennistöð til þess að fullnægja orkuþörf notanda, er 
rafveitunni heimilt að krefjast af notanda, að hann leggi til húsnæði fyrir spenni- 
stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu. Ef enn fremur þarf að leggja til hans langa 
háspennulínu, má ætla notanda að taka þátt í þeim kostnaði. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga, þegar er lokið er lagningu heimtaugar. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 25 krónur. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt 25 króna 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 
Fyrir hver 10 stig, sem kaupgjaldsvísitala Hagstofu Íslands hækkar eða lækkar 

frá 160 stigum, er heimilt að hækka eða lækka rafmagnsgjöld skv. gjaldskrá þessari, 

önnur en skv. I. D1 og III, um 5%. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samið og samþykkt, og 
gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12. 2. apríl 
1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar, nr. 9 

14. jan. 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 12. juli 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem 
segir: 

A. Lýsing. 

Þar, sem raforkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld: 
Um kwst.mæli á 225 aura hver kwst. 
Um hemil eða hemil-mæli á 280 kr. hvert árshektówatt, og skal hemilstillingin 
ávallt standa á heilu hw og bil milli tveggja stillinga eigi vera minna en 10% 
hinnar hærri. Umframnotkun skal seld samkv. gjaldskrárlið A 1. 

Samkvæmt þessum lið má selja útiljós, enda þótt mælitækjum verði ekki 
við komið. 
Um kwst.mæli á 56 aura hver kwst., auk fastagjalds, er nemi 280 kr. á ári fyrir 
allt að 25 m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og 8.30 kr. fyrir hvern m? 
umfram 25 m?. Fullt flatarmál skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum 
og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila fermetragjaldinu með 3.5. 
Á 220 kr. fyrir hvert kw. og öll notkunin á 56 aura kwst., ef um meiri en 25 
kw. afl er að ræða, og notkunartíminn er meiri en 600 klst. á ári. Verði ekki afl- 
mælingu við komið undir þessum gjaldskrárlið, skal reikna 15 wött á hvern 
fermetra gólfflatarmáls. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

Um tvenna kwst.mæla, annan til ljósa en hinn til heimilisvéla. Um ljósamælinn 
reiknast ljósagjald samkv. A 1, á hinn mælinn 56 aurar á kwst. Þennan gjald- 
skrárlið má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlanir og verkstæði, en þó ekki 
fyrir 3-fasa hreyfla. 
Um einn kwst.mæli á 50 aura hver kwst., og auk þess fastagjald kr. 48.00 á ári 
af hverju íbúðarherbergi heimilisins. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til suðu til veitingahúsa, gisti- 
húsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða talin heimili, enda sé þá rafmagnið 
selt um sérmæli, og leiga goldin af sérmælinum, en herbergjagjald ekki reiknað. 

Selja má og til súgþurrkunar á heyi samkvæmt þessum gjaldskrárlið. 
Um hemilmæla 1700 kr. hvert árskw, og auk þess 46 aura á kwst. fyrir umfram- 
notkun. Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött, að viðbættum 100 wöttum 
fyrir hvert íbúðarherbergi fram yfir tvö. 

Þennan gjaldskrárlið, B 3, má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlanir og 
verkstæði, þó eigi fyrir 3-fasa hreyfla, og skal þá miða stillingu hemilsins 
við 500 wött fyrir fyrstu 25 m? gólfflatar eða minna, og síðan 100 wött fyrir 
hverja 12 m? eða minna, og skal reiknaður út eftir sömu reglum og settar eru 
fyrir gjaldskrárlið A 3. 

. Reglur um útreikning herbergja. 
Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð, skal aðeins telja stofur og svefnherbergi 

o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 
m? sem tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með 
þeirri meðalstærð. Þegar heildartala herbergja hefur verið reiknuð út samkvæmt 
þessu, skal hún hækkuð upp í heila næstu tölu, ef stendur á hálfu.
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C. Vélar. 94 

Par sem raforka er notud til vélareksturs, skal hun seld: 12. júlí 

Um kwst.mæli á 100 aura hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma á ári, má krefjast minnsta árgjalds frá 185 til 220 kr. á hvert uppsett kw. 

vélanna. 
Sé um meira en 5 kw.afl að ræða og notkunartíminn er meiri en 500 klst. 

má veita afslátt á þeirri notkun, og reikna gjaldið þannig: 

50 000 kwst. á 65 aura hvert kwst. og notkunin umfram það á 48 aura hver 

kwst. 
Um mestu-mæla fyrir mesta notað afl, ef um meir en 5 kw. afl er að ræða og 
notkunin er meir en 500 klst. á árinu, þannig: 

300 kr. á árskw. fyrir fyrstu 50 kw. 
20 — - — — næstu 50 — 
200 — - — — umfram 100 — 

og auk þess skal greiða kwst.gjald, er reiknast þannig: 

Fyrstu 200000 kwst. ársnotkun á 15 aura hver kwst. 
Umfram 200 000 — — 11 — — — 

Um hemilmæla á 1100 kr. árskw. og 55 aura á kwst. öll umframnotkun. 
Rafmagnsstjóri ákveður stillingu hemilmælisins í hvert skipti í hlutfalli við 

vélaaflið. 
Þennan gjaldskrárlið má einnig nota til hitunar í iðnaði. 
Aths. Þeir notendur, sem haft hafa gjaldskrárlið C 4, færast yfir á C 1, 

nema þeim henti betur aðrir liðir. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 24 aura kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst. á ári. 

Um kwst.mæli á 20 aura á kwst., ef straumur er rofinn með klukkurofa frá kl. 
10:45 til 12:00 og frá kl. 18:30 til 19:45. Sameina má þennan gjaldskrárlið B 2, 
enda skal þá talið á B 2-lið 1500 kwst. notkun fyrir eins herbergis íbúðir og 600 
kwst. að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að 3900 kwst. á ári. 
Selja má rafmagn samkvæmt þessum gjaldskrárlið og þá án klukkurofa, þar sem 
umframnotkunin fer til neyzluvatnshitunar, stærri kæliklefa og á vatnsdælur til 
heimilisþarfa. 
Um kwst.mæli á 14 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, frá 

kl. 10 til 12 og 2 klst. á tímanum frá kl. 17 til 21. 
Um kwst.mæli á 9 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa frá 
kl. 8 til 23, enda séu nægilega stórir hitageymar settir upp fyrir dagnotkunina. 
Þegar um er að ræða hitun á húsrúmi, sem er yfir 2000 mö að stærð eða aðra hlið- 

stæða notkun á afli, er heimilt að láta í té straum á tímanum 12:30 til 15:30, 

ef þörf gerist. 
Um tvígjaldsmæla á 12 aura kwst. frá kl. 23 til 8, og 50 aura hver kwst. frá kl. 8 
til kl. 23. 

Selja má raforkuna samkvæmt þessum lið til véla, ef um meira en 5 kw.afl 

er að ræða, og notkunartíminn meiri en 500 klst. á ári, ef straumur er rofinn af 

lögninni með klukkurofa, frá kl. 10:45 til kl. 12. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 
Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa og greiði leigu fyrir hann samkvæmt 
reglum, sem gilda um leigu mæla.



1958 220 

94 c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum Rafmagns- 
12. júlí veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki 
bæjarráðs. 

F. 
Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjarráðs. 

G. 
Fyrir hver full 10 stig, sem kaupgjaldsvísitala Hagstofu Íslands hækkar eða 

lækkar frá 155 stigum, er heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga Rafmagns- 
veitunnar um 6%. Telji bæjarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á, að ráðstafanir séu 
gerðar til að draga úr rafmagnsnotkun, er henni heimilt, sem einn lið í þeirri ráð- 
stöfun, að hækka rafmagnsverðið á notkun umfram meðalnotkun í hverjum gjald- 
skrárlið um allt að 10-földu verði. Í útreikningi meðalnotkunar skal tekið tillit til 
orku- og aflþarfar. 

H. 
Verð á raforku samkvæmt stafliðum A--G skal hækka um 10% frá 1. júlí 

1958 að telja. 

IL MÆLALEIGA 

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Tegund mælitækis: Upp að  35—50 — 55—100 Yfir 
Einfasa kwst.mælar, hemilmælar, hemlar 30 amp. amp. amp. 100 amp. 

og lausar skiptiklukkur einar sér .... 27 
Þrífasa kwst.mælar, þrífasa hemilmælar 

einfasa frádráttarmælar, lausir ...... 60 90 120 200 
Tvígjaldsmælar, mestumælar .......... 90 120 180 300 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem 
næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. 
Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

II. OPNUNARGJALD OG TENGIGJÖLD 

a. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir 
veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun, 25 krónur. 

b. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 25 króna gjald 
á skrifstofu Rafmagnsveitunnar. 

c. Fyrir skoðun á raflögn við úttekt skal greiða tengingargjald, er reiknast þannig: 
1. Nýjar veitur: Fast gjald ........................ kr. 12.00 

og auk þess á hverja grein ........ — 4.00 
2. Breyttar veitur: Fast gjald ........................ — 8.00 

og auk þess á breytta grein ....... — 2.00 
og auk þess á nýja grein ......... — 4.00 

Fyrir endurskoðun skal greiða tvöfalt gjald. 
Fyrir smávægilegar breytingar, þegar ekki er um að ræða aukningar, má 

sleppa fastagjaldi.
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IV. HEIMTAUGAGJOLD 94 

Heimtaugagjöld innan lågsagnarumdæmis Reykjavíkur skal miða við rúmmál 12. júlí 

húsa á þann hátt, sem hér segir: 
Heimtaugagjöld: 

Rúmmál húsa í teningsmetrum: Jarðstrengur Loftlína 

Allt að 239 .....00000 0. kr. 720.00 kr. 300.00 

240 — 299 ....00000 0... — 960.00 — 400.00 

300 — 359 ....00000 -— 1080.00 — 560.00 

360 — 419 .....0000000 0. — 1200.00 — 700.00 

490 — 469 .....000 000. —- 1320.00 — 800.00 

470 — 519 2.....0000 0 — 1540.00 — 880.00 

520 — (559) 22.00.0000... — 1640.00 — 940.00 

560 — 599 ......0000000.0.. — 1640.00 —- 1000.00 
600 — 679 ......00000000. — 1820.00 — 1100.00 

680 — 749 „0... — 2000.00 — 1200.00 

750 — 889 20... — 2220.00 —- 1300.00 

890 — 1019 ......200000000.. — 2400.00 — 1400.00 

1020 — 1139 seere. — 2540.00 — 1500.00 

1140 — 1249 „................ — 2640.00 — 1580.00 

1250 — 1349 ......0000 00. — 2140.00 — 1660.00 

1350 — 1449 ........0002.0.... —- 2810.00 — 1740.00 

1450 — 1549 ........00.0.0.... — 2880.00 — 1800.00 

1550 — 1799 ......000000000.. — 3000.00 — 1900.00 

1800 — 1999 ......00000000.0.. — 8120.00 — 2000.00 

2000 — 2399 seere. — 3360.00 — 2100.00 
2400 — 2799 20.00.0000 — 3600.00 — 2200.00 

2800 — 3199 „00.00.0000... — 3840.00 

3200 — 3599 .....00000 0... — 4080.00 

3600 — 3999 ....000000 00. — 4320.00 

4000 — 4399 .....000 0 — 4560.00 

4400 — 4699 .......000 0... — 4800.00 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m eða lofttaugar fram úr 40 m, 
skal húseigandi kosta það, sem fer yfir. Standi sérstaklega á eða séu sérstakir 
örðugleikar við lagningu heimtaugar, má krefjast sérstaks endurgjalds af húseiganda, 

en gera skal honum aðvart um það fyrir fram. 
Standi sérstaklega á, er rafmagnsstjóra heimilt að semja um heimtaugargjaldið 

við húseiganda. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 
2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur, nr. 

131 23. okt. 1954. 

Atvinnumálaráðuneytið, 12. júlí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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95 AUGLYSING 
14. júlí 

um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 2 7. jan. 1930. 

1. gr. 
46. gr. lögreglusamþykktarinnar orðist svo: 
Ökuhraða bifreiða skal ávallt miða við gerð og ástand ökutækisins, staðhætti, 

færð, veður og umferð og haga þannig, að aksturinn valdi ekki hættu eða óþægindum 
fyrir aðra vegfarendur né geri þeim óþarfa tálmanir. 

Sérstök skylda hvílir á ökumanni að aka hægt og sýna ýtrustu varkárni, þegar 
skuggsýnt er, skyggni lélegt eða útsýn er takmörkuð að öðru leyti, í beygjum, við 
vegamót, við biðstöðvar almenningsvagna, þar sem mikil umferð er eða börn eru á 
eða við veg eða gera má ráð fyrir, að börn séu að leik, hálka er á vegi eða önnur 
hætta. Þegar bleyta er á vegum, skal aka þannig, að ekki slettist á aðra vegfarendur 
né hús. 

Á svæðinu vestan Elliðaáa má eigi aka hraðar en 35 km á klukkustund, enda séu 
umferðarskilyrði góð. Austan Elliðaáa má með sama skilorði aka allt að 45 km 
hraða á klukkustund. Bæjarstjórn er þó heimilt að ákveða annan hámarkshraða 
á einstökum vegum. 

Breyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890, sbr. lög 
nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, til að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dómsmálaráðuneytið, 14. júlí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

26 AUGLÝSING 
14. júlí 

um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Ísafjarðarkaupstað, nr. 12 24. jan. 1949. 

1. gr. 
Við 40. gr. bætist: 

Bifreiðastöður eru bannaðar á þessum stöðum: 
a. Í Hafnarstræti frá Silfurtorgi að Pólgötu austan megin götunnar og beggja 

vegna götunnar frá Silfurtorgi og upp fyrir smjörlíkisgerðina og frá Austur- 
vegi að Pólgötu. 

b. Í Fjarðarstræti beggja vegna götunnar frá Hrannargötu að Mjallargötu. 
Við Aðalstræti frá Silfurtorgi að Bræðraborg sunnan megin götunnar. 
Við Austurveg, framan við húsið nr. 1 og nr. 2. 

Á Silfurtorgi verði hringakstur samkvæmt settum merkjum. 

2
0
 

2. gr. 
48. gr. orðist svo: 
Ökuhraða bifreiða skal ávallt stilla svo í hóf, að komizt verði hjá slysum, og 

þannig, að umferð um götuna sé ekki trufluð, og má ökuhraðinn aldrei vera
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meiri en 45 kílómetrar á klukkustund á adalbrautum og 25 kílóm. á klst. á öðrum 

götum bæjarins. 
Þar sem bifreiðastjóri sér skammt frá sér, í kröppum bugðum, við gatnamót, 

þar sem vegur er sleipur, þar sem skóli er og þar sem mikil umferð er, skal gæta 
sérstakrar varúðar, og má aldrei aka þar hraðar en svo, að stöðva megi bifreiðina 

þegar í stað. 
Að öðru leyti gilda um umferðina ákvæði umferðarlaga frá 2. maí 1958. 

Breyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890, sbr. lög 
nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, til að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dómsmálaráðuneytið, 14. júlí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955. 

Héraðsrafmagnsveitum ríkisins er heimilt að hækka gjöld samkvæmt gjald- 
skrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955, um 20% frá 1. júlí 1958 að 
telja, þar til annað kann að verða ákveðið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 
júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 41 22. apríl 1968, um sama efni. 

Atvinnumálaráðuneytið, 14. júlí 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá nr. 20 16. febr. 1955, yfir rannsóknir, 

er Atvinnudeild Háskólans annast. 

Atvinnudeild Háskólans er heimilt að innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá 
nr. 20 16. febr. 1955, um rannsóknir, sem Atvinnudeild Háskólans annast, með 30% 
viðauka frá 20. júlí 1958 að telja, þar til annað kann að verða ákveðið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 68 7. maí 
1940, um náttúrurannsóknir, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 18. júlí 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

1958 
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99 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Halldórs Gudmunds- 
24. júlí sonar frá Botni, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

24. júlí 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Halldórs Guðmundssonar frá Botni í Súgandafirði, 

f. 14. marz 1922, d. 21. febr. 1943. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Halldórs Guðmundssonar frá Botni. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að fegra Suðureyrarkirkju eða umhverfi hennar með 

kaupum á munum, gróðursetningu blóma eða trjáa eða á annan hátt, er stjórn- 
endum sjóðsins þykir tilhlýðilegt. 

3. gr. 
Sjóðurinn var stofnaður 22. des. 1947, með kr. 1000.00 — eitt þúsund króna — 

framlagi foreldra Halldórs: Sveinbjargar Hermundsdóttur og Guðmundar Ág. Hall- 
dórssonar, Suðureyri, Súgandafirði. Skal hann ávaxtaður í Sparisjóði Súgfirðinga 
eða annarri hliðstæðri peningastofnun. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins skulu vera gjafir, sem honum kunna að berast, svo og vextir 

af innstæðufé. Aldrei má eyða öllu fé sjóðsins en láta hann að öðru leyti fullnægja 
tilgangi sínum eftir því, sem ástæður þykja til og efnahagur leyfir. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum: Sóknarprestinum og tveimur 

mönnum tilnefndum af nánustu ættingjum Halldórs heitins. Skal sóknarpresturinn 
annast reikningshald sjóðsins og gera skil á reikningum hans á aðalfundi safnað- 
arins ár hvert. Reikningarnir skulu endurskoðaðir af sóknarnefndinni. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

100 SAMÞYKKT 
19. júlí 

' um sveitarstjóra í Ólafsvíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er kjörtími hans hinn sami og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur þar óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður.
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3. gr. 100 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 19. jálí 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf sem nefndin á að annast 

um, séu tilhlýðalega unnin. Hann annast innheimtu á tekjum hreppssjóðs og 

fyrirtækja hans, án sérstakrar þóknunar. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikn- 

ingshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast bókun alla og bréfa- 

viðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðufé hreppsins, verðbréf og 

öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að hafa 

ábyrgð á. 
Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Sveitarstjóri setur þá tryggingu, sem hreppsnefndin ákveður, fyrir innheimtum 

þeim, sem hann hefur á hendi, sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem í 6. gr. getur 

og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

6. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt í hreppsnefnd, og skal þar nánar 
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem rétt þykir 
að taka fram af því tilefni, enda skal ráðningarsamningur vera samþykktur af 
hreppsnefnd. Uppsagnarfrestur af hálfu hvors aðila skal vera þrír mánuðir. 

7. gr. 
Nú verður sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu eða hirðu- 

leysi í starfi sínu og skeytir ekki áminningu hreppsnefndar, og getur hún þá með 
fundarsamþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal félagsmálaráðuneytinu 
þegar frávikninguna. Oddviti tekur þá við starfi sveitarstjóra og gegnir því, unz 
sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps hefur samið og samþykkt, 
samkv. lögum nr. 19 frá 1951 um sveitarstjóra, staðfestist hér með til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júlí 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Helgi Helgason.
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GJALDSKRÅ 

fyrir Rafveitu Sauðárkróks. 

1 RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 2.80 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 1.20 hver kwst. auk fastagjalds af rúmi því, sem lýsa 
skal, er nemi kr. 12.00 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í búðum, vinnustof- 
um og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 4.20 á ári af 
hverjum fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli þannig reiknað: 

Grunngjald (mælisleiga o. fl) ..........0000%. 0000... kr. 6.50 á mán. 
Orkugjald af allri notkun .............000000 0000 — 0.60 — — 
Fastagjald af hverju herbergi í íbúð ............0.......... — 650 - — 

Til herbergja í íbúð skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem íveruher- 
bergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er 
minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Þar sem meðal- 
stærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má miða við samanlagt flatarmál 
þeirra, þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 5 m? hálfu herbergi. 

Um kwst.mæli þannig: C. Vélanotkun. 

1. Fyrir fyrstu 3000 kwst. ársnotkun ...................... kr. 2.00 á kwst. 
2. — næstu 4000 — — — 150 - — 
3. — — 8000 — AR — 100 - — 
4. Umfram 15000 — — EEEEEEzmmmmmE — 0.80 - — 

Til matvælaiðnaðar, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw. og notandi 
skuldbindur sig til að greiða sem svarar minnst 1000 kwst. ársnotkun á hvert 
kw. vélanna um kwst.mæli: 
a. Á 55 aura hverja kwst. enda megi rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á tím- 

um mesta álags rafveitunnar. 

b. Á 80 aura hverja kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
Um afl- og orkumæla þannig reiknað: 

a. Aflgjald af notuðu afli ............0.0.0000000..... kr. 825.00 á kw. á ári. 
b. Orkugjald af allri notkun ........0.000000..000.. — 0..22 — kwst. 

Notað afl telst vera meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálestra hvers alman- 
aksárs. Aflnotkunin mælist sem meðalálas yfir stundarfjórðung og álestrar fara 
fram um hver mánaðamót. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 23 aura hverja kwst., enda sé minnsta notkun 6000 kwst. á ári. 
Sala á raforku eftir þessum gjaldskrárlið er háður því skilyrði, að straumurinn sé 
rofinn í allt að 3 klst. á dag á mesta álagstíma um hádegið og síðdegis, en ekki 
lengur en 1% klst. í senn. Rafveitustjóri ákveður lokunartíma hjá hverjum notanda.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að klukkurofar séu fáanlegir og notandi kosti tengingu þeirra og greiði leigu 
af þeim samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillir notaður. 

s
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E. Önnur raforkunotkun. 

1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á 65 aura hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tækin fasttengd. 
2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur um kwst.- 

mæli á kr. 2.00 hverja kwst. 
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., enda 

sé straumurinn rofinn frá kl. 8.30 til 22, eða um tvígjaldsmæli á 18 aura hverja 
kwst. frá kl. 20.00 til kl. 8.30 og kr. 1.50 hverja kwst. frá kl. 8.30 til 22. 

4. Raforka til götu- og hafnarlýsingar á 75 aura hverja kwst. 
5. Raforku til ljósa í beitiskúrum og gripahúsum má selja án mælis á kr. 2160 árs- 

kw., enda sé spennan þá 32 volt, og skriflegir samningar gerðir við neytendur 

um notkunina. 

I. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 

hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og Minni .......000000 0... kr. 3.00 á mán. 
2. — þrífasa mælum 50 amp. og Minni ......000000. 0... — 500- — 
3. — — — 50—200 amp. 20.00.0000. — 10.00 — — 
4. — — — yfir 200 — 2... — 1300 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raf- 
orku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Fyrir hverja húsveitu, sem tengd er við rafveitukerfi Sauðárkróks skal greiða 
heimtaugargjald, miðað við rúmtak húss, samkvæmt eftirfarandi gjaldstiga: 

Rúmmál húss í ten.m: Heimtaugargjald: 

Frá 0 allt að 100 ......0.000000... kr. 700.00 

— 100 — — 150 „0... — 805.00 

— 150 — — 200 ssesererrereeeee — 910.00 

— 200 — — 250 0000 — 1050.00 

— 250 — — 300 20.00.0000... — 1120.00 

— 300 — — 350 2... — 1260.00 

— 350 — — 400 ....000 0... — 1400.00 

— 400 — — 450 2... — 1540.00 

— 450 — — 500 ...000000 0... — 1680.00 

— 500 — — 550 2...00000 0. — 1820.00 

— 550 — — 600 .....0000000.. — 1960.00 

— 600 — — 650 0... — 2100.00 
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Rúmmál húss í ten.m: Heimtaugargjald: 

Frá 650 allt að 700 ................ kr. 2240.00 

— 100 — — 750 2... — 2380.00 

— 150 — — 800 2. — 2520.00 

— 800 — — 850 2... — 2660.00 

— 850 — — 900 .sssseeeerereree — 2800.00 

— 900 — — 1000 ................ — 3080.00 

— 1000 — — 1100 .......... — 8360.00 

— 1100 — — 1200 seere. — 3640.00 

— 1200 — — 1500 2... — 4200.00 

— 1500 — — 1750 ................ — 4900.00 

— 1750 — — 2000 ............. — 5600.00 

— 2000 — — 2250 2... — 6300.00 

— 2250 og yfir ...................… — 7000.00 

Gjald þetta er miðað við loftlínu að gildleika 3 X 70 mö eða grennri og allt að 60 
metra að lengd. Fyrir jarðstreng skal greiða heimtaugargjald sem er 20% hærra, enda 
sé jarðstrengur ekki gildari en 3 X 70 mö, eða lengri en 25 metrar. 

Húseigandi greiðir auk þess allan kostnað af því, ef heimtaug er gildari eða lengri 
en að framan greinir. Sé fleiri en ein heimtaug að húsinu, greiði húseigandi eftir reikn- 
ingi allan kostnað, er af því leiðir. Ef sérstök heimtaug er lögð í peningshús eða 
bifreiðaskúr á byggingarlóð íbúðarhússins, telst hún aukaheimtaug í húsið. 

Verði síðan lögð jarðlína í stað loftlínu, greiðir húseigandi það, sem á vantar 
til þess að hann hafi greitt fullt jarðlínu-heimtaugargjald. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal gjald fyrir enduropnun vera kr. 20.00. 
Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 20.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í I. kafla 

þessarar gjaldskrár um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

9 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 
1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir rafveituna, nr. 93 29. júní 1954. 

Atvinnumálaráðuneytið, 8. ágúst 1958. 

Hermann Jónasson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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fyrir Rafveitu Husavikur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.80 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.20 hverja kwst., auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því 

er lýsa skal. 
Fastagjald skal reiknast þannig: 

a. Fyrir verzlanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 1.00 á fermetra á mánuði. 
b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 0.50 á fermetra á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 65 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 6.00 á mán- 
uði af hverju herbergi. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð er sem íveru- 
herbergi, hol og eldhús en ekki baðherbergi, ganga eða geymslur. 

Herbergi sem er minna en 5 m telst sem hálft, en stærra en 25 m sem tvö. 

C. Vélanotkun. 
1. Um einn kwstmæli þannig: 

Fyrir fyrstu 3000 kwst. ársnotkun .............. kr. 2.00 hverja kwst. 
— næstu 4000 — — EELEEE — 150 — — 
— — 8000 — 0000 eeeerrrrrenreee — 100 — — 
— umfram 15000 — IR — 0.80 — — 

2. Til matvælaidnadar, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw, og notandi 
skuldbindur sig til að greiða sem svarar minnst 1000 kwst. årsnotkun á hvert 
kw. vélanna um kwst.mæli: 
a. Á 55 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 

á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið. 
b. Á 80 aura hverja kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
Eftir þessum gjaldskrárlið er heimilt að selja raforku til súgþurrkunar. 
Ef aðallega er um sumarnotkun að ræða, og sérstaklega stendur á að öðru 

leyti, er heimilt að lækka lágmarksgjald samkvæmt ofangreindu niður í sem svarar 
allt að 400 kwst. ársnotkun á kw. 

D. Hitun. 

1. Til hitunar húsa, enda sé eingöngu eða nær eingöngu notuð rafmagnshitun, um 
sérmæli um hitalögnina: 
a. Á 18 aura hverja kwst. til hitunar með rafofnum og 16 aura hverja kwst. til 

miðstöðvarhitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á sólarhring 
á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur 
en 1% klst. í senn. 

b. Á 9 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 14 klst. á sólar- 
hring á tímanum frá kl. 8 til 23.
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2. Til hitunar í iðnaði eða atvinnurekstri um kwst.mæli á 23 aura hverja kwst., 
enda sé straumurinn rofinn frá kl. 8 til 22. 
Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

1. Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli á kr. 
2.00 hverja kwst. 

2. Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 325.00 á ári fyrir hvert ljósker, enda kosti 
rafveitan rekstur og viðhald ljósakerfisins. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitu- 
stjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, en eigi 
lengur en til eins árs i senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Greiða skal leigu af mælitækjum 
sem hér segir: 

sm
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þrifasa 

50 til 200 — 
yfir 200 — 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. á mánuði. 

Af öðrum mælitækjum en nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGAGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, 
er miðast við rúmmál húsa á þann hátt sem hér segir: 

Rúmmál húsa, teningsmetrar: 

må Allt að 100 
100 til 150 
150 — 200 
200 — 250 
250 — 300 — 
300 — 350 — 
350 — 400 — 
400 — 450 — 
450 — 500 — 
500 — 550 
550 — 600 
600 — 650 
650 — 700 
700 — 750 — 
150 — 800 — 

00... 

so... 

0... 

. 1360.00 
1640.00 
1920.00 
2200.00 
2420.00 
2490.00 
2560.00 
2630.00 
2700.00 
2110.00 
2840.00 
2910.00 
3200.00 
3100.00 
3600.00 

skal greiða heimtaugagjald,
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Rummål husa, teningsmetrar: 

800 til 850 må .....0000 000 kr. 3800.00 

850 — 900 — „0... — 4000.00 

900 — 1000 — .....0000 — 4400.00 

1000 — 1100 — #0... — 4800.00 

1100 — 1200 — „0... — 5200.00 

1200 — 1500 — ......200 00. — 6000.00 

1500 — 1750 — ......200 00 — 7000.00 

1750 — 2000 — .....0000 000 — 8000.00 

2000 — 2250 — 0000 — 9000.00 

2250 og yfir— 0. — 10000.00 

Sé lengd jarðlínunnar meiri en 30 m, og loftlínuheimtaugar meiri en 40 m, og/eða 

gildleiki vira meiri en 3 X 7 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram 

yfir er. 
Sé fleiri en ein heimtaug að húsinu, greiðir húseigandi eftir reikningi allan 

kostnað, er af því leiðir. 
Heimtaugar í peningshús, bílskúra og beitningarskúra greiðist eftir reikningi. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga, þegar heimtaugarlagningu er lokið. Sé lögð 

jarðlínuheimtaug í stað loftlínuheimtaugar, skal húseigandi greiða viðbótargjald er 
nemi 30% af fullu heimtaugargjaldi. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað, og verður hún ekki 
opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 25 króna gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL BREYTINGA 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá 

um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi bæjarstjórn 

breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, 

og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast þegar í stað gildi, og birtist 

til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir rafveituna, nr. 12 26. jan. 1953, ásamt 

síðari breytingu, nr. 38 21. febr. 1956. 

Atvinnumálaráðuneytið, 8. ágúst 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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fyrir Rafveitu Keflavikur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.65 hver kwst. 
2. Um kwstmæli á kr. 1.00 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 12.00 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af glóffleti í búðum, vinnustofum og skrifstöfum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 4.00 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 60 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 5.00 á 
mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 mi?, 
skal teljast sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin 
í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m? má miða við sameiginlegt 
flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 5 m? hálfu her- 
bergi. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.48 hvert kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds, frá kr. 250.00 til 300.00 á hvert uppsett kw. 
vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 60 aura hver kwst. 
3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw. 
a. Um kwst.mæli á 44 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir véla- 
lagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 
skildum tímum. 

b. Umtvígjaldsmæli á kr. 2.60 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar en á 44 aura hver kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 2.60 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 47 aura hver kwst. 
utan þessa tíma. 

4. Um mæli á kr. 550.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 30 aura á notaða kwst. 

5. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
350.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 30 aura á notaða kwst.
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D. Hitun. 103 

1. Um kwst.mæli á 30 aura hvert kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að % ágúst. 

3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 10 aura hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. 
Kostar þá notandinn tengingu þeirra, og greiðir leigu af þeim, samkvæmt 
reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

S
g
 

E. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á 75 aura hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki 

fasttengd. 
2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 1.48 hver kwst. 
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 23 aura hver kwst., er 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 23 aura hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8.30 og kr. 1.48 hver kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

4. Til gatnalýsingar á 65 aura hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 
lið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukningu 
frá vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, 

sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

IL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......00000000000... kr. 4.00 á mánuði. 
2. — þrifasa — — — 00 — sueeeeerereessereene — 550 — — 
3. — — — 50—200 —  seeneereererersenee — 1250 - — 
4. — — — yfir 200 — suseeeeerersesrenees — 1800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru i gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

II HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld innan lögsagnarumdæmis Keflavíkur skal miða við rúmmál 
húsa á þann hátt, sem sér segir: 

Grunngjald: af loftlinuheimtaug ...... kr. 1200.00 
af jarðlínuheimtaug ..... — 1800.00 

B 29
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Auk grunngjaldsins greiðist kr. 2.50 af hverjum rúmmetra húss allt að 700 rúm- 
metrum og kr. 1.00 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Verði breyting á fasteignamati um meira en 10% frá því sem nú er, þegar gjald- 
skrá þessi er samþykkt, breytast gjöldin í samræmi við það. (Fasteignamat gert = 
1000.00 kr. rúmm.). 

Heimtaug fellur í gjalddaga þegar að tengingu lokinni. Sé lengd jarðlínuheim- 
taugar meiri en 15 metrar, og loftlínuheimtaugar meiri en 40 metrar, og/eða gild- 
leiki vira meiri en 3 X 70 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af því sem fram yfir 
er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 
síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 20.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 20.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi bæjar- 
stjórn breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Keflavíkur hefur samið, og bæjarstjórn Kefla- 
víkur samþykkt, staðfestist hér með skv. vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforku- 
lögum, nr. 12 2. apríl 1946 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur, nr. 49 25. 
marz 1955. 

Átvinnumálaráðuneytið, 9. ágúst 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Miðneshreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar, hefur þar óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um að þau séu tilhlýðlega unnin. Hann
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annast innheimtu á tekjum sveitarsjóðs og fyrirtækja hans, án sérstakrar þóknunar. 

Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar 

og reikninga, annast bókun alla og bréfaviðskipti, geymir bækur nefndarinnar, inn- 
stæðufé hreppsins, verðbréf og önnur skjöl, og hvað annað, sem hreppnum til- 
heyrir, og hreppsnefnd á að annast um og hefur ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Sveitarstjóri setur þá tryggingu er hreppsnefnd tekur gilda fyrir innstæðum þeim, 

sem hann hefur á hendi, sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim er í 6. gr. getur, 

og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

6. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar ákveðið 
um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og það annað, sem rétt þykir að taka 
fram af því tilefni. 

Uppsagnarfrestur af hálfu hvors aðila skal vera 6 mánuðir. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Miðneshrepps hefur samið og samþykkt, samkv. 
lögum nr. 19 frá 1951, um sveitarstjóra, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 

í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. ágúst 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Helgi Helgason. 

GJALDSKRÁ 

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum. 

1. gr. 

Löggildingargjöld. 

1. Vogarlóð. 

Þyngd 1gtilb g ............002000 00 nn eens kr. 2.50 
— 10 g til 20 g .......0000000000. 0 — 3.50 
— BOÐ... — 4.00 
— 100 g til 900 g ......00000. 00 — 5.00 
Em — 6.00 
— 1 kg til 2 kg .......0....0 000. — 8.00 
— BR 22... — 10.00 
— 10 kg 20... — 15.00 
— 20 kg ......0000000000 nn — 20.00 
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Metaskålar. 

Vogarpol 3 kg eða minna ............0..000... 00. kr. 60.00 
— 5 kg eða minna ...............0.0.000 0000 — 70.00 
— 10 kg eða minna ..........0.0000 0000. n rr — 90.00 
— 20 kg eða minna ..............2.. 0000. n0r — 100.00 
— 30 kg eða minna .............00.000. 00. — 120.00 
— yfir 30 kg ....00.0..00..00 ennen rrnne — 150.00 

Borðvogir jafnarma. 

Vogarþol 3 kg eða minna ...............0.0.0. 0 kr. 80.00 
— 5 kg eða minna ..............0..0000.0 0 — 90.00 
— 10 kg eða minna ..............000% 000... — 100.00 
— 20 kg eða minna .............0.0.000 0000 — 120.00 
— 30 kg eða minna ............0.00000. 000 — 140.00 
— yfir 30 kg ........0....00..00 00 — 180.00 

Tugavogir og hundradsvogir. 

Vogarþol 100 kg eða Minna .................000 00 kr. 100.00 
— 200 kg eða minna ............0...0.0.0. rr — 120.00 
— 300 kg eða minna .............0...0..00 0. — 140.00 
— 500 kg eða minna ..............0.0000.0 0. — 160.00 
— 600 kg eða minna 2... er eveveee — 180.00 
— 1000 kg eða minna ..............000. 00. — 200.00 
— … 2000 kg eða minna 2... renee — 300.00 
— yfir 2000 kg ............0.00.0 000 — 400.00 

Fyrir löggildingu á reizluvogum með mundangi (vogartungu) og automa- 
tiskum vogum með skerðingum, greiðist fyrir reizlur sama sjald og fyrir desi- 
malavogir, og fyrir automatiskar vogir sama gjald og fyrir jafnarma vogir með 
sama vogarþoli, og auk þess 15 aura fyrir hvert mark eða skerðingu. 

Reizlur án mundangs. 

Vogarþol 3 kg eða minna ..................0000. 00. kr. 
— 10 kg eða minna ...........0.0..0.0..00 0. — 
—- 20 kg eða minna ..............0000 0000. — 
— 50 kg eða minna ...............0.00..00 0. — 
— 100 kg eða minna ...............0.000. 00. — 
— 300 kg eða minna .............00.0.... 000. — 

og auk þess kr. 1.50 fyrir hverjar 20 skerðingar. 

Kvarðar. 

Fyrir hvern kvarða, sem löggiltur er, kr. 10.00, auk þess fyrir hverja 10 
óskipta sentimetra 70 aurar, en ef sentimetranum er skipt í millimetra, kr. 0.50 
fyrir hvern sentimetra. 

Mæliker. 

Stærð 1 dl og 2 dl ...............00.000000 nr kr. 
— 12 litri 2... ED — 
— 1 og 2 lítrar ................... 000 — 
— 5 lítrar 2... sneen — 
— 10 lítrar 2... — 
— 20 lítrar ............0. 2000 mm 
— 50 lítrar 2... eee —
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8. Rennslimælar og benzínmælar. 

Rennslimælar fyrir olíu og benzin .........00.0.%00 00. 00n 0... kr. 40.00 
Benzinmælar ..........0.002. 0000 ns — 25.00 

9. Sildarmæliker. 

Stærð 150 lítrar ...............00... 0... kr. 150.00 
— 300 lítrar ..........20.00.. sess — 250.00 
— låndunartæki með 4 hólfum, hvert fyrir 150 lítra .......... — 450.00 
— löndunartæki með 4 hólfum, hvert fyrir 300 lítra .......... — 900.00 

2. gr. 

Eftirlitsgjöld. 

1. Vogarlóð. 

Þyngd 50 g eða minna .......0..002000 000 nn nn kr. 3.00 
— % kg eða minna .........000000 000. — 5.00 
— 5 kg eða minna ..........00000 000 nn — 8.00 
— yfir d kg ........00220000 000 — 12.00 

2. Vogir. 

Vogarþol 5 kg eða minna .........0.00%00 0. 00 err nn kr. 20.00 

— 30 kg eða minna .............. FRI — 30.00 

— 100 kg eða minna .......0000200 enn n rr — 40.00 

— 300 kg eða minna .......00200 0000 nr sr — 50.00 

— 600 kg eða Minna .......00000 0000 nr — 60.00 

— yfir 600 kg ........0000000 000 sn — 120.00 

3. Kvardar. 

Lengd % mtillm.......000220 000 kr. 6.00 

4. Mæliker. 

Stærð % lítri eða minna ...........00.00 00 ð ns kr. 5.00 
— yfir % lítra ..........0.2.00.. 0000 — 7.00 

Síildarmál 50 1 til 150 I ..........000 00 s.s — 70.00 
— 300 lítrar ..........0.02 00. — 120.00 

Löndunartæki 150 til 300 lítra hólf .........20000000 0... nn. — 160.00 
Benzinmælar .............0000 00 ses — 20.00 
Rennslismælar ..........02.00.0.0 00 — 30.00 

3. gr. 

Ef löggilding eða eftirlit fer ekki fram á Löggildingarstofunni eða á hinum reglu- 

legu eftirlitsferðum, reiknast auk ferðakosnaðar kaupgjald fyrir starfsmenn Lög- 

gildingarstofunnar kr. 23.00 á klukkustund eða brot úr klukkustund, að viðbættri 

kaupgjaldsvísitölu. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt 5. gr. tilskipunar nr. 1 13. marz 1925, 

um mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 12 3. febr. 1956, um sama efni. 

Atvinnumálaráðuneytið, 26. ágúst 1958. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um holræsagerð í Miðneshreppi. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðal- 
ræsið ásamt rigningarvatni, ef unnt er að koma því við. Vanræki einhver að láta 
gera holræsi innan hæfilegs frests, sem vatnsveitunefnd setur, getur hún látið vinna 
verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem viðhald, 

endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast vatnsveitunefnd eða maður, sem hrepps- 
nefnd felur það. Þóknun fyrir þau störf, og einnig fyrir reikningshald eða annað 
vegna holræsagerðarinnar ákveður hreppsnefnd. 

Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi ofangreindra 
aðila, og er mönnum skylt að hlýta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og 
annað það, er máli skiptir í sambandi við það. 

3. gr. 
Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að standast þann 

kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús við götu, veg eða opið svæði, þar sem 
holræsi er lagt í, að greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi við aðalræsið, 
kr. 800.00, miðað við hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 400.00 fyrir 
hverja íbúð í húsi umfram eina. Verksmiðjur, sölubúðir, baðhús, þvottahús, iðnaðar- 
fyrirtæki o. fl. þ. h. greiða í tengigjald kr. 1000.00. 

Auk tengigjalds greiði hver húseigandi í holræsagjald til hreppsins kr. 250.00 
árlega af hverju húsi og enn fremur 2 af þúsundi af fasteignamati húsanna. 

4. gr. 
Hið árlega holræsagjald, sem og tengigjald, getur hreppsnefnd hækkað eða 

lækkað um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

5. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu tengigjalds og holræsagjalds gagnvart hrepps- 

nefnd. Kröfur, sem hreppsnefnd kann að öðlast skv. 1. og 3. gr., má taka lögtaki á 
kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu 
2 ár eftir gjalddaga með forgangveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 
veði. 

Gjalddagi holræsagjalds er 1. júní ár hvert. 

6. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1500.00, nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 

Með mál út af reglugerð þessari skal farið, sem almenn lögreglumál.
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Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Miðneshrepps hefur samið og samþykkt, og 

gerð er samkv. lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. ágúst 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu í Sandgerði. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Miðneshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt, og einnig 

til hafnarinnar í Sandgerði. 

2. gr. 

Öll framkvæmdastörf er vatnsveituna varða annast vatnsveitunefnd í sam- 

ráði við hreppsnefnd. 
Vatnsveitunefnd annast um viðhaldi vatnsveitunnar, endurbætur og umsjón 

alla. Hreppsnefnd er heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar, er 

hefur eftirlit með veitukerfinu og annast önnur störf í þágu vatnsveitunnar, er 

henta þykir. 
3. gr. 

Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar. 
Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr götu- 

lögnum í hús sín og annast viðhald þeirra. Skylt er hverjum húseiganda að láta tafar- 
laust gera við vatnsæðar sínar, ef leki kemur að þeim. Enginn má eyða vatni að 
óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar. 

4. gr. 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem 

vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem eru sett í samband við þær. 
Ef honum þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta 
úr því, ella geri umsjónarmaður það á hans kostnað. 

Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að 
gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki tengi- 
gjald eða vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er lokað 
af þessum sökum. 

5. gr. 
Engum er heimilt, án leyfis vatnsveitunefndar að taka vatn úr brunahönum 

vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Af öllum húsum í Sandgerði, sem virt eru til fasteignaskatts, og vatn er veitt 

í eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra telst til, skal 
greiða vatnsskatt. Skattinn skal einnig greiða af virðingarverði fastra véla, sem í 
húsinu eru, er þær eru vátryggðar ásamt því, enda noti þær vatn frá veitunni. 
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7. gr. 
Af öllum húsum í Sandgerði, sem svo er ástatt um, sem getur í 6. gr. reglu- 

gerðar þessarar, skal greiða tengigjald 4% af fasteignamati, þó ekki lægra en kr. 
500.00. 

Þá skal greiða árlega vatnsskatt að upphæð 1.5% af fasteignamati. Þó skal 
lágmark skattsins vera kr. 400.00. 

Fyrir vatnshana utan húss, í peningshúsum og öðrum hliðstæðum útihúsum, 
skal greiða kr. 25.00 árlega og fyrir vatnssalerni kr. 15.00 annarra en í íbúðarhúsum. 

Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna 
atvinnu, sem í þeim er rekin, sem útheimtir vatnsnotkun, svo sem verksmiðjur, bað- 
hús, þvottahús, iðnfyrirtæki, fiskhús og fyrir vatn til hvers konar notkunar umfram 
venjulega heimilisnotkun, skal greiða eftir mati vatnsveitunefndar. 

Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 5.00 fyrir smálest, þó aldrei minna en kr. 5.00 
í hvert sinn. 

8. gr. 

Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum, og getur þá hrepps- 
nefndin ákveðið, fyrir eitt ár í senn, að hækka vatnsskatt þennan um allt að 50% 
án staðfestingar ráðuneytisins. 

9. gr. 
Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunefndar 

um vatnsskatt til annars en heimilisþarfa, og getur hann þá krafizt þess að gerðar- 
dómur úrskurði ágreiningsatriðin. 

10. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu vatns- 

veitunnar, og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatns- 
veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkv. mati, 

ef ekki næst samkomulag. 

11. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarstjóri reikningshald, 

innheimtu og greiðslur vatnsveitunnar. Hreppsnefnd ákveður þóknun fyrir þau 
störf. 

Gjalddagi vatnsskatts er 1. júní ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi 
fyrir líðanda ár. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnskatts húsa. Vatnsskattinn má taka lögtaki 
og er hann tryggður með lögveði í eigninni í næstu tvö ár eftir gjalddaga með for- 
gangsvedi fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

12. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 500.00, nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem 
almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Miðneshrepps hefur samið og samþykkt 
og gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. ágúst 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERD 108 
23. ágúst 

um breyting á reglugerð nr. 122 29. des. 1931, um einkasölu á tóbaki. 

1. gr. 
9. gr. reglugerðar nr. 122 29. des. 1981, um einkasölu á tóbaki orðist svo: 
Hámarksálagnins í smásölu á vindlingum, reyktóbaki, munntóbaki, vindlum, 

rjóli og neftóbaki skal vera 16%, miðað við verð Tóbakseinkasölunnar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem öðlast gildi 1. sept. 1958, er sett samkvæmt lögum nr. 58 

8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð frá 26. 
jan. 1957, um breyting á reglugerð nr. 122 29. des. 1931, um einkasölu á tóbaki. 

Fjármálaráðuneytið, 23. ágúst 1958. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jósefs J. Björnssonar 109 
skólastjóra, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. ágúst 25. ágúst 
1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóðs Jósefs J. Björnssonar skólastjóra. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jósefs J. Björnssonar skólastjóra. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign bændaskólans á Hólum. Skólastjóri bændaskólans hefur með 

höndum stjórn sjóðsins og ávaxtar hann. Reikning hans skal birta árlega í skýrslu 
skólans. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða, en % hlutum af ársvöxtum hans skal verja 

árlega til verðlauna, en leggja % hluta við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Verðlaun skal veita þeim nemanda, er hæsta einkunn hlýtur við burtfararpróf. 

Nú hljóta tveir eða fleiri nemendur sömu meðaleinkunn, og skiptast þá verðlaunin 
jafnt milli þeirra. Skólastjóri afhendir verðlaunin við skólauppsögn. 

5. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 17. október 1946. 
B30
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110 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Þuríðar Bárðardóttur 
26. ágúst ljósmóður, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. 

ágúst 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Þuríðar Bárðardóttur ljósmóður. 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund krónur — samkv. III. lið 

arfleiðsluskrár hennar. Stofnféð skal leggja á vöxtu í aðaldeild Söfnunarsjóðs Ís- 
lands, og skal leggja helming árlegra vaxta við höfuðstólinn, unz hann er orðinn 
100 þús. kr., síðan % hluta unz sjóðurinn nær 150 þús. Upp frá því leggst ávallt 
%0 hluti árlegra vaxta við höfuðstólinn. Berist eitthvert ár eigi umsókn eða ef af 
einhverjum öðrum ástæðum verður ekki úthlutað eitthvert ár, skulu allir vextirnir 
það ár lagðir við höfuðstólinn. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnalitlar ljósmæður, sem hafa látið af störfum 

sínum sakir elli eða veikinda. Skal þeim hluta af árlegum vöxtum, sem afgangs 
verður skv. 1. gr., úthlutað í þessu skyni. Minnsti styrkur, sem veita má hverri 
einstakri ljósmóður í einu, er 500 kr. Heimilt er landsstjórninni að breyta þessu 
að fengnum tillögum stjórnar sjóðsins, ef gildi peninga skyldi breytast verulega. 

3. gr. 
Þær konur einar geta orðið aðnjótandi styrks úr sjóðnum, sem hafa stundað 

ljósmóðurstörf a. m. k. í 10 ár og hafa orðið að láta af því starfi sakir heilsu- 
brests, elli eða heimilisástæðum. Hverri styrkbeiðni skulu fylgja meðmæli frá 
hlutaðeigandi presti eða lækni, og starfandi ljósmóður, sem henni er næst búsett, 
ásamt skilríkjum fyrir því, að umsækjandi njóti þeirra eftirlauna, sem lög kunna að 
mæla fyrir um. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Í prestur við dómkirkjuna í Reykjavík, ljósmóðir, valin 

af Ljósmæðrafélagi Íslands, og læknir, sem landlæknir velur. Ef Ljósmæðrafélag 
Íslands skyldi leggjast niður, skal landsstjórnin velja hæfa ljósmóður til þessa starfa. 

Stjórn sjóðsins ákveður um styrkveitingar, og annast nauðsynleg önnur störf, sem 
sjóðnum við koma. 

5. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Landsstjórnin velur 2 þar til hæfa menn 

til að endurskoða reikninga sjóðsins árlega. 
Skipulagsskrá þessi er sett samkvæmt ákvæði í arfleiðsluskrá Þuríðar Bárðar- 

dóttur ljósmóður, Reykjavík, sem andaðist 3. febrúar 1955, og óskast hún staðfest 
á venjulegan hátt og birt í B-deild stjórnartíðinda. 

Reykjavík, 19. júní 1958. 

F. h. d/b Þuríðar Bárðardóttur. 

Ólafur A. Pálsson, Ólafur Jóhannesson, 

skiptaforstjórar.
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FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Sýslunefnd hefur yfirumsjón allra fjallskilamála sýslubúa. Hreppsnefndir hafa 

á hendi stjórn og framkvæmdir á fjallskilamálum, hver í sínum hreppi eða í sam- 
lögum, ef svo hagar til. Heimilt er hreppsnefnd að fela öðrum framkvæmd fjall- 
skilamála í hreppnum að meira eða minna leyti. 

2. gr. 
Hreppsnefndir geta gert nánari ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum, 

þó má eigi þar með raska reglugerð þessari. 

IL KAFLI 

Um fjármörk og markaskrár. 

3. gr. 
Hver fjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu, en ef sauðfé 

er soramarkað eða markið óskýrt, skal það brennimerkt eiganda á hægra horn, ef 
það er hyrnt, en á kollótt fé skal festa málmplötu með skýru marki í hægra eyra. 

4. gr. 
Heimilt er sýslunefnd að skipa svo fyrir, að sauðfé veturgamalt og eldra sé 

merkt sýslu-, hrepps- og bæjarbrennimarki á vinstra horn, eða á málmplötu í vinstra 
eyra, ef kindin er kollótt, og ákveður hún þá hvernig merkin skuli vera. 

5. gr. 
Mark helgar eiganda kind, nema sönnur komi fyrir að annar eigi, eða að eig- 

andi marksins viðurkenni hana ekki sem sína eign, sbr. 44. gr. 
Óheimilt er manni að helga sér kind, sem ekki ber hans rétta mark, hversu 

lítið sem á vantar eða umfram er. Ef kind er með hornamarki eða brennimarki 
annars manns en þess, er eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á brennimarkið 
eða hornamarkið. Þó skal hann, ef eigandi eyrnamarks krefst þess, gera grein fyrir 
hvernig hann hefur eignazt kindina. Kind, sem er með eyrnamarki eins manns, 

hornamarki annars og brennimarki hins þriðja, skal talin eign þess, er brenni- 
markið á. Sönnur skal hann færa í eignarétt sinn, ef krafizt er. 

6. gr. 
Nú er kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni óþekkjanlegt eða mjög vafasamt 

mark, en maður vill eigna sér hana af líkum, getur hann borið málið upp við 
hreppstjóra. Skal þá hreppstjóri ásamt tveim óvilhöllum mönnum, sem hann til 
kveður, meta ástæður þær, er hlutaðeigandi hefur til stuðnings máli sínu. Ef þeim 
öllum kemur saman um að mestar líkur séu til að hann eigi kindina, þá má hann 

hirða hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafé. Sé hann óánægður með úr- 
slitin er honum frjálst að leita réttar síns með málssókn. 
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7. gr. 
Ekki má sami maður eiga fleiri en 3 mörk. Enginn má taka upp mark, sem 

annar maður á í gildandi markaskrá sýslunnar né heldur í þeim hreppi nærliggj- 
andi sýslna, er ætla má að fé gengi saman úr. Ekki má taka upp önnur mörk en þau, 
sem prentuð eru myndaskrá, er fylgir markaskrá sýslunnar. 

Fleiri en tvær undirbenjar má ekki hafa sama megin á eyra. 

8. gr. 
Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir sýsluna 5.—10. hvert ár, eftir 

því sem þurfa þykir. Hver markeigandi skal koma marki sínu í skrána og greiða 
fyrir það gjald, er sýslunefnd hefur ákveðið. Hvert heimili, sem á eitt eða fleiri 
mörk í skránni, fær eitt eintak af henni, og skal það fylgja jörðinni eða býlinu, 
Þegar búendaskipti verða. Einnig skal sýslunefnd sjá um, að nægilega mörg eintök 
verði send ókeypis til allra hreppa utan sýslu, er búast má við að fé gangi saman úr. 

9. gr. 
Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa umsjón 

með upptöku marka. Kosning hans fer fram í hvert sinn, er markaskrá á að prenta. 
Sýslunefnd ákveður honum þóknun fyrir starf sitt. 

Markaumsjónarmaður gerir sér fara um að koma samræmi og festu á nöfn 
marka og að sammerkingar ekki eigi sér stað. Í markaskrá skal raða mörkum eftir 
stafrófsröð, en þó framan fyrr en aftan. 

Mörk eru flokkuð eftir yfirmarki, eða, sé ekkert yfirmark, þá formarki. 
Fyrst í flokki færast þau mörk, sem hægra eyra er alheilt, síðan ræður hægra 

eyra röðinni, nema sama mark endurtakist, þá vinstra eyra. Í markalýsingu er 
fyrst greint yfirmark, þá undirmark framan og aftan og fyrr hið efra, ef tvö eru 
sama megin, og síðast undirmark á miðju eyra. 

10. gr. 
Hreppsnefndir skulu hver í sínum hreppi samkvæmt ákvæðum sýslunefndar eða 

markaumsjónarmanns safna mörkum í hreppnum og innheimta gjald fyrir þau. 
Hreppsnefndin eða sá maður, er hún felur framkvæmdina, hlutast til um að sam- 
merkingar eða mjög lík mörk, sem hætt er við að valdi misdrætti, eigi sér ekki stað. 

Mörkum hvers hrepps sé safnað í heild eftir stafrófsröð, og séu merki sett við 
nýupptekin mörk. Að því búnu sé markaumsjónarmanni send markaskrá hrepps- 
ins ásamt gjaldinu. 

11. gr. 
Þegar markaumsjónarmaður hefur fengið markaskýrslur allra hreppanna, ber 

hann þær saman sín á milli, og þær allar saman við gildandi markaskrár innan 
sýslu og utan, þar sem búast má við fjársamgöngum. 

Heimilt er honum að fella niður nýupptekin mörk, sem of lík eru eldri mörkum, 
og þau, sem bannað er að taka upp, ef nokkur eru, á skýrslu. Nú hefur hann ákveðið 
að fella niður mark eða breyta marki svo, er hann telur nauðsynlegt, þá skal hann 
svo fljótt, sem við verður komið, tilkynna það hlutaðeigendum og benda þeim á 
önnur mörk eða breytingar á marki, er komið geti í staðinn. Verði tillögum hans 
eigi mótmælt innan sex vikna frá því að hann sendi þær, skulu þau mörk gilda til 
skrásetningar. 

Að öðru leyti ber honum að taka til greina óskir eða kröfur markeigenda, 
geti þær samrýmzæt ákvæðum þessarar reglugerðar.
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12. gr. 111 

Nú vill einhver taka upp mark milli þess ad markaskrå er samin. Ber honum 26. ágúst 
þá að fá til þess samþykki markaumsjónarmanns, og að því fengnu skal markeigandi 
auglýsa það í Lögbirtingablaðinu, og er honum það þá heimilt til notkunar. 

13. gr. 
Fjáreigendur, sem flutzt hafa úr öðrum sýslum skulu, áður en 10 vikur eru af 

sumri, lýsa mörkum sínum fyrir hreppsnefndinni þar sem þeir eru búsettir. 
Mörk þessi skal hreppsnefndin skrifa upp og senda þau án tafar til hreppsnefnda 
nálægra hreppa innan sýslu og utan þar sem vænta má fjársamgangna. Þeir, sem 
vanrækja þetta, eða hirða eigi um að láta prenta nöfn sín í markaskrá sýslunnar, 
mega búast við að farið sé með fé þeirra eins og óskilafé og sæti auk þess sektum. 

II KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum og geldfjárrekstra í upprekstrarlönd. 

14. gr. 
Hver hreppsnefnd skal skipa fyrir um fjársmalanir eina eða fleiri að vori til 

rúnings eða mörkunar á þeim tíma, er hentast þykir, og er öllum fjáreigendum 
skylt að hlíta fyrirmælum hennar í öllu því, er smölunina snertir. Skulu hrepps- 
nefndir reyna að haga svo til, að smölun þessi fari fram sama dag í þeim hreppum, 

þar sem lönd liggja saman. 

15. gr. 
Utansveitarfé í ull eða með ómörkuðum lömbum skal handsama, ef unnt er, 

rýja það og marka ómörkuð lömb marki eiganda lambsmóður. Eigandi skulu hið 
fyrsta gerð full skal á ull og grein fyrir marki og öðrum einkennum á hverri 
kind, sem rúin hefur verið eða markað undir. Verði eigi með vissu vitað hver eig- 
andinn er, ber að inna þessi skil af hendi við hlutaðeigandi hreppstjóra; ráðstafar 
hann þá ullinni sem öðru óskilafé. Ómakslaun greiðast eftir samkomulagi eða 
sanngjörnum reikningi. 

Heimilt er hreppsnefnd að láta ákvæði þessarar greinar einnig ná til innan- 
sveitarfjár á þann hátt, er hún telur við eiga. 

16. gr. 
Þar sem tveir eða fleiri búendur leyfa hagagöngu og liggi beitilönd þeirra 

saman, svo að fé gangi í löndunum á víxl, þá taki hver beitartoll eftir fasteigna- 
matshæð þeirra jarða, er löndin liggja undir. Verði eigendur eða umráðamenn beiti- 
landa og fjáreigendur, er engin slík landsumráð hafa, eigi ásáttir um beitartoll, 
skal hlutaðeigandi hreppsnefnd skera úr þeim ágreiningi. Enda getur hún, hvenær 
sem er, sett reglur um notkun allra beitilanda í hreppnum. Skal þar vera kveðið á 
um upphæð beitargjalds fyrir hverja kind, hversu mörgu fé megi beita á hvert 
landsvæði fyrir sig, hvaða takmörkum það skuli háð að veita utansveitarfé haga- 
göngu, ítölu hvers eins i sameignarlöndum og annað það, er þurfa þykir. 

17. gr. 
Hver, sem heimildarlaust rekur fénað í annars manns land og skilur hann þar 

eftir, er skaðabótaskyldur eftir því, sem hæfa þykir, auk sekta.
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IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

18. gr. 
Hreppsnefndir skipa fyrir um fjallskil, hver í sínum hreppi. Leitardagar eru 

tveir, hinn fyrri mánudaginn í 22. viku sumars, hinn síðari mánudaginn í 23. viku 
sumars. Heimilt er hreppsnefndum með samþykki sýslunefndar að færa leitardaga 
fram eða aftur um eina viku. 

19. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver sá maður, sem sauðfé á eða hefur undir hendi og í 

öðru lagi hver, sem umráð hefur yfir lögbýli, hvort sem landið er nytjað eða ekki. 
Skylt skal hverjum ábúanda eða húsráðanda, sem fé á, að sera fjallskil fyrir 

sig, börn sin og hjú, eigi þau fé, og einnig fyrir það fé, sem hann kann að hafa tekið 
í hagagöngu úr öðrum hreppum. Hverjum þeim, sem á 10 kindur á fjalli eða fleiri, 
er skylt að leggja til menn í göngur. 

Fyrir sauðlausar jarðir skal gera fjallskil, sem nemi einu til tveimur dags- 
verkum á ári. 

20. gr. 
Hver sem á færri en 10 kindur á fjalli, svo og notendur eða eigendur jarða, sem 

enga kind eiga, geta valið um að fara í göngur einn sér eða i samlögum við aðra 
eða greiða í sveitarsjóð eða fjallskilasjóð þá upphæð, sem hreppsnefnd ákveður fyrir 
hverja kind eða jörð. 

21. gr. 
Heimilt hreppsnefnd, telji hún það betur henta, að taka í sínar hendur ráðn- 

ingu manna til fjallskila og skal þá jafna kostnaði niður á fjáreigendur eftir fjár- 
tölu og umráðamenn sauðlausra býla eftir jarðeignum. 

22. gr. 
Sá, sem rekur fé að vorinu í beitiland annars hrepps, skal tilkynna það sveitar- 

stjórn sins hrepps, ásamt tölu fjárins áður en 10 vikur eru af sumri. Skal hún svo 
tilkynna það hreppsnefnd þess manns, er féð tók, áður en 14 vikur eru af sumri. 

23. gr. 
Viku fyrir göngur tilkynnir hver hreppsnefnd í sínum hreppi með umburðar- 

bréfum, hvernig fjallskilum skuli haga. Hún tiltekur hvað hverjum gangnaskyldum 
manni beri að leggja til gsangnanna, á hvaða svæði hver á að ganga, undir hvers stjórn 
og af hvaða gangnamannaflokki takist menn til að fara í utansveitarréttir o. fl. 

Hreppsnefnd skipar svo marga gangnaforingja sem henni þykir hæfa og ákveður 
svæði hvers þeirra. Hver gangnaforingi kveður með nægum fyrirvara gangnamenn 
sína saman á ákveðinn stað að morgni gangnadagsins. Skipar hann svo fyrir 
hvar hver skuli ganga, og hvernig göngunum í heild verði hagað. Ber honum að 
sjá um að þær fari vel og skipulega fram. Hafi gangnaforingja verið falið að senda 
menn af sínum flokki til að fara í utansveitarréttir, þá tiltekur hann þá í tæka tíð. 
Gangnamönnum ber í öllu að fara eftir fyrirmælum gangnaforingjans og vinna 
að því að göngurnar fari vel fram. 

24. gr. 
Öllum gangnaskyldum ber að leggja til hæfa gangnamenn. Hvort gangnamaður 

teljist hæfur fer eftir áliti meiri hluta þess flokks, sem hann er í, og áliti gangna- 
foringja. Sé vanrækt að leggja til mann í göngur eða teljist sá, sem til er lagður, ekki 
gangnahæfur, skal gangnaforingi fá mann í hans stað ef unnt er á kostnað þess, er 
vanrækti, og innheimtir hreppsnefnd gjaldið.
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25. gr. 111 

Nú þykir einhverjum sér vera gerð ranglát fjallskil. Ber honum þó eigi að 26. ágúst 

síður að inna þau af hendi, en kært getur hann til hreppsnefndar og farið fram á 

bætur. Sé kæran komin nefndinni í hendur fyrir miðjan október tekur hún hana til 

meðferðar. Um meðferð málsins fer á sama hátt og útsvarskærur. 

V. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

26. gr. 

Hreppsnefndir ákveða hver í sínum hreppi, hvar réttir skuli vera og hvaða 

lönd skuli ganga til hverrar réttar. Þær geta leyft að fé úr heimalandi einstakra 

jarða sé rekið þar inn. Aðkomufé skal síðan flutt til næstu réttar. 

27. gr. 

Hreppsnefnd sér að öllu leyti um byggingu og árlegt viðhald rétta. Fjáreigendur 

kosta að réttri tiltölu við fjáreign sína byggingu og viðhald þeirra dilka, er þeir 

nota. Öðrum kostnaði jafnar hreppsnefndin niður á fjáreigendur hreppsins í vinnu 

eða peningum eða greiðir hann að nokkru eða öllu úr sveitarsjóði. 

28. gr. 
Hreppsnefnd skipar einn réttarbónda við hverja rétt. Réttarbóndi stjórnar 

fjárdrætti og leggur áherzlu á að fljótt gangi og skipulega. Hann gætir þess að 
misdráttur eigi sér ekki stað. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en réttarbóndi leyfir 
og búið er að athuga féð. Hvatt getur hann menn sér til aðstoðar og eftirlits. 

29. gr. 
Réttarbóndi annast um að ómörkuð lömb séu dregin í sérstakan dilk, svo að 

kostur sé á að láta mæður helga sér þau. Enginn má helga sér marklausa kind af 
fjárbragði einu og aldrei án samþykkis réttarbónda. Enginn má heldur afmarka kind 
án hans samþykkis. Sé kind afmörkuð skal réttarbóndi um leið rita hjá sér, svo eigi 
glatist, mark kindarinnar eins og það var og hvernig því var breytt. 

Réttarbóndi sér um að úrtíningur sé rekinn eða fluttur eða geymdur eftir því, 
sem hreppsnefnd hefur ákveðið. Úrtíningur telst það fé, sem ekki á heima á svæði 
því, sem smalað er til réttarinnar. 

30. gr. 
Skylt er hverjum þeim, sem kindavon á í aðalrétt eða aukarétt, að vera þar 

staddur til að hirða fé sitt eða fá annan til þess. 

VI. KAFLI 

Um haustsmölun, eftirleitir o. fl. 

31. gr. 
Eftir að göngum er lokið getur hreppsnefnd skipað fyrir um smalanir, eina eða 

fleiri. Hver búandi eða landráðandi er þá skyldur að smala, enda þótt hann eigi 
þar ekki sjálfur fjárvon. Hreppsnefnd getur ákveðið að félagssmölun sé við höfð 
á tilteknum svæðum líkt og í göngum. 

32. gr. 
Aðkomandi fé, sem finnst eftir göngur, skal tafarlaust gera eiganda aðvart um 

reka það til hans bæ frá bæ, ef innan hrepps er. Utansveitarfé og því fé, sem ekki
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111 finnst eigandi að, skal á sama hátt rekið til þess manns, er geymir óskilafé. Utan- 
26. ágúst sveitarfé sé þó komið beint til eiganda, sé þess kostur og þyki hagkvæmara. 

33. gr. 
Nú finnst fé í ógöngum og finnandi eða eigandi treystast ekki til að ná því. 

Skal þá hreppsnefnd tafarlaust tilkynnt það. Skal hún þá fá svo hæfan mann, 
sem unnt er, og með nauðsynlegum útbúnaði til að ná fénu, sé þess nokkur kostur. 
Náist fé ekki og sé augljóst að það komist ekki sjálft í burtu, en verði að svelta 
til dauðs, má farga því með skotum ef víst er að takast megi staðhátta vegna. 
Til þess sé valinn vanur skotmaður. 

VII. KAFLI 

Um óskilafé. 

34. gr. 
Hreppsnefnd skal í tæka tíð fá mann til að geyma óskilafé, nefnist hann fjár- 

gæzlumaður. Hver búandi er skyldur að gegna því starfi þrjú ár í röð, en þá getur 
hann skorazt undan að gegna því næstu þrjú ár. Geymsla greiðist eftir samkomulagi 
eða sanngjörnum reikningi. Greiða skal gæzlukostnað óskilafjár þegar þess er vitjað. 
Annars er fjárgæzlumanni heimilt að halda því eftir, eða svo miklu af því, er gæzlu- 
kostnaðinum nemur. Sé fé þannig kyrrsett, skal hreppstjóri selja það við uppboð 
og greiða allan kostnaðinn af andvirði þess, en gera eiganda skil á afganginum. 

35. gr. 
Ómerkinga og lömb með skemmdum eyrum eða óþekkjanlegum mörkum, sem 

enginn hefur getað helgað sér, má selja á uppboði að afloknum réttum. Annars 
skal þeim, ásamt öllu öðru óskilafé, komið til fjárgæzlumanns, sem tekur það til 
geymslu samkv. 34. gr. Hvenær sem fjárgæzlumaður tekur á móti óskilafé skal hann 
skoða það nákvæmlega, skrifa mörk og önnur auðkenni í þar til gerða bók, er 
hreppsnefnd lætur honum í té, og bera þau saman við markaskrár. Að því búnu 
skal hann auglýsa féð, lýsa mörkum þess og einkennum, bæði innan sveitar og í 
næstu hreppum á þann hátt, er hreppsnefnd ákveður, enda greiði hún kostnað 
þann, er af þessu kann að leiða. 

36. gr. 
Það fé, sem enginn hefur helgað sér og ekki hefur verið vitjað eða ráðstafað 

10 dögum eftir fyrri göngur, skal hreppstjóri selja við opinbert uppboð, sem aug- 

lýst hefur verið í hreppnum með nægum fyrirvara. Heimilt er þó að leggja slíkt fé 
inn í verzlun í sláturtíð. 

Á undan uppboði birtir hreppstjóri söluskilmála og tilnefnir tvo skilríka og fjár- 
glögga menn til að lýsa mörkum og einkennum á hverri kind áður en hún er seld. Ritar 
hann lýsingu þessa í uppboðsbókina. Ef marklýsingamenn greinir á sker hrepp- 
stjóri úr ágreiningnum. 

37. gr. 
Óskilafé, er síðar kemur fyrir og ekki finnst eigandi að eða eigi kemst til hans 

sökum fjarlægðar, skal hreppstjóri selja á uppboði. 

38. gr. 
Sé manni dregin kind með hans marki, en sem hann veit sig þó ekki eiga, skal 

farið með sem óskilafé.
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39. gr. 

Allur kostnaður vid óskilafé greiðist af andvirði þess. 

40. gr. 

Fyrir lok hvers árs sendir hreppstjóri sýslumanni nákvæma skýrslu um selt 

óskilafé í hreppnum s. 1. haust, Sýslumaður sér um birtingu hins selda fjár í Lög- 

birtingablaðinu og greiðist birtingarkostnaðurinn úr sýslusjóði. 

41. gr. 

Hver sá, er sannar eignarétt sinn á seldu óskilafé áður en 6 mánuðir eru liðnir 

frá birtingu þess í Lögbirtingablaðinu, á rétt á að fá andvirðið greitt að frádregnum 

kostnaði. 

VIII. KAFLI 

Um fjallskilasjóð. 

42. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að stofna fjallskilasjóð fyrir hreppinn og renna þá til 

hans þessar tekjur: 
a. Andvirði óskilafjár að frádregnum kostnaði. 
b. Gjald, er greitt kann að verða samkv. 20. gr. 

c. Sektir, er menn sæta, ef um er að ræða brot eða vanrækslu á fyrirmælum þess- 

arar reglugerðar. 
d. Aðrar tekjur, er hreppsnefnd eða almennur sveitafundur samþykkir að renni 

í sjóðinn. 

43. gr. 

Tekjum fjallskilasjóðs má aðeins verja til að standast straum af fjallskilakostn- 

aði, sem eigi verður auðveldlega inntur af höndum með skylduvinnu. 

44. gr. 
Sjóð þennan geymir hreppsnefnd, ábyrgist hann og ávaxtar. Reikning sjóðsins 

gerir hún samkvæmt sveitarstjórnarlögum. 

IX. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

45. gr. 
Það er stranglega bannað að svelta fénað frekar en minnst verður hjá komizt, 

hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárréttir, i 
rekstrum eða gæzlu, fjallgöngum eða heimalandssmölun. Brot gegn þessu varða 

skaðabótum og hegningu að lögum. 

46. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum. 

Sömuleiðis heyra undir hann allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og 
hreppstjórum snertandi fjallskilamál. Enn fremur geta einstakir menn komið sér 
saman um að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð sýslunefndar. 

47. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 100—-1000 kr. eftir málavöxtum, 

og renna þær í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess hrepps, sem brotið er framið í. 
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48. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opinberra mála. 

49. gr. 
Með reglugerð þessari er numin úr gildi fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu nr. 102 31. ágúst 1937, svo og auglýsing nr. 102 6. júní 1947 og aug- 
sing nr. 100 26. maí 1950, hvort tveggja um breytinu á fjalslkilareglugerðinni. 

Fjallskilareglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samið 
og samþykkt samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna frá 1997, staðfestist hér með 
til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. ágúst 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUR 

um útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga úr Þjóðskránni. 

1. gr. 
Þjóðskráin skal veita opinberum aðilum hvers konar upplýsingar um einstak- 

linga, sem er að finna í skrám hennar og gögnum, enda þurfi þeir upplýsinganna 
við vegna embættisrekstrar eða hliðstæðrar starfsemi. Þjóðskráin innir slíka þjón- 
ustu af hendi endurgjaldslaust. Sé um að ræða meiri háttar verk, getur hún þó 
krafizt þess, að hlutaðeigandi endurgreiði kostnað við það. 

2. gr. 
Þjóðskráin veitir hverjum hérlendum manni, er þess óskar, vottorð um aðsetur 

hans og það annað, sem um hann er skráð, gegn greiðslu gjalds samkvæmt gjald- 
skrá eða eftir sérstöku samkomulagi, sbr. 6. gr. Þó skal Þjóðskráin ekki láta í té 
vottorð um fæðingartíma manna og önnur atriði, sem er í verkahring presta að 
votta samkvæmt embættisbókum, nema fyrir liggi samþykki hlutaðeigandi prests. 

3. gr. 
Þjóðskráin veitir, gegn greiðslu, hverjum sem er upplýsingar um aðsetur manna 

samkvæmt skrám og öðrum gögnum, sem hún hefur yfir að ráða. Þó getur Þjóð- 
skráin orðið við tilmælum manns um, að tilteknum einkaaðilum sé ekki veitt 
vitneskja um aðsetur hans, ef hann hefur, að dómi Þjóðskrárinnar, réttmæta og 
eðlilega ástæðu til að aðsetri hans sé haldið leyndu gagnvart þeim. Ákvörðun um 
að leyna aðsetri á þennan hátt gildir aðeins fyrir eitt ár í senn. 

Það fer eftir mati Þjóðskrárinnar hverju sinni, hvort látnar eru í té aðrar upp- 
lýsingar en þær, er um ræðir í 1. málsgr., eða hvort synjað er um þær. Heimilt er 
að setja það skilyrði fyrir veitingu slíkra upplýsinga, að fyrirspyrjandi upplýsi 
nafn sitt og aðsetur. 

4. gr. 
Þjóðskráin getur krafizt þess, að beiðnir um upplýsingar séu skriflegar og 

þannig frá þeim gengið að öðru leyti, að vel henti til uppsláttar í skrám.



251 

Upplýsingar frå Þjóðskránni eru munnlegar eða skriflegar eftir ósk hlutað- 

eiganda. 
Gjald fyrir upplýsingar greiðist fyrirfram um leið og fyrirspurnir eru fram 

bornar, og það skal innt af hendi fyrir hvern mann, sem um er spurt, hvort sem 
Þjóðskráin getur veitt fullnægjandi upplýsingar um hann eða ekki. Þó má víkja 

frá þessu, þegar spurt er um einn mann eða fáa. 

5. gr. 

Gjöld fyrir útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga úr Þjóðskránni skulu vera 

sem hér segir: 

1. Vottorð um aðsetur fyrirspyrjanda Venjulegur einfaldur Tvöfaldur 

sjálfs eða um eitthvað annað um uppsláttur uppsláttur 
hann skráð .......000000000. 000... kr. 6.00 kr. 9.00 

2. Sams konar vottorð, sem krefst sér- 

stakrar athugunar og er þar af leið- 

andi að jafnaði í bréfsformi ...... — 10.00—-20.00 eftir atvikum 

3. Almennar fyrirspurnir færri en 25 í 

BÍNU .......000 000 — 4.00 kr. 7.00 

4. Fyrirspurnir á fyrirspurnarheftis- 

seðlum .....0.0000000. 0. — 3.00 — 4.50 

5. Fyrirspurnir 25—50 að tölu ....... — 3.00 — 4.50 

6. Fyrirspurnir 51 og þar yfir: 

Fyrstu 50 fyrirspurnir ...........- — 2.50 — 4.00 

Fyrirspurnir fram yfir 100 ........ — 2.00 — 3.00 

7. Upplýsingar veittar ættfræðingum og 

öðrum fræðimönnum .............. — 5.00 fyrir 5 mínútna vinnu 
eða minna og kr. 3.00 fyrir 
hverjar 5 mínútur eða brot þar 
fram yfir. 

6. gr. 

Gjöld þau, sem ákveðin eru í 5. gr., eru miðuð við algengar tegundir fyrirspurna, 

en sé um að ræða víðtækari og vinnufrekari verkefni, tekur Þjóðskráin hærra gjald, 

sem um er samið við fyrirspyrjanda hverju sinni. 

7. gr. 
Fyrirspyrjendur verða að sæta óhjákvæmilegum töfum á afgreiðslu fyrirspurna 

á þeim tíma árs, er annir eru mestar hjá Þjóðskránni, og á þetta jafnt við opinbera 
aðila sem um alla aðra fyrirspyrjendur. 

8. gr. 
Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. málsgr. 24. gr. laga nr. 31/1956, 

um Þjóðskrá og almannaskráningu. 

Reykjavík, 2. júlí 1958. 

Stjórn Þjóðskrárinnar, 

Kl. Tryggvason. Sig. Sigurðsson. Guttormur Erlendsson. 

Sverrir Þorbjörnsson. „ Þormóður Pálsson. Magnús Björnsson (varamaður). 
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REGLUGERD 

um notkun skólahúsa og samkomuhald í skólum. 

1. gr. 
Umráð og umsjón með skólahúsum er í kaupstöðum í höndum bæjarstjórna 

(fræðsluráða) og utan kaupstaða í höndum skólanefnda. Þó skulu skólastjórar 
hafa umráð yfir skólahúsnæði vegna skólahalds og samkomuhalds kennara og 
nemenda skólans. Eigi er heimilt að lána eða leigja aðilum utan skólans húsnæði, 
nema fylgt sé eftirfarandi reglum. 

2. gr. 
Með orðinu skólahúsnæði er í reglugerð þessari bæði átt við húsnæði, sem er 

eign skólans og húsnæði, sem einvörðungu hefur verið tekið á leigu til skólahaldsins. 

3. gr. 
Heimilt er skólanemendum og kennurum að halda fundi og aðrar samkomur í 

húsakynnum skólans, sbr. 1. gr. 

4. gr. 
Skólastjóri getur leyft, að gestum nemenda og kennara sé boðið á samkomur, 

sem haldnar eru á skólans vegum. Eigi má auglýsa samkomur skólanemenda, nema 
samþykki skólastjóra komi til. 

5. gr. 
Skólaskemmtanir skulu haldnar þannig, að sem minnstri truflun valdi í störf- 

um skólans. 

6. gr. 
Skólastjórar og kennarar, sem þeir kveðja til, skulu hafa umsjón og eftirlit 

með fundum og skemmtunum nemenda. 

7. gr. 
Ef skólanefnd eða bæjarstjórn (fræðsluráð) telur þörf á, að skólahúsnæði sé 

notað til annars en skólahalds, fundahalda og samkomuhalds þess, sem gert er 
ráð fyrir í reglugerð þessari, skal hafa samráð við skólastjóra um, hvort slík afnot 
skuli leyfa. Skal þess einkum gætt að leyfa eigi samkomuhald, sem á einn eða 
annan hátt veldur truflun í starfi skólans eða raskar ró og spillir heilbrigðis- og 
hollustuháttum heimavistarnemenda og í skólahúsnæðinu yfirleitt. Greini þá aðila 
á, sker fræðslumálastjóri úr. 

8. gr. 
Skólanefndir eða bæjarstjórnir (fræðsluráð) geta þó án samþykkis fræðslumála- 

stjóra heimilað afnot skólahúsnæðis til fyrirlestrahalds, listkynningar, skátafunda, 
söngæfinga, íþróttaiðkana, kirkjustarfsemi og annarrar hliðstæðrar menningarstarf- 
semi utanskólafólks, enda trufli slík afnot skólahúsnæðis eigi eðlileg störf viðkom- 
andi skóla að dómi skólastjóra. 

9. gr. 
Eigi má hafa áfengi um hönd í skólahúsnæði. Sé um brot að ræða segn þessu 

ákvæði, má eigi leyfa þeim aðilum, er að þeim fundi eða skemmtun stóðu, að halda 
samkomur á ný í skólanum, nema samþykki fræðslumálastjóra komi til. 

19. dag septembermánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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10. gr. 

Skólanefndir og bæjarstjórnir (fræðsluráð) annast eftirlit með því, að framan- 

greindum reglum verði fylgt. Heimilt er skólanefnd eða bæjarstjórn (fræðsluráði ) 

að fela skólastjóra eða öðrum, er hann samþykkir, að annast það. 

11. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 18. september 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius 

Stjórnartíðindi 1958, B. 8. 

REGLUGERÐ 

um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

1. gr. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins er sjálfstæð ríkisstofnun, sem heyrir undir félags- 

málaráðuneytið. Húsnæðismálastjórn veiti húsnæðismálastofnunni forstöðu, saman- 

ber 1. gr. laga nr. 42/1957 og 14. gr. þessarar reglugerðar. 

2. gr. 

Verkefni Húsnæðismálastofnunar ríkisins er að beita sér fyrir og vinna að 

umbótum í byggingarmálum og lækkun á byggingarkostnaði, hafa á hendi stjórn 

Byggingarsjóðs ríkisins og yfirumsjón lánsfjáröflunar og lánveitinga til iíbúðabygs- 

inga í landinu. 

3. gr. 
Stofnunin skal gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabygg- 

ingar á hverjum tíma eftir því sem við verður komið og gera tillögur og áætlanir 
um, hvernig þeirri þörf verði fullnægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum 

tilkostnaði. 

4. gr. 
Stofnunin skal gangast fyrir tæknirannsóknum, tilraunum og kynningu nýjunga 

í byggingariðnaði, svo og sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum erlendra 
sérfræðinga og náms- og kynnisferðum íslenzkra byggingarmanna til útlanda. 

5. gr. 
Stofnunin skal koma á fót og annast leiðbeiningastarf í því skyni að lækka bygg- 

ingarkostnað og koma á hvers konar umbótum í húsagerð og vinnutækni við bygg- 

ingu íbúðarhúsa, leggja áherzlu á stöðlun (standariseringu) sem flestra hluta til 

íbúðarhúsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda 
um notkun þeirra, enn fremur byggingu tilraunahúsa, þar sem reyndar verði 
nýjungar í húsagerð. 

6. gr. 

Stofnunin skal beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, eftir því sem 

þörf krefur. Hún skal semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, 

22. dag septembermánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1958 

113 

18. sept. 

114 

19. ágúst
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114 sem lån eru veitt til, svo sem lågmarkseinangrun, lågmarkslofthæd o. s. frv., svo 
19. ágúst og leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana. Enn fremur skal stofnunin 

beita sér fyrir útvegun hagkvæmra íbúðateikninga. 

7. gr. 
Stofnunin skal beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar 

geti hafizt. Er henni heimilt að láta undirbúa byggingu íbúðarhúsahverfa í kaup- 
stöðum, með því að láta gera skipulagsuppdrætti af þeim í samráði við skipulags- 
nefnd ríkisins. Þegar slíkir skipulagsuppdrættir hafa verið samþykktir af skipu- 
lagsnefnd og félagsmálaráðherra, er viðkomandi bæjarfélagi skylt að heimila bygs- 
ingarnar og láta af hendi eða útvega landsvæði fyrir þær, ef með þarf eignarnámi, 
og fer um eignarnám samkvæmt lögum nr. 61 frá 1917. Sömuleiðis er viðkomandi 
bæjarfélagi skylt að leggja nauðsynlega vegi og leiðslur um slík hverfi innan 
hæfilegs tíma að mati húsnæðismálastjórnar og félagsmálaráðherra. 

8. gr. 
Stofnunin skal fylgjast nákvæmlega með byggingarkostnaði í landinu i því 

skyni að finna, hverjir byggja ódýrust hús, hvaða gerðir íbúðarhúsa reynast beztar 
og hagkvæmastar, og með hvaða hætti þeim verði komið upp með minnstum kostnaði. 

Í þessu skyni skal stofnunin láta fara fram samkeppni um uppdrætti og bygg- 
ingu hagkvæmra íbúða og veita lán þeim, sem geta tekið að sér að byggja hagkvæmar 
íbúðir af ákveðinni meðalstærð með minnstum kostnaði, eða láta Byggingarsjóð 
ríkisins standa straum af framkvæmdum við byggingu slíkra íbúða, sem stofnunin 
óskar að ráðast í til lausnar á húsnæðisvandamálum almennings. 

Þá skal stofnunin setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því, 
að byggðar verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð, beita sér fyrir 
því, að vinna við íbúðabygginsar sé sem samfelldust árið um kring og sem jöfnust 
frá ári til árs og beita sér fyrir lækkun á verði byggingarefnis, með því meðal 
annars að stuðla að hagkvæmum innkaupum. 

9. gr. 
Við lausn þeirra mála er stofnunin hefur með höndum, er henni heimilt að leita 

samvinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þeim málum, og er opin- 
berum aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar, sem hún óskar. 

Enn fremur er stofnuninni heimilt að óska eftir, að félagsmálaráðherra skipi 
nefnd sérfróðra manna henni til aðstoðar og ráðuneytis um tæknileg mál. 

10. gr. 
Stofnunin skal ár hvert gefa út opinbera skýrslu um íbúðabyggingar í landinu, 

er m. a. sýni, hver árangur hafi náðst með ráðstöfun hennar til að lækka byggingar- 
kostnað og greiða fyrir byggingu hagkvæmra íbúða. 

11. gr. 
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti fimm menn, fjórir kosnir hlutbundinni kosningu 

af sameinuðu Alþingi og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefningu 
Seðlabankans, en hann hefur eigi atkvæðisrétt um lánveitingar. Varamenn eru jafn 
margir og valdir á sama hátt. Félagsmálaráðherra skipar formann stjórnarinnar, 
en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum. 

12. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal koma saman til fundar svo oft, sem þurfa þykir, þó 

eigi sjaldnar en vikulega. Formaður skal ávallt boða til fundar, ef einn stjórnar-
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manna óskar þess. Til allra ákvarðana þarf samþykki meiri hluta stjórnarinnar á 

fundi, samanber þó ákvæði 11. greinar reglugerðar þessarar um atkvæðisrétt um 

lánveitingar og ákvæði sérstakrar reglugerðar um afgreiðslu lánaumsókna. 

13. gr. 

Félagsmálaráðherra skipar stofnuninni framkvæmdastjóra að fengnum tillögum 

húsnæðismálastjórnar. 
Laun framkvæmdastjóra og þóknun til húsnæðismálastjórnar eru ákveðin af fé- 

lagsmálaráðherra og greiðast úr ríkissjóði, en annar kostnaður stofnunarinnar greiðist 

úr Byggingarsjóði ríkisins. 

14. gr. 
Framkvæmdastjóri hefur á hendi framkvæmdastjórn stofnunarinnar í umboði 

húsnæðismálastjórnar. Hann ber ábyrgð á daglegum störfum í stofnuninni og að 
góð regla sé á öllum framkvæmdum hennar. Hann sér um undirbúning lánaumsókna 
í hendur húsnæðismálastjórnar og viðskipti hennar við veðdeild Landsbanka Íslands 
og umsækjendur í samráði við formann stjórnarinnar. 

Framkvæmdastjóri ræður starfsfólk til stofnunarinnar og segir því upp starfi, 
en félagsmálaráðherra ákveður tölu starfsfólksins og launakjör þess. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957, um hús- 

næðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. 

kafla 1. nr. 36/1952 o. fl., til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. ágúst 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð séra Péturs T. Odds- 

sonar, prófasts að Hvammi í Dölum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 1. september 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð séra Péturs T. Oddssonar, prófasts. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður séra Péturs T. Oddssonar, prófasts að Hvammi 

í Dölum. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af sóknarbörnum og vinum séra Péturs í Dalaprófasts- 

dæmi til að halda uppi minningu hans. 

3. gr. 
Eign sjóðsins er nú kr. 6748.16 og er geymd í sparisjóðsbók nr. 2289 í Spari- 

sjóði Dalasýslu. Skal fé þetta jafnan ávaxtað á tryggilegan hátt. 

1958 
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115 4. gr. 
1. sept. Hlutverk sjóðsins er að styrkja starfsemi kirkjukéra í Dalaprófastsdæmi og 

efla á annan hátt iðkun söngs og tónlistar í héraðinu. 

5. gr. 
Vextir að aðrar tekjur skulu leggjast við höfuðstólinn, unz hann hefur náð 

kr. 20000. Eftir það má verja hæfilegum hluta af árstekjum sjóðsins skv. 4. gr., 
að mati sjóðsstjórnar. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Prófastur Dalaprófastsdæmis, og er hann sjálf- 

kjörinn formaður. Sóknarprestur í prófastsdæminu, valinn af héraðsfundi til 4 ára. 
Sá þriðji skal kjörinn af sýslunefnd Dalasýslu til 4 ára. Stjórnin annast sjóðinn 
og hefur á hendi úthlutun úr honum. Samþykktir sjóðsstjórnar skulu skráðar í 
gerðabók. 

7. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar skulu færðir í gerðabók og 

endurskoðaðir af endurskoðendum reikninga sýslusjóðs Dalasýslu. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

116 REGLUGERÐ 
12. sept. 

um sölu áfengis og tóbaks til flugfarþega á Keflavíkurflugvelli. 

1. gr. 
Sett skal á fót sölubúð á Keflavíkurflugvelli er selur áfengi, og aðrar þær vörur 

sem ráðherra ákveður til farþega og flugvélaáhafna, sem um völlinn fara í milli- 
landaflugi. 

i 2. gr. 
Afengisverzlun ríkisins hefur með höndum og ber ábyrgð á rekstri sölubúðar 

þessarar undir yfirstjórn utanríkisráðherra. Eftir að kaupanda hafa verið afhentar 
söluvörur, sbr. 9. gr., sér tollgæzlan um að gætt sé nauðsynlegra varúðarráðstafana, 
unz farþegar og áhöfn eru komnir um borð í flugvél þá, er flytur þá úr landi. 

3. gr. 
Áfengisverzlunin fær til umráða í gistihúsinu á Keflavíkurflugvelli húsnæði 

fyrir skrifstofu, sölubúð og birgðageymslu. Skal því þannig fyrir komið, að auðvelt 
sé að innsigla dyr og skal forstöðumaður útsölunnar einn hafa lykla, bæði að 
sölubúð og birgðageymslu. 

4. gr. 
Áfengisverzlunin heldur nákvæma skrá um allt áfengi sem flutt er frá birgða- 

seymslu hennar í Reykjavík í birgðageymsluna á flugvellinum. Skal skráin þannig 
gerð að sjá megi glögglega hverjar tegundir áfengis eru þangað fluttar og hve mikið 
af hverri um sig. Þegar vörur eru sendar til fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli, 
skal fylgja þeim nákvæm skýrsla, til tollgæzlunnar á Keflavíkurflugvelli, þar sem 
tilgreint er hvaða vörur er um að ræða í hverri sendingu, og skal tollgæzlan hafa 
eftirlit með því að tilgreindar vörur séu fluttar í birgðageymslu fríhafnarinnar.
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Forstöðumaður útsölunnar á flugvellinum skal færa í sérstaka birgðabók i hvert 116 

sinn, sem vörur eru teknar úr birgðageymslunni og fluttar í sölubúðina. Skal bókin 12. sept. 

þannig færð að fram komi hve mikið af hverri tegund er tekið hverju sinni. Vöru- 
talning í birgðageymslu skal gerð eigi sjaldnar en vikulega. 

5. gr. 
Tóbaksvörur skal Tóbakseinkasala ríkisins selja Áfengisverzlun ríkisins fyrir 

nettó kostnaðarverð að viðbættri álagningu, sem ákveðin verði í samráði við utan- 
ríkisráðuneytið. 

Ríkissjóður endurgreiðir Tóbakseinkasölunni þá tolla og skatta, sem Tóbaks- 

einkasalan hefur greitt af þessu tóbaki í ríkissjóð. 

6. gr. 

Eigi má selja öðrum vörur í sölubúðinni en farþegum og áhöfnum flugvéla 

í millilandaflugi og er öllum öðrum óviðkomandi bannaður aðgangur. 
Í sölubúðinni er neyzla áfengis algerlega bönnuð og óheimilt er kaupendum 

vara í sölubúðinni að fara með þær út úr henni, fyrr en þeir fara beint um borð í 
flugvélina til brottfarar af flugvellinum, og skal tollgæzlan á Keflavíkurflugvelli 
sjá um, að fylgt sé þeirri reglu. 

Enn fremur skal tollgæzlan fylgjast með flutningi varnings, sem keyptur hefur 
verið í sölubúðinni, út í flugvélarnar og bera ábyrgð á þeim flutningum. 

7. gr. 
Skylt er farþegum að sýna í sölubúðinni farseðil sinn, eða önnur skilríki er 

sanna heimild þeirra til að verzla þar, áður en viðskipti hefjast. 
Áhöfn flugvélar sýni vottorð flugstjóra. 

8. gr. 
Vörur úr sölubúðinni má aðeins selja gegn greiðslu í erlendum gjaldeyri. 

9. gr. 
Útfylla skal í þríriti afgreiðsluseðil fyrir hvern þann, sem viðskipti á í sölu- 

búðinni. Skal þar greina: 
a) nafn kaupanda; 
b) ákvörðunarstað; 

ce) númer flugferðar (flight number); 
d) vörutegund, sem keypt er; 
e) í hvaða gjaldeyri er greitt. 

Viðtakandi kvittar á öll eintökin. Að því búnu skulu vörurnar settar í sérstakar 
þar til gerðar umbúðir, er beri áletranirnar: „Fríhöfn — Keflavíkurflugvelli“ „Duty 
free store — Keflavik Airport“. Síðan skal innsigli Áfengisverzlunar ríkisins sett 

á böggulinn og eitt eintak afgreiðsluseðilsins afhent kaupanda, annað eintak seðils- 

ins fær tollgæzlan, en hinum þriðja heldur sölubúðin. 

10. gr. 
Ef flugvél er komin af stað en verður af einhverjum orsökum að snúa aftur, 

skulu tollgæzlumenn taka í sínar vörzlur vörur, sem keyptar hafa verið í sölubúð- 
inni þar til flugvélin býst til brottfarar að nýju af flugvellinum. 

B32



1938 258 

16 11. gr. 
12. sept. Forstöðumaður fríhafnarinnar skal daglega telja birgðir sölubúðarinnar og 

bera saman við birgðabók. Komi fram birgðavöntun skal hann þegar í stað til- 
kynna það forstjóra Áfengisverzlunar ríkisins og tollgæzlunni á Keflavíkurflugvelli. 

12. gr. 
Ráðherra ákveður með hliðsjón af flugumferð um Keflavíkurflugvöll, hvenær 

sölubúin skal vera opin. 

13. gr. 
Utanríkisráðherra ræður forstöðumann fríhafnarinnar í samráði við forstjóra 

Áfengisverzlunar ríkisins og setur honum erindisbréf. 

Forstöðumaður fríhafnarinnar í samráði við forstjóra Áfengisverzlunar ríkis- 
ins, ræður annað starfsfólk, sem nauðsynlega þarf við daglegan rekstur stofnun- 
arinnar. 

14. gr. j 
Utanríkisráðherra setur forstöðumanni, í samráði við forstjóra Áfengisverzlunar 

ríkisins, reglur um reikningsskil og bókhald í því sambandi. Enn fremur útbýr hann 
verðlista um hverja einstaka vörutegund í samráði við Áfengisverzlun ríkisins. 

15. gr. 
Forstöðumaður fríhafnarinnar skal eigi sjaldnar en vikulega selja til banka 

allan innkominn erlendan gjaldeyri. 

Skal hann jafnframt senda Áfengisverzlun ríkisins og Varnarmáladeild utan- 
ríkisráðuneytisins skýrslu um hinn selda gjaldeyri. 

Reglugerð þessi er sett í samræmi við og samkvæmt lögum nr. 53 frá 5. júní 
1958 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja áfengi, tóbak o. fl. á Keflavíkur- 
flugvelli og Reykjavíkurflugvelli til farþega í framhaldsflugi, og laga nr. 19 7. maí 
1928 um einkasölu á áfengi. 

Varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins, 12. september 1958. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Tómas Árnason. 

117 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björns bónda Ólafs- 
15. sept. sonar, Stafholtsveggjum, Stafholtstungum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 

af dómsmálaráðherra 15. sept. 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Björns bónda Ólafssonar, Stafholtsveggjum 

í Stafholtstungum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Björns Ólafssonar, bónda á Stafholtsveggjum 

i Stafholtstungum. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Elísi Ólafssyni, klæðskerameistara í Ísafjarðarkaup- 

stað, til minningar um Björn bróður hans. Stofnfjárframlag er kr. 12000.
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3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla menntun í åtthågum þeirra bræðra, en í því augna- 

miði skal veita þeim börnum verðlaun, sem fá hæsta aðaleinkunn í hverri deild 
barnaskólans í Stafholtstungum. Má verja til slíkra verðlaunaveitinga allt að % 
hlutum ársvaxta af innstæðu sjóðsins í lok hvers reikningsárs, en verðlaun skulu 
vera jöfn til allra nemenda, er þau hljóta. % hluti ársvaxtanna skal ávallt leggjast 

við höfuðstólinn. 
4. gr. 

Tekjur sjóðsins verða: Vextir af höfuðstól, eins og hann er á hverjum tíma, svo 
og gjafir eða áheit, sem honum kann að áskotnast, en vaxtatekjur einar koma til 

úthlutunar samkvæmt áramótauppgjöri. 

5. gr. 
Verðlaun úr sjóðnum skulu veitt í fyrsta sinni í lok skólaárs 1972, en á því ári, 

hinn 14. marz eru liðin 100 ár frá fæðingu Björns Ólafssonar. Verðlaun skulu þó 
afhent við skólaslit og ávallt árlega síðan. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa formaður skólanefndar, sem er formaður sjóðsljórnar, 

og meðstjórnendur, skólastjóri og oddviti Stafholtstungnahrepps. Stjórnin sér um 
eignir sjóðsins, reikningshald og fjárreiður. 

7. gr. 
Sjóðurinn skal varðveittur í Landsbanka Íslands í sparisjóðsbók nr. 93825, sem 

stofnféð var lagt inn í 5. ágúst s. 1. Skal formaður skólanefndar geyma bókina í 
sínum vörzlum. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu 
endurskoðaðir árlega af tveimur endurskoðendum tilnefndum af skólanefnd. 

8. gr. 
Á skipulagsskrá þessari skal leita staðfestingar forseta Íslands. 

Ísafirði, 1. september 1958. 

Elís Ólafsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Neskaupstað, nr. 163 13. des. 1944, 

sbr. reglugerð nr. 141 21. des. 1955. 

1. gr. 
26. gr. reglugerðarinar orðist svo: 

A. Skip, sem eru eign búsettra manna í Neskaupstað og skrásett þar, skulu greiða 
einu sinni á ári 3 krónur af hverri brúttósmálest, þó aldrei minna en 20 krónur. 
Auk þess greiða þau skip, er stunda millilandasiglingar 40 aura af hverri nettó- 
smálest í hvert sinn, er þau koma á höfnina úr millilandasiglingu. 

B. Skip, sem sigla eftir opinberum ferðaáætlunum greiða 40 æura af hverri nettó- 
smálest í hvert skipti, sem þau leggjast á Neskaupstaðarhöfn. 
Öll önnur skip, sem til hafnar koma, með þeim undantekningum, sem að framan 
greinir, skulu greiða 80 aura af hverri nettósmálest, 
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2. gr. 
28. gr., staflidur A, orðist svo: 
Af öllum aðkomuskipum 40 aurar af hverri nettósmálest fyrir fyrsta sólar- 

hring og 30 aura á smálest fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólarhring, sem fram 
yfir er. 

10. 

11. 

35. gr. orðist svo: 3. gr. 

Vörugjaldskrá: 
flokkur. Gjald 80 aurar fyrir hver 100 kg: 

Kol, salt, sement, stál, stálvörur, stálvír, nýr fiskur með haus, óverkaður 
saltfiskur. 
flokkur. Gjald 90 aurar fyrir hver 100 kg: 

Garðávextir, freðfiskur, verkaður saltfiskur, lýsi, steinsteyptar vörur, freðsild. 
flokkur. Gjald 110 aurar fyrir hver 100 kg: 

Alls konar óunnið járn, saumur, eldfastur leir, gólf- og veggflísar, eldfastir 
steinar, fiskimjöl, síldarmjöl, fóðurmjöl, korn- og mjölvara, alls konar sykur, 
tilbúinn áburður, múrhúðunarefni, vikursteinn, vikurplötur, þakhellur. 
flokkur. Gjald 130 aurar fyrir hver 100 kg: 

Eldavélar og tilheyrandi, timbur, sem reiknað er eftir þyngd, kaðlar, pappír 
til húsagerðar, asbest, kalk, mör og tólg, fuelolía. 
flokkur. Gjald 160 aurar fyrir hver 100 kg: 

Bárujárn, kjöt, gufuvélar, hreyflar, varahlutir til véla, tjara, bik, asfalt, 
hvers konar landbúnaðarvélar, fræ, bifreiðar og varahlutir til þeirra, alls konar 
fiskumbúðir, tvistur, skreið. 
flokkur: Gjald 175 aurar fyrir hver 100 kg: 

Brennsluolíur (aðrar en fuelolía), benzin, vatnsleiðslu- og miðstöðvarvörur, 
hrogn, strigapokar. 
flokkur. Gjald 220 aurar fyrir hver 100 kg: 

Utgerðarvörur, svo sem línur, önglar, net og nætur, kítti, gærur, garnir 
gashylki, jurtafeiti, smurningsolíur, ull, ullarballar, akkeri, blý, krossviður, 
smjör, smjörlíki, skyr, ostar, mjólk, rjómi, vir, virnet, þvottapottar með eldstó. 
flokkur. Gjald 330 aurar fyrir hver 100 kg: 

Málning og efni til málningar, lakk, lím, gips, korkvörur og unnið kork, 
brauðvörur, kex, linoleum, pappir og pappíirsvörur, bækur, olíufatnaður, skinn 
(hörð) svo og allar vörur ótaldar annars staðar. 
flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 10 kg: 

Veggfóður, hráefni til iðnaðar svo sem sýrur, essensar, brennisteinn o. þ. h., 
gúmmí og gúmmívörur, siglingatæki svo sem áttavitar, dýptarmælar og hraða- 
mælar, niðursuðuvörur, tin, zink, olíuofnar, verkfæri svo sem smíðatól, rekur 
og hakar, emailleraðar vörur, leirvörur algengar, smávélar, svo sem prjónavélar, 
saumavélar, skilvindur, smáiðnaðarvélar o. þ. h., hreinlætisvörur svo sem þvotta- 
efni, sápur, sódi, gólf-, skó- og húsgagnaáburður og gólfklútar, glervörur al- 
gengar, eldhúsáhöld, járnkeðjur, meðalalýsi, kjötvörur svo sem pylsur. 
flokkur. Gjald 60 aurar fyrir hver 10 kg: 
Baðlyf, ljósaefni svo sem vax, carbid o. þ. h., maccaroni, blikkvörur, bökunar- 
vörur svo sem dropar og gerduft, vörur úr eir, messing, bronce o. þ. h., 
barnavagnar, dívanar og efni í þá, leður og leðurvörur, lyfjavörur, ávextir 
þurrkaðir og nýir. 

flokkur. Gjald 70 aurar fyrir hver 10 kg: 
Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljósmyndavörur, viðtæki, hátalarar, viðtækja- 

efni, eldspýtur, te, kaffi, kaffibætir, húsgögn, peningaskápar, jólatré, kerrur, 
hjólbörur, hverfisteinar, rúðugler, segldúkur, prentsverta.
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flokkur. Gjald 120 aurar fyrir hver 10 kg: 
Smáhljóðfæri, tónvélaplötur, skrifstofuáhöld, vefnaðarvörur, fatnaður, 

klukkur, mælar, símavörur, súkkulaði, kakaóduft, leikföng, sýnishorn o. þ. h., 

brýni, rafgeymar, skófatnaður (ekki gummi). 
flokkur. Gjald 250 aurar fyrir hver 10 kg: 

Tóbaksvörur, tóbak, vín, spiritus, bólstrunarvörur, hárvötn, snyrtivörur, 

skartgripir, ilmvötn, dúnn, fiður. 

flokkur. Gjald 35 aurar fyrir hvert teningsfet: 
Timbur og aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

flokkur. Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

flokkur. Gjald 75 aurar fyrir hvert stykki: 
Endursendir öl- og gosdrykkjakassar og aðrar tómar umbúðir. 

flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hverja tunnu: 
Saltsíld. 

flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg: 
Síld, sem lögð er á land til bræðslu, söltunar eða frystingar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, 
um hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. september 1958. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akraneskaupstað, nr. 207 7. nóv. 1947, 

sbr. reglugerð nr. 64 6. apríl 1956, um breyting á þeirri reglugerð. 

1. gr. 
23. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Skip og bátar 5—-200 smálestir brúttó, sem eru eign manna, búsettra á Akranesi 
og gerðir út þaðan til fiskveiða eða flutninga, svo og önnur skip og bátar, 
sem gerðir eru út frá Akranesi, a. m. k. tveggja mánaða tíma á ári, skulu greiða 
lestagjald einu sinni á ári, 12 krónur af hverri brúttósmálest skips eða báts, 
þó ekki yfir 1200 krónur fyrir einn bát eða skip, og aldrei minna en 120 krónur, 
Vélbátar, minni en 5 smálestir brúttó, skulu greiða 120 króna lestagjald á ári. 
Flóabáturinn Reykjavík — Akranes — Borgarnes, skal greiða lestagjald einu 
sinni á ári, 40 krónur af hverri heilli brúttósmálest skipsins. 

Innlend fiskiskip, hverju nafni sem þau nefnast, svo og skip, sem eingöngu 
eru i innanlandssiglingum, skulu greiða lestagjald, 60 aura af hverri nettólest 
skipsins, þó ekki oftar en tvisvar í sama mánuði, enda þótt þau komi oftar til 

hafnar. 
Öll önnur skip, sem á téð hafnarsvæði koma, nema herskip, björgunarskip, 
varðskip, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip sem gerð eru út 
til vísindalegra rannsókna og skip, sem nefnd eru undir staflið e þessarar greinar, 
skulu greiða 65 aura af hverri heilli smálest nettó. Skip, sem sigla eftir fastri 
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áætlun, skulu þó ekki greiða gjald þetta oftar en einu sinni í mánuði. Heimilt skal 
hafnarnefnd að semja um lægra sjald fyrir skip, sem sigla eftir fastri áætlun, 
hvort sem er með ströndum landsins eða miili landa. 
Skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á skipi greiða 
ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi vörur. Sama er með skip, 
sem leita hafnar til þess að rétta áttavita eða fá skipshafnir. 
Gjalddagi lestagjalda samkv. a-, b- og c-lið þessarar greinar skal vera hinn 

1. marz ár hvert. Annars er lestagjaldið þegar fallið í gjalddaga, er skipið hefur 
varpað akkerum á hafnarsvæðinu. 

2. gr. 
24. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Fyrir notkun hafnarinnar skal greiða vörugjald af öllum vörur, sem fluttar eru 
úr landi um borð í skip á höfninni, eða úr skipi á land á hafnarsvæðinu. Vörugjaldið 
greiðist þannig: 

1. 

2. 

3. 

13. 

flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg: 
Is, nyr fiskur, fluttur i land. 

flokkur. Gjald 60 aurar fyrir hver 100 kg: 
Kornvörur, kartöflur, sykur, smjör, smjörlíki, áburður, hey og beita. 

flokkur. Gjald 60 aurar fyrir hvert teningsfet: 
Trjáviður og aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli, þar með talin 

húsgögn o. þ. h., kork, vikurplötur, stk., tómir ísfiskkassar, stk. 

flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hvert stykki og hver 100 kg: 
Sildar- og gotutunnur og aðrar líkar tómar tunnur, endursendar umbúðir 

og kassar. Laus vikur, gips og kalk. 
flokkur. Gjald 130 aurar fyrir hver 100 kg: 

Saltfiskur óverkaður, laus, pakkaður og í tunnum, ísfiskur, freðsild og fros- 
inn fiskur, laus og í kössum. Nýr fiskur fluttur úr landi. 
flokkur. Gjald 160 aurar fyrir hver 100 kg: 

Blý, eldfastur leir, járnrör, smíðajárn, steypujárn, saumur, akkeri, keðjur, 
girðingajárn, fiskilínur, fiskinet, kaðall, hessían, mótorar og vélahlutir, fiski- 
og sildarmjöl, kol, salt og sement. 
flokkur. Gjald 200 aurar fyrir hver 100 kg: 

Harðfiskur, sundmagi, saltfiskur, verkaður, niðursoðnar fiskafurðir, 
fiskiflök, ný og frosin, lýsi, hvalkjöt og reyktur fiskur. 
flokkur. Gjald 250 aurar fyrir hvert stykki: 

Sauðfé, tómar stáltunnur, lýsis- og smurolíuföt, gotutunnur, lýsistunnur, 

síldartunnur 100— 116 lítrar, fullar, öl- og gosdrykkjakassar, fullir. 
Gjald 270 aurar fyrir hver 100 kg: 

Brennsluolía og benzin (laus í geymi). 
flokkur. Gjald 400 aurar fyrir hvert stykki: 

Lýsisföt, smurnings- og steinolíutunnur, um 200 lítrar, fullar. 
flokkur. Gjald 450 aurar fyrir hver 100 kg: 

Dúnn, fiður, glysvarningur og þess háttar léttar vörur, sælgætisvörur, prjóna- 
vörur, tóbaksvörur, glervörur, leðurvörur og leikföng. 
flokkur. Gjald 400 aurar fyrir hver 100 kg: 

Allar aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir þyngd, og eðlis síns vegna, heyra 
ekki undir aðra flokka. 
flokkur. Gjald 12 krónur fyrir hvert stykki: 

Mótorhjól, hross og nautgripir, hljóðfæri, kæliskápar, þvottavélar og hey- 
vinnuvélar.
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14. flokkur. Gjald 15 krónur fyrir hvert stykki. 
Bifreiðar, dráttarvélar og jarðýtur. 

Fyrir vörur, sem eru aðfluttar til umhleðslu á höfninni eða við bryggju 

greiðist hálft gjald. Sama gildir um vörur, sem umhlaðnar eru úr einu skipi Í 

annað, á höfn eða við bryggju. 
Fyrir aðfluttar vörur frá öðrum stöðum, t. d. fisk til verkunar, og aðrar þær 

vörur, sem eiga að flytjast út aftur, greiðist aðeins vörugjald, þegar þær fara. 

Bæjarstjórn hefur heimild til að lækka þessa gjaldskrá allt að helmingi, ef 

nauðsyn krefur og ástæður leyfa. Enn fremur má hún semja sérstaklega um vöru- 

gjald af mjólk. 

3. gr. 

25. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Kol, olía, salt, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, 

sem fluttar eru úr landi. 
b. Póstur og farþegaflutningur, allt að 25 kg. 

4. gr. 

28. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Hvert skip eða bátur, sem leggst við hafnarbryggjurnar skal greiða brygsju- 

gjald af nettóburðarmagni skipsins, talið í heilum smálestum. Gjald þetta skal greiða 

fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, 30 aurar af hverri smálest, þó aldrei 

minna en 30 krónur fyrir hvern sólarhring. Herskip, varðskip og flóabáturinn 

Reykjavík — Akranes — Borgarnes eru undanþegin bryggjugjaldi þessu. 

5. gr. 

29. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Bátar, stærri en 20 smálestir brúttó, sem ekki eiga heima á Akranesi og ekki 

eru gerðir út þaðan, skulu greiða 25 krónur fyrir hvern sólarhring, sem þeir liggja 

við hátabryggjurnar, en minni bátar 7 krónur. 

Bátar þeir, sem heima eiga á Akranesi eða eru gerðir út þaðan, skulu greiða 

18 krónur fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólarhring, sem þeir liggja við bryggjur 

hafnarinnar, án þess að ferming eða afferming eigi sér stað. Bátar undir 10 smá- 

lestum skulu greiða kr. 3.50 fyrir hvern sólarhring. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. april 1946, 

um hafnargerðir og lendingarbætur, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 107 6. ágúst 1954 og reglugerð nr. 22 

21. febr. 1955, um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akraneskaupstað, nr. 207 7. 

nóv. 1947. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. september 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 
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GJALDSKRÅ 

fyrir Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.25 hvert kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

2. Um kwst.mæli á kr. 1.20 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 13.65 á hvern 
fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga 
skal greiða kr. 5.25 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 
Um kwst.mæli á 80 aura hver kwst. Auk fastagjalds kr. 10.50 á mánuði af einu 

herbergi hverrar íbúðar og kr. 6.50 af hverju herbergi umfram eitt. Í útreikningi 
á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi og eldhús, en ekki ganga, baðher- 
bergi eða geymslur. Herbergi sem er minna en 5 ferm. skal telja sem hálft, en stærra 
en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun o. fl. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.70 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds kr. 325.00 á hvert uppsett kw vélanna. 

Eftir þessum gjaldskrárlið skal selja raforku um kwst.mæli til gölu- og 
hafnarlýsingar. Einnig má eftir þessum gjaldskrárlið selja raforku til vinnulagna 
við byggingar meðan á byggingu stendur. 

2. Til fiskiðnaðar, ef uppsett rafvélaafl fastra véla er yfir 20 kw um kwstmæli 
á 70 aura hver kwst. 
a. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa straum allt að tveim stundum um há- 

degi og einni stund síðdegis. 
b. Að notandi setji upp segulrofa og klukku fyrir vélarnar og kosti viðhald 

þeirra. 
3. Um afl og orkumæli þannig: 

a. Grunngjald kr. 600.00 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli kr. 800.00 á kw.åri. 
c. Orkugjald 30 aura á kwst. 

Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt fyrir stundarfjórðung. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, skal aflgjaldið vera kr. 600.00 á ári á 

hvert kw. mesta ástimplaðs afls á árinu. 
Mælisleiga er innifalin í grunngjaldinu. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 45 aura hvert kwst., enda sé þá minnsta ársnotkun 6000 kwst. 
Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á sólarhring, en þó mest 
1% stund í senn. 

2. Um kwst.mæli á 15 aura hver kwst., ef straumur er rofinn kl. 8 til 23. 
3. Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

a. Ad vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
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b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 
Þó getur rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist 

viðhald þeirra, og kostar þá notandi tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim 
samkvæmt reglum er gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og minni ............ kr. 3.00 á mánuði. 
2. — þrífasa — 500 — — mm eeneereereree — 450 - — 
3. — — — 50 til 200 amp.  ............ — 10.50 - — 
4. — — — yfir 200 amp. sees. — 1500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD 

Grunngjald heimtaugar fyrir hverja húsveitu skal vera krónur 1500.00 fyrir 
jarðlínu, en kr. 1000.00 fyrir loftlínu. Auk þess skal greiða 10%, (tíu af þúsundi) 
af brunabótamati hússins upp að kr. 500000.00 en 5%, af þeim hluta brunabótaverðs, 
sem er yfir kr. 500000.00. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri samræmt það nýju mati, 
og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, skal heim- 
taugargjaldið miðast við það mat. 

Greiði húseigandi áætlaðan helming heimtaugargjalds um leið og uppsetningu 
heimtaugar er lokið, er heimilt að veita honum gjaldfrest á eftirstöðvunum allt að 12 
mánuðum. 

Heimtaugargjaldið fellur í gjalddaga, þegar brunabótamat hússins hefur verið 
framkvæmt. 

Sé lengd jarðlinutaugar meiri en 25 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri en 60 
metrar, og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 qmm skal húseigandi greiða kostnað 
af því sem fram yfir er. 

Ef fleiri en ein heimtaug er að húsi, skal húseigandi greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hefur komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 50.00 gjald til 
innheimtu veitunnar. 

HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi 
hreppsnefndin breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 
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Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Miðneshrepps hefur samþykkt, og er gerð 
samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, 
staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps nr. 56 19. 
apríl 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 4. september 1958. 

Hermann Jónasson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hitaveitu Hveragerðis. 

I. Hitagjöld: 
1. Tvöfalt kerfi: 

a. Íbúðarhús, iðnaðarhúsnæði, skólar, samkomuhús, verzlanir og aðrar opin- 
berar byggingar greiða kr. 25.00 fyrir m? gólfflatar á ári. 

b. Gróðurhús og skúrar greiða kr. 18.00 fyrir m? gólfflatar á ári. 

2. Einfalt kerfi: 
a. Íbúðarhús, iðnaðarhúsnæði, skólar, samkomuhús, verzlanir og aðrar opin- 

berar byggingar, greiða kr. 23.00 fyrir m? gólfflatar á ári. 
b. Gróðurhús og skúrar greiða kr. 12—15 fyrir m? gólfflatar á ári. 
Náttúrulækningahælið greiðir kr. 12.00 fyrir m? í gólffleti á ári. 
Þeir, sem taka hita úr opnum hverum og leiða í húsnæði sín, greiða kr. 12.00 
fyrir m? í gólffleti á ári. 

Ofangreind gjöld miðast við að hitinn sé eingöngu notaður til venjulegrar upp- 
hitunar húsanna. Ef hitinn er notaður til annars, t. d. iðnaðar, ákveður hrepps- 
nefnd í samráði við hitaveitunefnd, með sérstakri samþykkt, gjöld fyrir þann hita. 
Það sama varðar, ef gufa er seld. 

í 
Go
 

II. Heimæðagjöld: 

Af gróðurhúsum greiðist kr. 6.00 fyrir m? í gólffleti og kr. 14.00 af öðrum bygg- 
ingum en gróðurhúsum. 

Lágmarks heimæðagjöld skulu vera kr. 1000.00. Fari lengd heimæða fram úr 50 
metrum, kostar notandi sjálfur það, sem fram yfir er. 

Gjöld þessi skulu greidd við tengingu húsanna. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 3 31. jan. 1953, um hitaveitur utan Reykja- 
víkur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. september 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLYSING 

um nidurfærslu adflutningsgjalda. 

Með heimild í athugasemdarákvæðum í upphafi XV. flokks tollskrár hefur 
ráðuneytið fært niður aðflutningsgjöld af lestarborðum úr aluminium og alúminíum- 
legeringum þannig, að gjöldin verði eins og að neðan greinir og varan flokkist eins 
og hér segir: 

, Vöru- 
To 11 skrå: magns- Verð- 
Kafli. Nr. Toll- — tollur tollur 
66 11d Lestarborð úr aluminium og alúminíumleger- “ins Auar  % 

ingum .........000000 0. nn 1 kg 7 8 

Ofangrein aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum, 
sbr. lög nr. 85 1957, svo og með 2% tollstöðva- og byggingarsjóðsgjaldi, sbr. 1. gr. 
laga nr. 85/1957 og 4 a í 3. gr. laga nr. 42/1957. 

Fjármálaráðuneytið, 16. september 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Jón Skaftason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um hafnargjöld landshafnarinnar í Keflavík 

og Njarðvíkum, nr. 172 28. okt. 1949. 

1. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Skip, sem halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafnarinnar 

og eru minni en 100 rúmlestir brúttó skulu greiða ljósagjald 15 krónur fyrir hvern 
mánuð. Skip, sem eru skemur greiði 5 krónur fyrir hvern dag, þó aldrei meira en 

30 krónur fyrir hvern mánuð. 
Öll önnur skip skulu greiða ljósagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnar- 

innar 10 krónur fyrir fyrstu 50 nettó rúmlestir af stærð skipsins og 10 aura fyrir 
hverja nettó rúmlest þar fram yfir, þó aldrei minna en 10 krónur. 

Undanþegin ljósagjaldi eru sömu skip og undanþegin eru lestagjaldi samkvæmt 
2. gr. a-lið hér á undan. 

2. gr. 
15. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar, 200 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 
rúmlestir nettó, 80 aurar fyrir hverja nettó rúmlest frá 100 til 3000 rúmlestum og 
20 aurar fyrir hverja nettó rúmlest þar yfir. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni, 200 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 rúm- 
lestir nettó og 40 aurar fyrir hverja nettó rúmlest frá 100 til 3000 rúmlestir og 10 
aurar fyrir hverja nettó rúmlest þar yfir. 

c. Fyrir leiðsögu um höfnina, þar á meðal inn og út úr innri höfninni, greiðist 
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100 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 råmlestir nettó og 20 aurar að 
auki fyrir hverja nettó rúmlest yfir 100. 

3. gr. 
22. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Flokkar vörugjaldskrárinnar. 
flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg: 

Blý, brýni, eldfastur leir, gaddavír, stálvír, saltaðar gærur í pökkum, hverfi- 
steinar, ís, járn og stál, járnkeðjur og járnpípur, kaðlar, kítti, litarvörur þungar, 
rafmagnsvörur, prentsverta, sódi, togleður, þakjárn, þakpappi, ísvarinn fiskur, 
nýr fiskur slægður og óslægður (gjald þetta af fiski greiðist aðeins þegar 
honum er skipað út), kol og salt. 
flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hver 100 kg: 

Sement, benzin, og hvers kyns brennsluolía, áburðarolía, baðlyf, feiti, 
fernisolía, fiskilinur, óverkaður saltfiskur, fiski- og síldarmjöl, garnir, hey, kál- 
meti, kartöflur, alls konar kornvörur, kjöt, leður, leirvörur, linoleum, mör, pappir, 
bækur, pokar, pokastrigi, rjúpur og aðrir fuglar, rúðugler, saumur, sápa, segl- 
dúkur, seglgarn, hampur, tjara, tvistur og vaxdúkur. 
flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hver 100 kg: 

Hraðfrystur fiskur, þurr fiskur saltaður, beitusild. 
flokkur. Gjald 150 aurar fyrir hver 100 kg: 

Skreið, lýsi, ávextir, nýir, þurrkaðir og niðursoðnir, brauðvörur, kaffi, 
kakaó, lyf og lyfjavörur, mjólk, alls konar niðursuðuvörur, jurtafeiti, smjör, 
smjörlíki, súkkulaði, sykur, te, ull, sundmagi og nýlenduvörur alls konar. 
flokkur. Gjald 5 krónur fyrir hver 100 kg: 

Dúnn, eldspýtur, fiður, glervörur, glysvarningur og þess háttar léttar vörur, 
rjól, rulla, reyktóbak, skinnavörur, skófatnaður, vefnaðarvörur, vindlar og 
vindlingar. 

flokkur. Gjald 250 aurar fyrir hver 100 kg: 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

flokkur. Gjald 15 krónur fyrir hvern teningsmetra: 
Bifreiðar, húsgögn, orgel, píanó, saumavélar, skilvindur, stundaklukkur og 

þess háttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
flokkur. Timbur 5 krónur fyrir hvern teningsmetra. 

Tómar sildartunnur: 25 aurar fyrir hverja tunnu. 
Tómar stáltunnur og tóm lýsisföt: 50 aurar fyrir hvert stykki. 

flokkur. Gjald 100 aurar fyrir hverja tunnu: 
Sild og hrogn í tunnum, fiskflök í síldartunnum og saltfullar síldartunnur. 

flokkur. Gjald 10 krónur fyrir hvern grip: 
Hross, nautgripir og svín. 

flokkur. Gjald 150 aurar fyrir hverja sauðkind eða geit. 
flokkur. Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg af fiski upp úr sjó. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 23 6. maí 1955, um 
landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi, til að öðlast þegar gildi, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglugerðir nr. 48 28. apríl 1951 og reglugerð nr. 2 
6. jan. 1955, um breyting á reglugerð nr. 172 28. okt. 1949. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. september 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 124 
16. sept. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn, nr. 79 27. apríl 1950. 

1. gr. 
a-liður 14. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Allar fleytur, sem heima eiga í Vestmannaeyjum, skulu greiða lestagjald einu 
sinni á ári, 1. maí, 40 krónur fyrir hvert tonn af brúttóstærð skipsins eða fleyt- 
unnar, þó aldrei minna en 300 krónur. 

Aðkomubátar og skip, sem stunda fiskveiðar frá Vestmannaeyjum, og liggja 
á Innri höfn, greiði 10 krónur fyrir hvert tonn af brúttóstærð fyrir hvern mánuð, 
þó aldrei minna en 300 krónur fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði. 

2. gr. 
Aftan við 35. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Skipagjöld samkvæmt reglugerð þessari eru tryggð með lögveði í viðkomandi 
skipum og ganga þau fyrir hvers konar samningsveðum næstu tvö ár eftir gjalddaga. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, um breyting á þeim 
lögum, til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. september 1958. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 125 
17. sept. 

um breyting á reglugerð um reiðhjól með hjálparvél, nr. 82 5. júlí 1955. 

1. gr. 

Í stað orðanna „skal þá greiða kr. 25.00 í skoðunargjald“ í 3. gr. komi: skal 
þá greiða kr. 40.00 í skoðunargjald. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt umferðarlögum nr. 26 2. mai 1958, 

öðlast gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 17. september 1958. 

F. hr. 

E. u. 

Elías Elíasson.
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FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskila. 

1. gr. 
Yfirstjórn allra fjallskila hefur sýslunefnd á hendi samkvæmt sveitarstjórnar- 

lögum, en hreppsnefnd alla umsjón á framkvæmd þeirra, hver á sínu fjallskilasvæði. 

2. gr. 
Hver hreppur sýslunnar skal vera sérstakt fjallskilasvæði. 
Í Patreksfjallskilasvæði skal vera þriggja manna nefnd kosin af hreppsnefnd 

Patrekshrepps, er hefur stjórn fjallskilamálanna á hendi. 
Heimilt skal hreppsnefndum sveitahreppanna að kjósa þriggja manna fjall- 

skilanefnd, hver í sínum hreppi, ef óskir koma fram um það frá meiri hluta almenns 
hreppsfundar, sem boðað hefur verið til á löglegan hátt. 

3. gr. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefndir) geta sert nánari ákvarðanir um fjallskil í ein- 

stökum atriðum, hver á sínu fjallskilasvæði. Þó má eigi þar með raska reglugerð 
þessari, og skulu nefndirnar gæta þess, að farið sé eftir ákvæðum hennar. 

II. KAFLI 

Um fjármörk og markaskrár. 

4. gr. 
Sérhver fjáreigandi skal skyldur til að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu. Að- 

fengið fé skal því aðeins marka upp að engin aukaben verði eftir. Svo er það og 
skylda hvers fjáreiganda, að hafa hreppsbrennimark á vinstra horni hyrnds fjár. 
Kollótt fé skal auðkenna með aluminplötu í vinstra eyra, er beri sömu stafi og 
hreppsbrennimarkið. Aluminplötur þessar, svo og hreppsbrennimörk, skulu hrepps- 
nefndir eða búnaðarfélög hreppanna útvega. 

Hreppsbrennimörk skulu vera þessi: 

Barðastrandarhreppur .............. VBI1 

Rauðasandshreppur ................ V B 2 
Patrekshreppur ..................... V B3 
Tálknafjarðarhreppur .............. V B4 
Ketildalahreppur ................... V B5 
Suðurfjarðahreppur ................ VB6 

5. gr. 
Fé skal draga eftir mörkum. Markið helgar markeiganda kind, nema sönnun 

komi fyrir að annar eigi. Kind, sem ekki ber rétt mark manns, er honum óheimilt 

að draga sér, þótt lítið vanti á fullt mark. Ef kind er með brennimarki eða horna- 
marki annars en þess, sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á Þbrenni- 
markið eða hornamarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnamarks krefst, gera grein 

fyrir, hvernig hann er að henni kominn, Kind, sem hefur eyrnamark eins, brenni- 

mark annars og hornamark hins þriðja, skal talin eign þess er brennimarkið á.
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Þó skal hann, ef krafizt er, gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina. 
Óheimilt er að nota mark annars nema með leyfi markeiganda. 

Nú er kind, önnur en lömb, ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óglöggt mark 

eða vafasamt, en maður vill eigna sér hana af líkum, og getur hann borið málið 
upp við hreppstjóra. Skal þá hreppstjóri ásamt tveim óvilhöllum mönnum, er hann 
til kveður, meta ástæður þær, er hlutaðeigandi hefur til stuðnings máli sínu. Ef 
þeim öllum kemur saman um, að miklar líkur séu til að hann eigi kindina, má hann 

hirða hana sem sína eign, ella telst hún óskilafé. Sé hann óánægður með úrskurð- 

inn, er honum frjálst að leita réttar síns með málssókn. 

6. gr. 
Mikil særingarmörk má ekki upp taka né heldur þau mörk, sem vandhæfi er 

á að marka svo, að eigi valdi villu eða vafa. Enginn má nota afeyrt sem mark, 
andfjaðrað, blaðrifað, bragð, geirstúfrifað, geirsýlt, hvathamrað, hvatsýlt, helming- 
rifað, netnál, sýlt í blaðstyft, sýlt í hálft af, sýlt í stúf, tvístigað, þrírifað, þrístúf- 
rifað. Eigi má hafa fleiri en eitt undirben á sama jaðri á eyra, ef yfirmark er á 
eyranu. 

7. gr. 
Mörk ganga að erfðum. Skipta skal marki sem öðrum arfi, ef fleiri standa til. 

Gefa má mörk svo og selja. 
Það er skylda markeiganda að tilkynna mörk sín til prentunar í markaskrá 

sýslunnar. 
Mark, sem hvorki er notað né prentað í gildandi markaskrá sýslunnar, skal 

talið niðurfallið og skal þá öðrum heimilt upp að taka. 

8. gr. 
Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir alla sýsluna 10. hvert ár og skal 

þar með fylgja fjallskilareglugerð sýslunnar, þegar sýslunefnd telur prentunar þörf. 
Skal hver markeigandi koma marki sínu í hana, og borga fyrir það eins og sýslu- 
nefnd ákveður, en hvert heimili fær ókeypis eitt eintak af markaskránni, er fylgja 

skal jörðinni við ábúendaskipti. Einnig skal sýslunefnd sjá um, að nægilega mörg 
eintök af markaskránni verði send ókeypis til allra hreppa utan sýslunnar, er fjár- 
samgöngur geta komið fyrir i. 

Aður en mörkum er safnað til prentunar, skal sýslunefnd ákveða gjald fyrir 

mörkin, til lúkningar kostnaði við söfnun þeirra, skráningu og prentun, svo og 
upptöku marka. Ef gjaldið nemur meiru en kostnaði, rennur afgangurinn í sýslu- 
sjóð, en hrökkvi eigi gjaldið, greiðist það sem á vantar úr sýslusjóði. 

9. gr. 
Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa umsjón 

með upptöku marka. Kosning hans gildir í 10 ár í senn. Kaup hans, að meðtöldum 
öllum kostnaði við starf hans, er 10% af markagjaldi sýslunnar, nema öðruvísi sé 
um samið. 

Rétt er að markaumsjónarmaður geri sér far um að koma samræmi og festu 
á nöfn marka. Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð, en þó framan fyrr 
en aftan. Mörk eru flokkuð eftir formerki á hægra eyra. Í markauglýsingu er fyrst 
greint yfir- og undirmark á hægra eyra og svo því vinstra. 

10. gr. 
Hreppsnefndir skulu, hver í sínum hreppi, annast söfnun marka og innheimtu 

gjalda fyrir þau. Í ómakslaun ber henni 10% af markagjaldi hreppsins. Fela má 
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126 hreppsnefndin starf þetta öðrum. Kosningu hans skal oddviti tilkynna marka- 
12. sept. umsjónarmanni fyrir septemberlok það ár, sem mörkum er safnað. 

Markasöfnun fer fram í októbermánuði árið áður en markaskrá ber að prenta. 
Skal henni haga svo, að hvert mark sé ritað á sérstakan seðil, með fullu nafni og 
heimili markeiganda. Öll afbrigði frá öðrum mörkum, hversu litlu sem munar, 
teljast sérstök mörk, og má ekki taka þau til greina, nema fullt gjald komi fyrir. 
Markaseðlar skulu tilbúnir fyrir októbermánaðarlok, og skal þá hver húsráðandi 
afhenda safnanda alla seðla frá sínu heimili, ásamt gjaldi fyrir mörkin. Jafnskjótt 
og safnandi hefur veitt seðlum móttöku, skal hann vandlega athuga mörkin, með 
samanburði við gildandi markaskrá, og hlutast til um leiðréttingu á þeim, sem mis- 
rituð kunna að vera, og breytingu á þeim, sem koma í bága við ákvæði reglugerðar 
um upptöku marka. Síðan skal hann merkja seðlana með framhaldandi töluliðum 
í réttri röð, og senda þau markaumsjónarmanni fyrir nóvembermánaðarlok. Skal 
þar fylgja með markagjöld hreppsins, að frádregnum ómakslaunum safnanda. Þá er 
umsjónarmaður hefur prófað, að gjaldið sé rétt talið, afgreiðir hann það til oddvita 
sýslunefndar. 

Jafnframt markaseðlum skal safnandi hvers hrepps senda markaumsjónarmanni 
nákvæma skýrslu um öll nýupptekin mörk í hreppnum og sömuleiðis þau mórk, þótt 
gömul séu, sem eigi hafa staðið í síðustu markaskrá. Hafi markið verið notað áður, 
skal þess getið í skýrslunni, hvern rétt hlutaðeigandi hafi til marksins, og hvenær 
það var síðast prentað. Með nýuppteknum mörkum teljast afbrigði frá eldri mörkum, 
þótt litlu muni. 

Eftir að markaskrá er prentuð, skal safnandi vandlega athuga hana, að því er 
snertir öll mörk í hreppnum. Finni hann villur, er valdið geta misdrætti, skal hann 
í samráði við markeigendur semja leiðréttingar og senda þær markaumsjónarmanni 
fyrir árslok. Leiðréttingar skulu prentaðar á kostnað sýslusjóðs. 

11. gr. 
Þá er umsjónarmanni hafa borizt markaseðlar og skýrslur um nýupptekin mörk 

úr öllum hreppum sýslunnar, skal hann bera hverja skýrslu saman við markaseðla 
úr hreppnum, síðan allar skýrslurnar saman sín á milli, og loks hverja skýrslu 
saman við gildandi markaskrá innan sýslu og utan, þar sem fjársamgöngur geta 
átt sér stað. Skal hann fella niður þau nýupptekin mörk, er teljast of lík eldri 
mörkum, svo og ný mörk er líkjast of mjög hvert öðru og enn fremur mörk, sem 
ekki má upptaka samkvæmt ákvæðum reglugerðar. Þau mörk, sem niður eru felld 
af umsjónarmanni, má ekki prenta í markaskrá sýslunnar. Nú hefur verið fellt niður 
mark, og skal þá umsjónarmaður tilkynna það marktakanda bréflega, og jafnframt 
benda honum á mark, er hann geti fengið, sem líkast því, er hann hafði kosið. 
Hafi hann eigi svarað bréfi umsjónarmanns fyrir febrúarlok, má líta svo á, að hann 
taki upp markið, og skal það prentað í markaskránni. 

Ef einhver vill taka upp mark milli þess sem markaskrá er prentuð, skal hann 
leita samþykkis umsjónarmanns. Að því fengnu, skal hann tilkynna markið öllum 

hreppsnefndum sýslunnar. 

12. gr. 
Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá sýslunnar, t. d. þeir, sem 

flutzt hafa úr öðrum sýslum, skulu þeir lýsa mörkum sínum fyrir hreppsnefndar- 
oddvita þess hrepps, þar sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal hreppsnefnd skrifa 
upp og senda áður en 10 vikur eru af sumri til hreppsnefnda í nálægum hreppum innan 
sýslu og utan, þar sem helzt eru fjársamgöngur. Þeir, sem vanrækja þetta, eða hirða 
eigi um að láta prenta mörk sín í markaskrá sýslunnar, mega búast við, að farið 
sé með fé þeirra sem óskilafé, og sæti þeir að auki sektum.
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13. gr. 
Enginn má marka kind i lögréttum nema réttarstjóri samþykki. 

III. KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum. 

14. gr. 
Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, eru skyldir að smala heimalönd 

sin og fjalllönd á vorum. Skal fjáreigendum skylt að taka þátt í vorsmalamennskum 
eftir sömu reglum, sem gilda um haustsmalamennskur. 

Enginn má í heimildarleysi reka eða sleppa sauðfénaði eða hrossum í annarra 
lönd, sem hann á ekkert tilkall til. Reka skal þannig fénað yfir lönd manna, að 
ekki hljótist skaði eða ógreiði af. 

15. gr. 
Hreppsnefndum (fjallskilanefnd) skal heimilt að skipa fyrir um smölun sauð- 

fjár til rúnings á vorum í heimalöndum og fjalllöndum. 

16. gr. 
Nú finnst fé, er sloppið hefur úr landi eiganda eða kemur fyrir fjarri eigendum 

þegar rúningstími yfirstendur eða er afstaðinn, hvort heldur eru geldar kindur eða 
lambær, er þá finnandi, ef honum er unnt, skyldur að hirða og rýja kindur þessar, 
og einnig að marka ómörkuð lömb, ef hann álítur að ekki geti ruglingi valdið. Skal 
hann gera eiganda aðvart um ullina og greina frá marki, og öðrum einkennum á 
hverri kind, sem hann hefur rúið eða markað. Í ómakslaun ber finnanda kr. 5.00 
fyrir að rýja kind og kr. 5.00 fyrir að marka lamb. 

IV. KAFLI 

Um sauðfjárrekstur á fjall. 

17. gr. 
Allir fjáreigendur skulu skyldir að reka á fjall að vorinu allt sauðfé sitt, nema 

kvíaær, á eigið land, ef til er, annars þar sem upprekstrarland er aflögu. 

18. gr. 
Hreppsnefnd kveður á um, hverjar jarðir í hreppnum hafa upprekstrarland 

aflögu og hvað mörgu fé það nægir. Hreppsbúar ganga fyrir utansveitarmönnum 
um afnot upprekstrarlands í hreppi sínum. 

19. gr. 
Enginn má kefla lamb. 

20. gr. 
Í upprekstrartoll greiðist kr. 5.00 fyrir hverja roskna kind. Skal tollurinn 

greiddur hlutaðeigandi ábúanda eða landeiganda fyrir lok októbermánaðar. 

V. KAFLI 

Um fjallskilaskyldu. 

21. gr. 
Hver sá, er býr á jörð eða jarðarhluta, sem metin er til dýrleika, svo og hver 

heimilisfaðir, skal skyldur til að gera fjallskil fyrir allt það fé, er hann sjálfur og 
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126 heimafólk hans áttu á fóðrum á heimili hans eða annars staðar undangenginn vetur 
12. sept. eða hefur keypt um vorið, enda hafi því verið sleppt í hans fjallskilasvæði að vori. 

Auk þess skal mönnum skylt að gera fjallskil fyrir allt það fé, er þeir hafa tekið 
til hagagöngu á því ári frá mönnum úr öðrum fjallskilasvæðum. 

Þeir, sem ekki eiga svo margt fé, að fjallskil fyrir það nemi einu dagsverki, greiði 
tilsvarandi fjárhæð og skal fjallskilanefnd og hreppsnefnd verja gjöldum þeirra til 
að kaupa menn til fjallskila fyrir þá í sameiningu, eftir fjártölu. Fjallskilagjöld má 
taka lögtaki. Gjalddagi er viku fyrir fyrstu leitir. 

Hin sama fjallskilaskylda hvílir einnig á þeim eigendum jarða og jarðahluta 
innan fjallskilasvæðisins, þó þeir séu búsettir utan hreppsins og jarðirnar ekki í 
ábúð. Þessi fjallskilaskylda hvílir einnig á þeim, sem hafa lönd að erfðafestu, þó 
búsettir séu utan fjallskilasvæðisins. 

22. gr. 
Fjallskilaskyldan er í því fólgin, að senda menn í göngur, sækja fé í réttir, 

utan hrepps sem innan, eða greiða fjallskilagjald, allt eftir því, sem fjallskilanefnd 
og hreppsnefndir skipa fyrir um í fjallskilaseðli hverju sinni. 

23. gr. 
Niðurjöfnun þessari skulu hreppsnefndir og fjallskilanefnd hafa lokið hálfum 

mánuði fyrir fyrstu leitir, og skal við niðurjöfnun fara eftir skýrslu forðagæzlu- 
manna hvað fjártölu snertir, sbr. þó 21. gr. 

Þykist einhver verða hart úti í ráðstöfun hreppsnefndar eða fjallskilanefndar, 
getur hann borið sig upp fyrir henni, og fært ástæður fyrir málstað sínum, ekki 
síðar en fjórum dögum fyrir fyrsta leitardag, og skal þá hreppsnefnd (fjallskila- 
nefnd) skylt að taka umkvartanir hans til athugunar og leggja úrskurð á málið, og 
skal skylt að hlíta honum, þótt málinu sé áfrýjað til sýslunefndar. 

24. gr. 
Enginn er undanþeginn almennri fjallskilaskyldu, þótt hann hafi sleppt fé sínu 

í heimalönd en ekki í afrétt. 

25. gr. 
Ef einhver hefur ekki sjálfur nægilegan mannafla til fjallskila, samkvæmt fyrir- 

mælum hreppsnefndar (fjallskilanefndar), skal honum skylt að gera henni aðvart um 
það með viku fyrirvara, og skal henni skylt, ef mögulegt er, að útvega menn á hans 
kostnað til að inna fjallskilin af hendi. 

26. gr. 
Láti einhver farast fyrir að senda mann í göngur eða gera þau fjallskil, sem hann 

er kvaddur til í gangnaboði, skal hann auk borgunar fyrir fjallskilin greiða auka- 
gjald, er nemi % af matsverði þeirra. 

Ef einhver sendir mann í göngur, sem gangnaforingi og hreppsnefnd (fjallskila- 
nefnd) telur óhæfan sökum ágalla eða ílls útbúnaðar, má vísa honum heim aftur, 

og er þá fjáreiganda (heimilisföður) skylt að borga gangnaskilin, eins og hann 
hefði engan sent. 

Sannist það, að gangnamaður eða einhver annar, sem fjallskil á að inna af hendi, 
vanræki skyldustörf sín, getur hreppsnefnd (fjallskilanefnd) krafizt uppbótar frá 
honum eða þeim er hann sendi, eftir því sem hæfa þykir. Vilji hann eigi hlíta 
úrskurði nefndarinnar, getur hann skotið máli sínu til sýslunefndar. 

Gjaldi fyrir gangnasvik eða vanrækslu á fjallskilum má verja til að kaupa 
menn til fjallskilanna, ella renni það í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess hrepps 
eða þeirra hreppa, sem hlut eiga að máli.



275 1958 

27. gr. 126 

Nú alheimtir einhver fjåreigandi fé sitt í fyrstu leit, og skal hann þrátt fyrir 12. sept. 
það gera fjallskil alla hina ákveðnu fjallskiladaga, eftir því sem hreppsnefnd (fjall- 

skilanefnd) hefur fyrirskipað. 

28. gr. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefndir) skulu í fjallskilaseðlinum, taka skýrt og greini- 

lega fram, hvernig leitum skuli hagað, skal, þar sem því verður við komið, leit 
byrjuð á öðrum eða báðum endum leitarsvæðisins. 

29. gr. 
Hlutaðeigandi hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal í fjallskilaseðlinum kveðja svo 

marga menn, sem henni þykir nauðsynlegt, til að vera leitarforingja. Skulu þeir stýra 
göngum leitarmanna bæði í heimalöndum og afréttum á leitarsvæði því, sem þeim 
er falið, og skipa þeir svo fyrir að allt annað fé en kvíaær komi einu sinni til 

réttar (sbr. þó 31. gr.). 
Þeir tilkynna hreppsnefnd ef einhver vanrækir að gera fyrirskipuð fjallskil eða 

óhlýðnast fyrirskipunum þeirra, eða hefur sent óliðgengan mann í leitirnar. Þeir 
skulu annast um að allt fari vel og skipulega, er að fjallgöngum lýtur, sér í lagi 
hvað meðferð á fjallfé snertir. Óhlýðni við leitarforingja varðar sektum. Sektum 
varðar og ef leitarforingi vanrækir stöðu sína eða misbeitir henni. 

VI. KAFLI 

Um fjallskil á haustum og réttarhöld. 

30. gr. 
Þrennar skulu vera fjallaleitir á hausti í öllum hreppum sýslufélagsins. Fyrsti 

leitardagur skal vera mánudagur í 22. viku sumars og skal samdægurs rétta í öllum 
skilaréttum nema í Austmannsdalsrétt í Ketildalahreppi, þar skal réttað á þriðjudag 
í fyrstu og annari leit. 

Skilaréttir skulu vera á þeim stöðum er hér segir: 
Í Barðastrandarhreppi að Haga. 
Í Rauðasandshreppi á Rauðasandi. 
Í Patrekshreppi að Geirseyri. 
Í Tálknafjarðarhreppi að Norður-Botni. 
Í Ketildalahreppi að Austmannsdal. 
Í Suðurfjarðahreppi að Dufansdal. 
Annar leitardagur skal vera mánudagur næsti á eftir fyrsta leitardegi og skal 

rétta samdægurs í öllum skilaréttum. 
Þriðji og síðasti leitardagur skal vera miðvikudagur í 25. viku sumars og skal 

þá rétta samdægurs í öllum skilaréttum. 

31. gr. 
Aukaréttir skulu vera í hverjum hreppi svo sem hér segir: 

Í Barðastrandarhreppi: Að Fossá, Brjánslæk og Haukabergi. 
Í Rauðasandshreppi: Að Breiðuvík og Vesturbotni. 

Tálknafjarðarhreppi: Að Kvígindisfelli og í Smælingjadal. 
Ketildalahreppi: Að Húsum í Selárdal. 
Suðurfjarðahreppi: Á Litlu-Eyri, í Trostansfirði og Langa-Botni. 
öllum leitum skal rétta á gangnadaginn í öllum aukaréttum, nema í Brjáns- 

lækjarrétt skal rétta á miðvikudag í fyrstu leit, á þriðjudag í annarri leit og á 
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126 fimmtudag í þriðju leit, og í Haukabergsrétt á þriðjudag í fyrstu leit, allt miðað 
12. sept. við sömu viku og göngur fara fram í. 

Eftir tillögum meiri hluta fjáreiganda í hreppnum og með samþykki sýslu- 
nefndar, má hreppsnefnd gera breytingar á réttarstöðum og réttarsóknum. Enn 
fremur hefur hreppsnefnd heimild til að leyfa einstökum bæjum úrdrátt á fé sínu. 
Setur hreppsnefnd reglur fyrir úrdrættinum, er komi ekki í bága við reglugerð þessa. 

32. gr. 
Nú þarf að endurbyggja rétt eða byggja rétt að nýju, skal þá hreppsnefnd 

(fjallskilanefnd) sjá um framkvæmd verksins. Kostnaður slíkrar réttarbyggingar 
greiðist úr sveitarsjóði, nema önnur félög eða félagasamtök komi til, að einhverju 
eða öllu leyti. Byggingarkostnaðurinn endurgreiðist svo sveitarsjóði, eða öðrum þeim 
aðilum, er bygginguna kostuðu, af öllum fjallskilaskyldum í réttarsókninni, svo og 
þeim utan fjallskilasvæðisins, er dilkrúm eiga við réttina og sé endurgreiðslan 
að hálfu miðuð við matsverð jarðar, en að hálfu við fjárfjölda hjá þeim, sem eru 
innan réttarsóknarinnar. Sveitarfélög utan fjallskilasvæðis, sem dilkrúm eiga við 
rétt, kosta sjálf að öllu leyti uppbyggingu og viðhalds dilks, en ekki kosta þau 
að öðru leyti uppbygging eða viðhald réttarinnar. 

Á þeim bæjum, sem sundurdráttur er leyfður, sbr. 31. gr., skuli þeir bændur, 
sem mega draga fé sitt, viðhalda á sjálfs sín kostnað, nægilega stórri rétt til að taka 
allt fé, sem þangað verður að reka, svo og dilkum eftir þörfum fyrir fé sitt og það 
fé, sem dregið verður úr til rekstrar að skilarétt. Skylda þessi hvílir á bændum auk 
þeirrar skyldu, sem um ræðir í fyrstu málsgrein þessarar greinar. 

3ð. gr. 
Við hverja rétt skulu allir í réttarsókninni hafa nægilegt dilkrúm, hver fyrir sig 

eða fleiri í sameiningu. Enn fremur skulu vera þar sérstakir dilkar, einn eða fleiri, 
fyrir fé úr öðrum fjallskilasvæðum og öðrum réttarsvæðum innan fjallskilasvæðisins, 
er hlutaðeigandi fjallskilasvæði og réttarsóknir viðhalda á sinn kostnað, nema svo 
sé um samið, að réttarsóknin kosti byggingu þeirra og viðhald, móti því, að 
njóta sömu hlunninda af viðkomendum. 

34. gr. 
Valdi bygging lögrétta grasnámi eða jarðraski, skal, ef þess verður krafizt, koma 

fullt endurgjald af sveitarsjóði hlutaðeigandi hrepps, eftir mati óvilhallra manna, 
sem sýslumaður nefnir til. 

35. gr. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) skulu sjá um, að réttir séu vandlega byggðar 

og vel við haldið, einnig að dilkar við þær séu í gildu standi kvöldið áður en réttað 

er. Vanræki einhver að vinna að réttar- eða dilksbyggingu, má hreppsnefnd (fjall- 
skilanefnd) útvega mann til þess á hans kostnað. 

36. gr. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) skulu skipa duglega réttarstjóra, einn eða fleiri 

við hverja rétt, svo og menn til eftirlits þar, sem sundurdráttur er leyfður. 
Réttarstjóri skal vera kominn til réttar í tæka tíð hvern réttardag. Skipar hann 

fyrir, hvernig fjárdrætti skal haga, og heldur mönnum til starfa. Hann bannar strang- 
lega allt slark og óreglu, er valdið geti hindrun við réttarstörfin. Sýni nokkur í rétt. 
inni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. Sektum varðar og ef réttar- 
stjóri vanrækir stöðu sína eða misbeitir henni. Enginn er skyldur til að vera réttar- 
stjóri nema eitt ár i senn.
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37. gr. 126 

Enginn má hleypa út úr dilki fyrr en réttarstjóri leyfir, og búið er að kanna 12. sept. 
fé í dilknum. Að þeim starfa eru allir skyldir að vinna, þeir sem réttarstjóri til 
þess nefnir. 

38. gr. 
Hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal sjá um það, að allt markað óskilafé og utan- 

sveitarfé, sem ekki er sótt á lögrétt, verði rekið á skilarétt. 
Nú hefur hreppsnefnd (fjallskilanefnd) eigi sett sérstaka menn til að annast 

rekstur fjár milli rétta innan fjallskilasvæðisins, skal þá réttarstjóri annast um, að 
það verði rekið bæ frá bæ til eigenda, þeim að kostnaðarlausu, eftir sömu reglum 
sem gilda um fjárrekstra eftir leitir. 

Á sama hátt skal þá hagað rekstri fjár til skilaréttar. 

VII. KAFLI 

Um fjárhirðing í útréttum. 

39. gr. 
Hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal skipa hæfa menn, einn eða fleiri, eftir þörf- 

um, til að fara i réttir annarra sveita, þar sem helzt eru fjársamgöngur, til að hirða 
þar sauðfé hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gert er að skyldu að leggja til téðan 
starfa, engan hæfan mann til að inna hann af hendi, hefur hreppsnefnd (fjallskila- 
nefnd) vald til að kveðja til þess hvern þann, sem hún telur hæfastan í hreppnum, 
annað hvort í mannaskiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er skilin áttu 
að gera. 

40. gr. 
Sá maður, sem sendur er til að hirða fé í réttum annarra sveita, má eigi fara 

þaðan áður en búið er að skoða úrtýning vandlega eftir markaskrám og selja, þar 
sem sala fer fram. Sannist það, að hann láti verða þar eftir fé sveitunga sinna, sem 
er með glöggu, skrásettu marki, eða týni því, varðar það sektum eða skaðabótum, 
nema málsbætur séu. 

Skylt er sendimanni að reka féð heim í hreppinn, og skal það síðan ganga rétta 
leið í bæjarrekstrum, nema gerðar séu aðrar ráðstafanir. Sé einhver skepna svo 
fötluð, að ekki verði rekin með öðru fé, skal hann koma henni í gæzlu og gera eig- 
anda aðvart, er þá ber að vitja hennar á sinn kostnað. 

VIII. KAFLI 

Um heimasmölun eftir haustgöngur. 

41. gr. 
Hver fjáreigandi, svo og sá, er land hefur til eignar- eða umráða, er skyldur 

að smala heimaland á haustum eftir göngur, allt til veturnótta, svo oft sem hrepps- 
nefnd (fjallskilanefnd) fyrirskipar. Vanræki einhver þessa skyldu, skal hreppsnefnd 
(fjallaskilanefnd) sjá um að löndin séu smöluð á kostnað viðkomanda, eftir mati 

hreppsnefndar. Rekstrar skulu þá ganga eftir töfludrætti bæ frá bæ. 

IX. KAFLI 

Um fjárrekstra bæja milli. 

42. gr. 
Skyldur er hver búandi eða landráðandi að hirða fé það, er finnst í heimalandi 

hans, eftir að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem það á að
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126 ganga. Hreppsnefnd skal åkveda rekstrarleidir innan hreppa. Ef fé er rekid afleidis 
12. sept. í bæjarrekstrum eða sleppt ur fjårrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það 

sektum og skaðabótum nema málsbætur séu. 

43. gr. 
Ef enginn rekstrarfær maður er heima, þegar rekstur kemur á bæ, skal rekstrar- 

maður skilja úr fé það, er eftir á að vera, og reka svo reksturinn áfram til næsta 
rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, að greiða rekstrar- 
manni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

X. KAFLI 

Um eftirlit einstakra manna og fé í ógöngum. 

44. gr. 
Nú fer einhver í eftirleit ótilkvaddur af sveitarstjórn (fjallskilanefnd), að lið- 

inni síðustu leit, og finnur fé á fjalli eða afrétt, skal hann þá fá fundarlaun %0—% 
af verði kindarinnar eða kindanna, ef fleiri eru. Fundarlaun greiðast úr sveitarsjóði 
(fjallskilasjóði), þar sem féð finnst, gegn endurgreiðslu frá eigendum. Fyrir fé, 
sem fyrir kemur í smalamennsku eða kemur í fé manna, á hvaða tíma sem er, skal 

engra fundarlauna vera hægt að krefjast. Um mat á fundarlaunum fer sem um getur 

í 45. gr. 
45. gr. 

Verði einhver þess var, að fé sé komið í svelti eða aðrar ófærur, skal hann 
tafarlaust gera hreppsnefnd aðvart, svo framarlega sem hann getur ekki aðvarað 
umráðamenn lands eða eigenda kinda. Skal þá umráðamaður lands eða hrepps- 
nefnd, svo fljótt sem við verður komið, gera ráðstafanir til að bjarga kindunum. 
Reynist björgun illframkvæmanleg, skal skjóta kindurnar á staðnum. 

Nú hrekkur hálft andvirði hins bjargaða ekki fyrir björgunarkostnaði, skal 
þá það, er til vantar, greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði. 

Reynist svo, að kindur séu úr öðru sveitarfélagi en sveltið er, skal björgunar- 
kostnaðurinn greiðast að jöfnu af hvoru sveitarfélaginu fyrir sig. 

Hreppsnefndum skal skylt að sjá um, að umráðamenn lands girði svelti af fjár- 
heldri girðingu, eða gera veg að sveltinu, þar sem það telst framkvæmanlegt, og 
greiðist girðingarefni að jöfnu af umsjónarmanni lands og viðkomandi sveitar- 
sjóðum. 

Ef samkomulag næst eigi um björgunarlaun, skulu þau fara eftir mati hrepp- 
stjóra og eins manns, er hreppsnefnd tilnefnir. Geti þeir ekki komið sér saman um 
björgunarlaunin, skal oddviti sýslunefndar tilnefna einn mann í gerðina og ræður 
hans atkvæði, nema hinir verði þá sammála. Sömu ákvæði gilda um björgunarlaun, 
þó björgunartilraun verði árangurslaus. 

XI. KAFLI 

Um meðferð óskilafjár. 

46. gr. 
Réttarstjórar skulu annast um að allir ómerkingar séu dregnir í einn dilk, jafn- 

óðum og þeir finnast, og skal leitast við, áður en réttarhaldinu er lokið, að láta 
lambsmæður helga sér dilka sína. Ómerkingar, markkalið og myýétið fé, sem enginn 
getur helgað sér, sé selt af hreppstjóra eða umboðsmanni hans við uppboð á rétt- 
inni, nema honum virðist réttara að fresta sölunni. Andvirði þess rennur í sveitar- 
sjóð. Enginn má marka ómerking marki sínu um eða eftir leitir, nema hann leiði 
valinkunna menn sem votta að því, að hann eða þeir séu hans eign.
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47. gr. 126 

Oskilafé ur fyrstu leit skal vandlega geymt til 2. leitar hjå peim bónda, sem 12. sept. 

hreppsnefnd (fjallskilanefnd) åkvedur, gegn 100 aura borgun fyrir hverja saudkind 

um sólarhringinn. Eigendum fjárins er skylt að greiða geymslugjaldid við afhend- 

ingu þess. Sannist það, að fjárgeymslumaðurinn hafi ótilhlýðilega meðferð á fénu, 

hefur hann fyrirgert tilkalli til geymslulaunanna og bakað sér sektir samkv. ákvæð- 

um reglugerðar þessarar. 

Oddviti tilkynni oddvitum annarra hreppa sýslunnar mörk og einkenni óskila- 

fjár, sem fyrir hefur komið í 1. leit í hreppi hans. 

48. gr. 

Í 2. leit skal allt óskilafé úr 1. leit og frá skilarétt í 2. leit, selt á skilarétt 

hreppsins af hreppstjóra eða umboðsmanni hans. 

Óskilafé af útréttum í 2. leit og það óskilafé, sem síðar kemur fram, skal 

selt að tveim vikum liðnum, á þeim stað, er hreppstjóri ákveður í auglýsingu. 

49. gr. 

Nú koma utanhreppskindur fyrir í einhverjum hreppi, að afstöðnum öllum göng- 

um, og þekkja menn eigendur að þeim, skulu þær þá á kostnað eigenda geymdar i 

vörzlum hreppsnefndar (fjallskilanefndar), sem annast um, að eigendum verði við 

fyrsta tækifæri gert viðvart um það. Hafi eigendur eigi leitt sig að kindum þessum 

innan þriggja vikna, má selja þær við opinbert uppboð, sem áður sé auglýst al- 

menningi í hreppnum. 
Hafi utansveitarkindur orðið innlyksa fyrir trassaskap þess, sem kindurnar 

hafa verið hjá, skal hann tafarlaust tilkynna eiganda kindanna og annast þær, 

eigendum að kostnaðarlausu, unz þeir vitja kindanna, ef þeir þá ekki sýna ótilhlýði- 

legan drátt þar á. 

50. gr. 

Sé manni dregin kind með hans marki, sem ekki er hans eign, er honum óheimilt 

að halda henni hjá sér, í því skyni, að auglýsa markið sjálfur og semja við eiganda. 

Ber honum að koma kindinni til hreppstjóra eða umboðsmanns hans, svo að farið 

verði með hana sem annað óskilafé. 

51. gr. 

Nú koma kindur fyrir að afstöðnum síðustu göngum, sem finnandi þekkir ekki 

eigendur að. Skal hann þá tilkynna það hreppsnefnd (fjallskilanefnd), sem annast 

um, að þær verði seldar við opinbert uppboð, sem sé birt á löglegan hátt í hreppn- 

um og nágrannasveitum. 

52. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur eða gjaldfrestur. Þó skulu hrútar, 

sem eftir áliti hreppstjóra eða umboðsmanns hans og söluvotta eru hæfir til kyn- 

bóta, svo og augljósar forystukindur, seldar með fjögurra vikna innlausnargjaldi 

eftir söludag, og jafn löngum gjaldfresti, og eru slíkar kindur ekki í ábyrgð kaup- 

anda fyrr en að innlausnarfresti liðnum. 

58. gr. 

Fyrir nóvembermánaðarlok skal hver hreppsnefnd senda oddvita sýslunefndar 

skýrslu um allt vafafé, er selt hefur verið í hreppi hans. Oddviti sýslunefndar 

skal svo sjá um, að skýrsla um vafafé sé birt í Lögbirtingablaðinu. Hreppstjóri 

greiðir auglýsingargjald eftir reikningi.
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54. gr. 
Fram til 1. október næsta ár eftir, geta menn sannað eignarrétt sinn að and- 

virða vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn eignarrétt sinn, rennur and- 
virðið í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

55. gr. 
Enginn má láta óskeytta hrúta sanga úti á tímabilinu frá 1. nóvember til 30. 

apríl. Ef vanræksla veldur því að skaði verði að, sé eigandi hrútsins skyldur að 
svara fullum skaðabótum, ef krafizt er. Náist ekki samkomulag um skaðabæturnar, 
skulu þær ákveðnar samkvæmt ákvæðum seinustu málsgreinar 46. greinar. 

56. gr. 
Nú er einhver bóndi eða búendur, sem telja sér brýna þörf á að ná í fé sitt 

eða nokkuð af því til slátrunar fyrir fyrstu leitir, skal það því að eins heimilast 
að viðkomendur hafi gert hlutaðeigandi hreppsnefnd (fjallskilanefnd) aðvart um 
það áður og hún sett mann eða menn til eftirlits við smölun og sundurdrátt. 

Engum skal heimilt að fara í annarra land til slíkra smalana nema leyfi viðkom- 
andi landeiganda og hreppsnefndar (fjallskilanefndar) komi til. 

57. gr. 
Það er stranglega bannað að svelta fénað frekar en minnst verður hjá komizt, 

hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárréttir, í 
rekstrum og gæzlu, fjallgöngum eða heimalandssmölun. Brot gegn þessu varðar 
skaðabótum og hegningu að lögum. 

58. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda (fjallskilanefnda) út 

af fjallskilamálum. Sömuleiðis heyra undir úrskurð hennar allar kærur og kröfur 
á hendur hreppsnefndum og hreppstjórum snertandi fjallskilamál. Enn fremur geta 
einstakir menn komið sér saman um, að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð 
sýslunefndar. 

59. gr. 
Öll brot gegn reglugerð þessari skulu kærð fyrir hlutaðeigandi sýslumanni og 

varða þau 50.00 til 500.00 króna sektum, eftir stærð og eðli brotanna, nema því 
aðeins, að þyngri hegning liggi við lögum samkvæmt. Sektirnar renni í sjóð þess 
hrepps, þar sem brotið er framið. Verði ágreiningur um í hvaða hreppi brotið 
er framið, skal sektin falla til þess eða þeirra hreppa, þar sem hinir seku eiga 
heimili. Með mál út af brotunum skal farið að hætti opinberra mála. 

60. gr. 
Með reglugerð þessari er numin úr gildi fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Barða- 

strandarsýslu nr. 148 23. júní 1943, ásamt síðari breytingum, nr. 10 20. jan. 1950 og 
nr. 24 9. febr. 1961. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu hefur samið og 
samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12 31. maí 
1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. september 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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36/1952 o. fl., undirskrifuð af forsetanum 12. júní 1958, nr. 45 

Forsetabréf um þinglausnir, undirskrifað af forsetanum 4. júní 1958, nr. 46. 
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skipum, undirskrifuð af forsetanum 10. júní 1958, nr. 47. 
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af forsetanum sama dag, nr. 48. 
Lög um lífeyrissjóð togarasjómanna, undirskrifuð af forsetanum 12. júní 

1958, nr. 49. 
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setanum 10. júní 1958, nr. 50. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 28. maí 1958, nr. ól. 

Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953, undirskrifuð af 
forsetanum 12. júní 1958, nr. 52. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja áfengi, tóbak o. fl. á Kefla- 
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Bráðabirgðabreyting á lögum nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpu- 
veiðum, undirskrifuð af forsetanum 29. ágúst 1958, nr. 54. 
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Auglýsing um framlengingu vidskiptasamkomulags milli Íslands og Svíþjóðar, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 21. júlí 1958, nr. 56. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Ísrael, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 28. júlí 1958, nr. 57. 

Auglýsing um viðurkenningu Íslands á lögsögu Mannréttindadómstóls 
Evrópu, undirskrifuð af utanríkisráðherra 11. september 1958, nr. 58. 

Auglýsing um samþykkt á starfsreglum Norðurlandaráðs, undirskrifuð af 
utanríkisráðherra 13. september 1958, nr. 59. 

Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1958 skuli koma saman til fundar 
fóstudaginn 10. október 1958, undirskrifað af forsetanum 1. október 1958, nr. 60. 

REGLUGERÐ 

um meðferð búfjár við rekstur og flutning með vögnum, skipum og flugvélum. 

1. gr. 
Við rekstur og flutning skal ávallt sýna búfé fyllstu nærgætni, svo að því líði 

eins vel og kostur er. 

2. gr. 
Ef reka þarf hross um langan veg, t. d. vegna sölu eða útflutnings, skal járna 

þau áður en þau fara úr heimahögum, en draga skal undan þeim áður en þau fara 
á skipsfjöl. 

Búfé, sem flytja á með skipi, skal njóta hvíldar á útskipunarhöfn í einn sólar- 
hring að minnsta kosti áður en það er flutt á skipsfjöl. Gildir einu, hvort gripirnir 
eru reknir eða fluttir á vögnum til útskipunarhafnar, ef um verulega vegalengd er 
að ræða. 

3. gr. 
Búfé, sem flutt er með skipum, skal geyma í rúmgóðum, traustum stíum, básum 

eða kössum undir þiljum. Á tímabilinu frá 15. júní til 30. september má þó flytja 
búfé ofan þilja, en þess skal þá gætt, að það sé varið gegn stormi og ágjöf með 
traustum tjaldseglum. 

Áður en skipstjóri tekur búfé til flutnings skulu eigendur eða umráðamenn 
þess láta af hendi ríflest og gott fóður, er nægi til allrar ferðarinnar að dómi við- 
komandi héraðsdýralæknis eða hreppstjóra. Skipstjóri skal sjá fyrir nægum vatns- 
birgðum. 

Ef margir gripir eru fluttir samtímis, skal velja gripi af svipaðri stærð og 
aldri saman í stíu. Eigi skal hafa fleiri en 6 stórgripi saman í stíu og eigi fleira 
sauðfé en 12. 

Stíubotna og bása skal strá sandi, heyi eða moði eða draga úr hálku á annan 
líkan hátt. 

Grindur og milligerðir skulu gerðar úr traustum, sléttum viði, án skarpra brúna 
eða horna, sem meitt geta skepnurnar, og svo þéttar, að eigi sé hætta á, að skepnur 
festi fætur í þeim. Skipstjórar skulu gæta þess að hafa nægan og vanan mannafla 
til hirðingar og eftirlits meðan á flutningi stendur. 

4. gr. 
Þegar stórgripir eru fluttir með bifreiðum, skal leitazt við að nota til þess yfir- 

byggðar eða yfirtjaldaðar bifreiðar, sem veiti gripunum skjól og birgi þeim útsýn, 
en jafnframt skal þess gætt að loftræsting sé nægileg.
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Nautgripi og tamin hross skal binda tryggilega með mulbandi meðan á flutningi 127 
stendur. Til þess að draga úr hálku skal ávallt strá flutningspall sandi, heyi eða 9. sept. 
tréspónum. Meðan á flutningi stendur skal sérstakur gæzlumaður hafa eftirlit með 
gripunum. 

Ef um einstaka gripi er að ræða, má flytja þá í traustum kössum eða básum. 
Hliðar slíkra flutningsbása skulu sléttar og þétt klæddar, hæð eigi minni en 1.20 
em, nema fyrir ungviði, enda séu hliðar þá jafnan svo háar, að skepnan geti staðið 
eðlilega án þess að ná upp fyrir þær. Meðan á flutningi stendur skal skýla grip- 
unum með seglum og ábreiðum. 

Þegar margir gripir eru fluttir í einu, má flytja þá í stíum, og skal velja saman 
í stíu gripi af svipaðri stærð og aldri. 

Að vetrarlagi skal ávallt flytja gripi í yfirbyggðum eða yfirtjölduðum bifreiðum. 
Hrossum skal eigi ætla skemmri hvíld en einn sólarhring að loknum flutningi 

með bifreið eða skipi. 
Hryssur og kýr, sem komnar eru að burði, má ekki flytja með skipum eða 

bifreiðum. 

5. gr. 
Sýna skal sauðfé fyllstu nærgætni við smölun og rekstur, og forðast ber að 

hundbeita það um nauðsyn fram. 
Þegar sauðfé eða svín eru flutt með bifreiðum, skal ávallt hafa gæzlumann hjá 

gripunum, jafnvel þó að um skamman flutning sé að ræða. 
Bifreiðar þær, sem ætlaðar eru til sauðfjárflutninga, skal útbúa sérstaklega til 

þeirra nota. Pallgrindur skulu þéttar og sléttar og eigi lægri en 90 em. Flutnings- 
pall skal hólfa sundur með traustum grindum í stíur, er rúmi eigi yfir 12 kindur. 
Dyraumbúnaður skal vera traustur og öruggur. Þegar um langan flutning er að 
ræða (yfir 50 km), skal flutningspallur hólfaður sundur í miðju að endilöngu, svo 

að engin stía nái yfir þveran flutningspall. Flutningspall eða stíur skal strá hæfilega 
miklum sandi eða heyi til þess að draga úr hálku. 

Leitazt skal við að flytja fé á meðan dagsbirtu nýtur. Verði því ekki við komið, 
skal hafa ljós á bifreiðarpalli, svo að vel sjáist um allan pallinn meðan á flutningi 
stendur. 

Til þess að forðast hnjask, mar og meiðsli skal búa svo um, að unnt sé að reka 
búfé á flutningspall og af honum aftur. 

6. gr. 
Hunda, ketti, grísi og fugla skal flytja í kössum svo rúmum, að dýrin geti staðið 

og legið í þeim. Ein hlið kassans eða lok skal gert úr neti eða rimlum til þess að 
tryggja næga loftrás. 

Ef flutningur tekur lengri tíma en 12 klukkustundir, skal sjá dýrunum fyrir 
nægu fóðri og vatni til drykkjar. Fugla má ekki flytja bundna, hefta eða í pokum. 

7. gr. 
Með flugvélum má einungis flytja dýr, sem eru fullkomlega heilbrigð. Dýr, sem 

komin eru að burði, má ekki flytja með flugvélum. 
Vanda skal umbúnað sem bezt svo að engin hætta sé á því, að dýrin losni 

meðan á flugferð stendur. 
Svo skal um búa, að hægt sé að fóðra dýrin án þess að taka þau úr stíum eða 

búrum, þar sem þau eru geymd. Búr og stíur skulu vera svo rúmgóðar, að dýrin geti 
staðið og lagzt í þeim eftir vild. 

Ef fóðra þarf dýr meðan á flutningi stendur, skal eigandi sjá um, að þeim fylgi 
hentugt og gott fóður, ásamt leiðbeiningum um, hvernig fóðrun skuli háttað.
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Sé flogið í mikilli hæð, skal geyma dyr í þeim hluta flugvélarinnar, bar sem 
er hæfilegur hiti og loftþrýstingur. 

8. gr. 
Um mál, er varða brot á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau, fer samkvæmt 

21. gr. laga um dýravernd nr. 21 13. apríl 1957. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 21 13. apríl 1957 og öðlast þegar 

gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 6. september 1958. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 

REGLUGERD 

um våtrygging fiskiskipa gegn brådafua. 

1. gr. 
Allir eigendur tréskipa, sem ætluð eru til fiskveiða við Ísland og hafa þilfar, 

eru skyldir til að vátryggja þau hjá Samábyrgð Íslands á fiskiskipum gegn skemmad- 
um af bráðafúa, svo sem af völdum Coniophora cerebella, Poria og annarra sveppa- 
tegunda, er slíkan fúa geta orsakað að dómi Atvinnudeildar Háskólans. 

Neiti eða vanræki einhver skipseigandi að vátryggja skip, sem tryggingarskylt 
er samkvæmt lögum, skal það eigi að síður metið og vátryggt af vátryggjanda og ið- 
gjald innheimt, allt eftir ákvörðun laga um þau efni, svo og reglugerða og annarra 
fyrirmæla, sem sett kunna að verða samkvæmt þeim. 

Nú óskar eigandi tréskips með þilfari, sem ætlað er til annarra nota en fisk- 
veiða, að vátryggja skip sitt fyrir skemmdum þeim, sem greinir í 1. mgr. þessarar 
greinar, og skal þá Samábyrgðinni skylt að veita þeim skipum tryggingu með þeim 
tryggingarkjörum, sem ráðherra ákveður í samráði við Samábyrgðina. 

2. gr. 
Skipin skulu metin til fjár eftir gildandi matsreglum bátaábyrgðarfélaganna og 

Samábyrgðarinnar. Samábyrgðin lætur matsmenn sína meta hvert skip, áður en 
tryggingarskirteini er gefið út, sem venjulega verður með eins árs millibili. 

Aukamat fer fram ef verðmæti skips breytist verulega vegna endurbóta eða til 
koma aðrar ástæður, sem Samábyrgðin telur að seri endurmat nauðsynlegt 

Tryggingarfjárhæð skipsins verður bolverð þess ásamt yfirbygsingum og öðru 
tréverki. 

Vátryggður greiðir matskostnaðinn og innheimtist hann um leið og ársiðgjaldið. 

3. gr. 
Ráðherra ákveður iðgjöld í samráði við Samábyrgðina. Þau skulu ákveðin ár- 

lega, og miðast við áhættu samkvæmt reynslu þriggja næstliðinna ára. 
Iðgjald skal vera jafnt að hundraðshluta af öllum skyldutryggðum skipum. 

Það finnst þannig, að deilt er matsfjárhæð hins tryggða flota í meðaltalstjóna- 
fjárhæð flotans þrjú næstliðin ár. Við þá iðgjaldsfjárhæð, sem samkvæmt þessari
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reglu fellur å hvert skip, bætast 25% til bess ad standast kostnad af innheimtu, 
vanskilum, tjónrannsóknum, eftirliti með viðgerðum, reikningshaldi o. s. frv. 

Iðsjöld falla í gjalddaga við útgáfu trygsingarskírteinis. Þau skulu tryggð með 
lögveði í skipinu og hafa lögtaksrétt samkvæmt lögum nr. 29 16. desember 1885. 

Eigandi skyldutryggðs skips hefur í eigin áhættu 10% af virðingarfjárhæðinni. 

4. gr. 
Tjón bætast eftir mati, og því aðeins, að þau hafi verið tilkynnt Samábyrgðinni 

strax og skemmda varð vart og vátryggjandi hafi átt kost á að láta skoða tjónið, 
áður en viðgerð hófst. 

Vátryggjandi skal láta sérfræðing dæma tegund fúans, og trúnaðarmann sinn 
hafa eftirlit með viðgerðinni. Skulu þeir greina nákvæmlega milli þess viðgerðar- 
kostnaðar, sem stafar af bráðafúa og þess hluta viðgerðarkostnaðarins, sem stafar 
af öðru, svo sem venjulegum ellifúa, viðhaldi og breytingum, og nær mat hins 
bótaskylda tjóns aðeins til þess fyrst talda. 

Vátryggjandi tekur engan þátt í kaupgreiðslum né öðrum kostnaði til áhafna 
skipanna né eftirliti með skipunum fram yfir það, sem hans eigin eftirlitsmaður 
hefur með höndum. 

Eigandi sér um viðgerð skips síns, nema vátryggjandi ákveði að taka viðgerð- 
ina í sínar hendur. Það getur vátryggjandi gert á hvaða stigi sem er. 

Tjónbætur greiðast þannig: 
M af áætluðum tjónbótum, þegar tjónið hefur af sérfræðingi verið úrskurðað 

bótaskylt, efni dregið að og viðgerð hafin. % áætlaðra tjónbóta, þegar viðgerð er 
að dómi eftirlitsmanns komin á síðari hluta. Lokagreiðsla, þegar aðgerð er að dómi 
eftirlitsmanns lokið og tjóni jafnað niður. 

Um frádrátt tjónbóta gildir 154. gr. Dansk Söforsikrinss Konvention frá 2. 
apríl 1934. 

Séu skemmdir svo miklar og skip að öðru leyti svo lélegt og óhentugt að vá- 
tryggða og vátryggjanda komi saman um, að skipið skuli rifið, skal tjónið bætt 
aðeins að tveimur þriðju hlutum tjónmatsins. 

Skipaskoðun ríkisins skal einu sinni á ári láta fara fram sérstaka rannsókn 
á hverju tréskipi, til þess að leiða í ljós, hvort um sé að ræða fúaskemmdir þær, 
sem tryggt er fyrir. Ber að tilkynna Samábyrgðinni, ef vart verður slíkra skemmda. 

Eiganda er skylt að hirða skip sitt eftir reglum, sem vátryggjandi setur til 
öryggis gegn bráðafúa. Hann skal að staðaldri athuga, eins og auðið er, hvort bráða- 
fúaskemmdir eru byrjaðar í skipi hans, og tilkynna vátryggjanda tafarlaust, ef hann 
verður slíks var, eða hefur grun um það. 

Vanræksla í þessum efnum varðar allt að 20% frá tjónbótum. 

5. gr. 
Tryggingar þessar skulu vera sérstök deild í Samábyrgðinni með sérgreindu 

reikningshaldi. Stjórn Samábyrgðarinnar ákveður, hve mikinn hluta áhættunnar hún 
ber. Það, sem þá er eftir áhættunnar, endurtryggir Samábyrgðin hjá ríkissjóði. 
Umboðslaun Samábyrgðarinnar skulu vera álag það, sem um getur í 3. gr. þessarar 
reglugerðar. Þeim má breyta með samkomulagi ráðherra og Samábyrgðarinnar, 
þegar reynsla hefur skorið úr um það, hver kostnaður við allan rekstur trygg- 
ingarinnar verður. 

Ráðherra getur ákveðið, í samráði við Samábyrgðina, að Samábyrgðin skuli 
endurtryggja erlendis að einhverju eða öllu leyti ef slík endurtryggins fæst, og það 
þykir hagkvæmara, m. a. vegna áhættu, kostnaðar og gjaldeyrisaðstæðna. 

Meðan leita þarf endurtryggingar hjá ríkissjóði, skal ákvörðun iðgjalda háð 
samþykki atvinnumálaráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins. 
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128 6. gr. 
15. sept. Ágreiningur milli vátryggða og våtryggjanda skal lagður í gerð. Gerðardóms- 

menn skulu vera þrir og tilnefndir af Hæstarétti. 

Reglugerð þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 24 29. apríl 1958, um viðauka við 
lög nr. 23 27. júní 1921, um vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, og öðlast gildi þegar 

  

í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 15. september 1958. 

Lúðvík Jósepsson. 

Gunnlaugur E. Briem. 

129 AUGLÝSING 
25. sept. 

um breyting á gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955. 

Héraðsrafmagnsveitum ríkisins er heimilt að hækka gjöld samkvæmt gjaldskrá 
héraðsrafmagnsveitna ríkisins, nr. 107 24. maí 1955, um 30% frá 1. október 1958 að 

telja, þar til annað kann að verða ákveðið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. 
júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 96 14. júlí 1958, um sama efni. 

Atvinnumálaráðuneytið, 25. september 1958. 

Hermann Jónasson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

130 GJALDSKRÁ 
26. sept. 

fyrir Keflavíkurflugvöll. 

1. Lendingargjöld: 

Fyrir hverja lendingu skal greiða lendingargjald kr. 16.27 á hvert tonn flug- 
vélarinnar, allt að 20 tonnum, en kr. 8.14 á hvert tonn, sem þar er fram yfir. 
Brot úr tonni reiknast sem heilt tonn. Miða skal við leyfðan hámarksþunga flug- 
vélarinnar brúttó (Aircraft Gross Weight). Minnsta gjald er kr. 27.13. 

2. Flugskýlisleiga: 
Fyrir heil flugskýli reiknast ársleiga kr. 97.65 á hvern m? gólfflatar. Fyrir 

hluta úr skýli reiknast leiga kr. 13.56 á m? á mánuði, en kr. 135.60 á m? á ári, 

ef leigt er til eins árs i senn eða lengur. 
Ef einstakar flugvélar eru teknar til geymslu í skýlum flugvallarins reiknast 

flugskýlisleiga sem sér segir: 

Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring Leiga á mánuði 

Undir 12 m kr. 27.13 kr. 271.25 

12—15 — — 67.81 — 542.50 

15—18 — — 108.50 — 813.75
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Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring Leiga á mánuði 

18—21 m kr. 149.19 kr. 1085.00 

21—24 — — 189.88 — 1356.25 

24—27 — — 217.00 — 1627.50 

27—30 — — 244,13 — 1898.75 

Yfir 30 — — 271.25 — 2712.50 

3. Stædis- og festargjöld: 

Stæðisgjald er ekkert fyrstu 6 klst. en fyrir næstu 24 klst. eða brot þar af, 
skulu greidd stæðisgjöld sem hér segir: 

Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring 

Undir 12 m kr. 27.13 

12— 18 — — 54.25 
18—24 — — 81.38 
24—30 — — 108.50 

Yfir 30 — — 122.06 

Sé um lengri tíma en viku að ræða, lækka stæðisgjöldin um 50% fyrir þann 
tíma, sem umfram er. Tjóðurhringir skulu vera fyrir hendi á öllum flugvélastæðum. 

4. Gjald af flugvélabenzíni: 

Af flugvélabenzíni, sem afgreitt er á flugvellinum eða frá honum skal greiða 
flugvellinum gjald, sem hér segir: 

Á hvern benzinlitra ......... kr. 0.24 
Å hvert U.S. gallon ......... — 0.92 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 7. gr. laga nr. 24 12. febrúar 1945, um flugvelli 
og lendingarstaði fyrir flugvélar, til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir flugvöllinn frá 24. marz 1947, ásamt 

breytingu á þeirra gjaldskrá með auglýsingu frá 27. apríl 1950. 

Utanríkismálaráðuneytið, varnamádladeild, 26. september 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Tómas Árnason. 

AUGLÝSING 

um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Akraneskaupstað nr. 81 7. apríl 1945. 

1. gr. 
Úr fyrstu málsgrein 62. gr. falla niður orðin „á tímabilinu frá 1. maí til 20. 

október ár hvert“. 

. 2. gr. 
Úr 64. gr. falla niður orðin „tímabilið frá 1. apríl til 1. október ár hvert“. 

3. gr. 
Úr 67. gr. falla niður orðin „á þeim tíma, sem það er óheimilt samkvæmt 

áður sögðu“. 
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131 i 4. gr. 
1. okt. I 70. gr. kemur i stað ,,100 krónum“: 1000 krónum. 

Breyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. 
lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina til að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dómsmálaráðuneytið, 1. október 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

132 REGLUGERÐ 
4. okt. 

um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild 

hlutatryggingasjóðs hátaútvegsins. 

1. gr. 
Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist tveir nýir liðir, svo hljóðandi: 

XVI. flokkur: Skip 1230 rúmlestir, sem veiðar stunda með handfærum. 
XVII. flokkur: Skip yfir 30 rúmlestir, sem veiðar stunda með handfærum. 

2. gr. 
Töluliðir 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 25, 26, 30 og 34 í b-lið 3. gr. reglugerðarinnar 

orðist svo: 

6. svæði: Keflavík, Njarðvíkur og Vogar 
1. janúar — 15. maí 
1. september—3ð1. desember 

7. svæði: Hafnarfjörður 
1. janúar — 15. maí 
1. september—31. desember 

8. svæði: Reykjavík 
1. janúar—15. maí 
1. september—31. desember 

9. svæði: Akranes 
1. janúar — 15. maí 
1. september—31. desember 

10. svæði: a. Hellissandur 
1. janúar— 15. maí 

b. Rif 
1. janúar 15. maí 
1. október—31. desember 

c. Ólafsvík 
1. janúar — 15. maí 
1. október—31. desember 

14. svæði: Patreksfjörður og Tálknafjörður 
1. febrúar —31. maí 
1. október— 15. desember
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15. svæði: Arnarfjörður 132 
1. janúar —15. mai 4. okt. 
1. október— 15. desember 

25. svæði: Ólafsfjörður 
1. marz—30. nóvember 

26. svæði: Dalvík, Hrísey, Árskógsströnd, Grenivík 
1. apríl— 15. desember 

30. svæði: Vopnafjörður 
1. juni—31. október 

34. svæði: Fáskrúðsfjörður 
1. febrúar —31. maí 
1. júní—30. nóvember 

3. gr. 
Töluliðir 6, 8 og 10 í c-lið 3. gr. orðist svo: 

6. svæði: Keflavík, Njarðvíkur og Vogar 
15. febrúar — 11. maí. 
1. september—ð1. desember 

8. svæði: Reykjavík 
15. febrúar— 11. mai. 
1. september—31. desember 

10. svæði: Hornafjörður 
1. marz— 11. maí 

4. gr. 
Töluliðir 22, 27, 30, 34 og 43 í d-lið 3. gr. orðist svo: 

22. svæði: Steingrimsfjörður 
15. júlí—31. október 

27. svæði: Ólafsfjörður 
1. april—30. nóvember 

30. svæði: a. Húsavík 
1. april—16. nóvember 

b. Flatey 
1. april— 15. nóvember 

34. svæði: Vopnafjörður 
15. maí—31. október 

43. svæði: Þorlákshöfn 
1. marz— 11. maí 

5. gr. 

Stafliður g. í 3. gr. færist aftur og verði stafliður h, en nýr stafliður g. orðist svo: 

gs. Fyrir skip í XVI. og XVIII. flokki. 

1. svæði: Berufjörður — Ingólfshöfði 
1. marz—31. maí 

2. svæði: Dyrhólaey— Látrabjarg 
1. marz—31. maí 

6. gr. 
Með reglugerð þessari falla úr gildi reglugerð nr. 196 5. des. 1957 og reglugerð 

nr. 29 7. marz 1958, báðar um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina 
almennu deild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. 

B 36
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Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. mai 1949, um 
hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 4. október 1958. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

Á. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.80 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á 85 aura hverja kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 14.00 á ári af 

fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólf- 
fleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 
kr. 3.50 á ári af fermetra. . 
Mælisleiga er innifalin i fastagjaldinu. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli å 65 aura hverja kwst. Auk bess skal greida fastagjald, kr. 12.00 
á mánuði af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 6.00 á mánuði af hverju herbergi 
umfram eitt. 

Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minni en 5 m? skal telja sem hálft, en stærri en 25 m? sem tvö. 
Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má reikna með þeirri meðal- 
stærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.50 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds, kr. 300.00 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðist 
þá, auk orkugjaldsins, fastagjald er nemi kr. 10.00 á ári á hvern fermetra gólf- 
flatar, í rúmi því er lýsa skal. Fyrir ganga og geymslur greiðast þó kr. 3.00 á 
ári á fermetra 

2. Um afl og orkumæla þannig reiknað: 

1. Grunngjald .............2020000 0000 sn 750.00 kr. á ári. 
2. Aflgjald af notuðu afli ....................0..... 750.00 kr. á kw. á ári. 

3. Orkugjald .............0.0000 000. 0 en 20 aura hverja kwst. 

Notað afl telst vera meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálestra hvers alman- 
aksárs. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung og álestrar fari 
fram sem næst mánaðarmótum. Mælisleiga er innifalin í grunngjaldinu.
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3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 133 

1. Grunngjald lll. 750.00 kr. á ári. 4. okt. 
2. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ........... 576.00 — - — 

3. Orkugjald .........0000000. 0. nn enn 20 aura hverja kwst. 

Mælisleiga er innifalin i grunngjaldinu. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 

þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 

9. Um kwst.mæli á 9 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 

Minnsta árgjald skal vera sem svarar 2000 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækis. 

Verð til hitunar breytist með útsöluverði á kolum og diesilolíu í Hveragerði, 

þannig að gjaldskrárverðið teljist jafngilda 480 kr. verði á kolatonni og 800 kr. 

verði á olíutonni, en hækki eða lækki um 1 eyri hver kwst. á lið D-1 og 0.5 eyri 

hver kwst. á lið d-2 fyrir hverjar fullar 30 kr., sem kolatonnið hækkar eða lækkar 

eða hverjar 50 kr., sem olíutonnið hækkar eða lækkar, þó þannig, að raforkuverðið 

miðast við það eldsneytisverðið, sem lægra er hlutfallslega miðað við grunnverðið 

480 kr. á kolatonni og 800 kr. á olíutonni. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra, og 

kostar þá notandi tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt reglum, 

er gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé 

þess krafizt. 

S
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E. Önnur raforkunotkun. 

1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 

staða á 65 aura hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutækin 

fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 1.50 hverja kwst. 

3. Til bökunarofna og fasttengdra tækja í brauðgerðarhúsum, og til annarra hlið- 

stæðra nota, um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., ef straumurinn er rofinn 

frá kl. 8 til 22, eða um tvígjaldsmæli á 18 aura hverja kwst., frá kl. 22 til 8 

og á kr. 1.50 hverja kwst. frá kl. 8 til 22. 
4. Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á 50 aura hverja kwst. 

5. Til götulýsingar um kwst.mæli á kr. 1.30 hverja kwst., og annast þá rafveitan 

rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 
Alla raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri 

þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi 

í hvert skipti, en eigi lengur en til eins árs í senn.
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IL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .......00.0000000.. kr. 3.00 á mánuði. 
2. — þrífasa mælum 50 amp. og minni .................. — 500- — 
3. — þrífasa mælum 50 til 100 amp. ........00..00..00... — 1000 - — 
4. — þrífasa mælum yfir 100 amp. 2... — 1500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem 
hér segir: 

1. Grunngjald fyrir hverja loftlínuheimtaug .............0.000..... kr. 750.00 
2. Grunngjald fyrir hverja jarðlínuheimtaug ............0.0......... — 1000.00 

Auk grunngjalds skal greiða kr. 10.00 af hverju þúsundi króna af brunabótamati 
húsa og annarra mannvirkja. 

Í útreikningi á heimtaugargjaldi skal sleppa hálfu þús. eða minna af brunabóta- 
mali, en ella hækka í heilt þúsund. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri eða hreppsnefnd samræmt 
það nýju mati og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, 
skal þó heimtaugargjaldið miðast við það mat. 

Húseigandi greiði grunngjald um leið og uppsetningu heimtaugar er lokið. Hinn 
hluti heimtaugargjaldsins fellur í gjalddaga, þegar brunabótamat hússins hefur 
verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 25 m og loftlínuheimtaugar meiri en 60 m, 
og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 qmm, skal húseigandi greiða kostnað af því, 
sem fram yfir er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 
við síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 30 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 30 kr. 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Hveragerðishrepps hefur samið og samþykkt, 
og gerð er samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 
2. apríl 1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Hveragerðis, nr. 43 24. 

marz 1956. 

Atvinnumálaráðuneytið, 4. október 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 2.80 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á 85 aura hverja kwst., auk fastagjalds er nemi kr. 14.00 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 

gólffleti í íbúðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir seymslur og ganga 

skal greiða kr. 3.50 á ári af fermetra. 
Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 65 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald, kr. 

12.00 á mánuði af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 6.00 á mánuði af hverju 

herbergi umfram eitt. 
Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem 

tvö. Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

1. 

3. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.50 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta árgjalds, kr. 300.00 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðist 

þá, auk orkugjaldsins, fastagjald er nemi kr. 10.00 á ári af fermetra gólfflatar, 

í rúmi því er lýsa skal. Fyrir ganga og geymslur greiðist þó kr. 3.00 á ári af 

fermetra. 
Um afl og orkumæla þannig reiknað: 

1. Grunngjald ...........0.2000 0000 en nenn enn 750.00 kr. á ári. 

2. Aflgjald af notuðu afli .......222200000.... 0... 750.00 kr. á kw. á ári. 

Orkugjald .........0.0...00.0n0nenen err 20 aura hverja kwst. 

Notað afl telst vera meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálestra hvers alman- 

aksárs. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung og álestrar fari 

fram sem næst mánaðarmótum. 
Mælisleiga er innifalin í grunngjaldinu. 
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3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

1. Grunngjald ..................0.0000. 0... 750.00 kr. á ári. 
2. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ........... 576.00 — — — 
3. Orkugjald ..............00.. 000... 20 aura hverja kwst. 

Mælisleiga er innifalin í grunngjaldinu. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 9 aura hverja kwst., í 9 klst., á tímanum frá kl. 22 til 9. 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 2000 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækis. 
Verð til hitunar breytist með útsöluverði á kolum og diesilolíu á Stokkseyri, 

þannig að gjaldskrárverðið teljist jafngilda 480 kr. verði á kolatonni og 800 kr. 
verði á olíutonni, en hækki eða lækki um 1 eyri hver kwst. á lið D-1 og 0.5 eyri 
hver kwst. á lið D-2 fyrir hverjar fullar 30 kr., sem kolatonnið hækkar eða lækkar 
eða hverjar 50 kr., sem olíutonnið hækkar eða lækkar, þó þannig, að raforkuverðið 
miðast við það eldsneytisverðið, sem lægra er hlutfallslega miðað við grunnverðið 
480 kr. á kolatonni og 800 kr. á olíutonni. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar. 

a. Ad vélaafl, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra, og 
kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt regl- 
um, er gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé þess 
krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 
1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 

staða á 65 aura hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutækin 
fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwstmæli 
á kr. 1.50 hverja kwst. 

3. Til bökunarofna og fasttengdra tækja í brauðgerðarhúsum, og til annarra hlið- 
stæðra nota, um kwst.mæli á 20 aura hverja kwst., ef straumurinn er rofinn 
frá kl. 8 til 22, eða um tvígjaldsmæli á 20 aura hverja kwst. frá kl. 22 til 8 og 
á kr. 1.50 hverja kwst. frá kl. 8 til 22. 

4. Til súgþurrkunar á heyi á 50 aura hverja kwst. 
5. Til götulýsingar um kwst.mæli á kr. 1.00 hverja kwst., og annast þá rafveitan 

rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert skipti, en eigi lengur en til eins árs í senn.
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ILL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. 20.00.0000... 0... kr. 3.00 á mánuði. 

2. — þrífasa mælum 50 amp. og minni .......0000000. 2... — 500 - — 

3. — þrífasa mælum 50 til 100 amp. ...0.000000 000. 0... — 1000 - — 

4. — þrífasa mælum yfir 100 amp. 20.00.0000. 0000... — 1500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 

sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

III. HEIMTAUGAGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 

sem miðast við fasteignamat á húsum og mannvirkjum á þann hátt, sem hér segir: 

Af fasteignamati allt að 2500 kr. greiðist kr. 800.00. Af fasteignamati umfram 

2500 greiðist 8% að auki. Hækki hús í mati fyrir endurbyggingu eða viðbót, reiknast 

viðbótarheimtaugargjald. Húsveita samkvæmt þessum lið reiknast hver séreign þó 

í sambyggingu sé, enda sé það sjálfstæð íbúð, þegar um íbúðarhús er að ræða. 

Verð raforku veitt út fyrir Stokkseyrarkauptún (sbr. 2. málsgr. 2. gr. reglu- 

gerðar fyrir Rafveitu Stokkseyrar) greiðir hvert býli, sem tengt er við rafveituna, 

kr. 5000.00 í heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 

þegar fasteignamat hússins hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuteimtaugar meiri en 25 m og loftlínuheimtaugar meiri en 60 

m og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 gmm, skal húseigandi greiða kostnað af 

því, sem fram yfir er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 

við síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 30 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 30 kr. 

gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 

skrá þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda aug- 

lýsi hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hefur samið og samþykkt, 

og gerð er samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 122. 

apríl 1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
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Jafnframt er ur gildi numin gjaldskrå fyrir Rafveitu Stokkseyrar, nr. 40 22. 
marz 1956. 

Atvinnumálaráðuneytið, 6. október 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Patrekshrepps, nr. 153 26. ágúst 1953. 

1. gr. 
8. gr. orðist svo: 
Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem svo er ástatt um, sem ræðir í 7. gr., 

skal greiða vatnsskatt 5%, — fimm af þúsundi —- fasteignamatsverðs árlega, þó skal 
lágmark skattsins vera kr. 150.00, fyrir hvert íbúðarhús, auk þess skal greiða 
kr. 75.00 fyrir hverja íbúð, sem búið er í, umfram eina í hverju húsi. 

2. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Af húsum, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna atvinnu, 

sem i þeim er rekin og útheimtir mikið vatn, svo sem verksmiðjur, frystihús, iðn- 
aðarfyrirtæki o. fl., skal greiða vatnsskatt 20%, — tuttugu af þúsundi — af fast- 
eignamatsverði. Heimilt er hreppsnefnd að krefjast greiðslu samkvæmt vatnsmæl- 
um, og skal þá greiða allt að 90 aura fyrir hverja smálest upp að 1000 smál., og 
allt að 50 aura fyrir hverja smál., sem umfram er. 

3. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Bifreiðaeigendur skulu greiða árgjald af hverri skrásettri bifreið kr. 75.00, 

enda láti vatnsveitan bifreiðaeigendum af hendi aðgang að vatni til bílaþvotta. 
Önnur vatnsafnot en hér hafa verið nefnd, skal greiða samkvæmt samkomulagi 
við hreppsnefnd. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 
93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLYSING 

um breyting å reglugerd fyrir vatnsveitu Hellissands, nr. 2 2. jan. 1953, og 

reglugerð um breyting á þeirri reglugerð, nr. 50 30. marz 1955. 

1. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Af öllum íbúðarhúsum í Hellissandskauptúni, sem vatn nota, skal greiða vatns- 

skatt, kr. 365.00 á ári og 1% af fasteignamati húsa. Auk þess skal greiða kr. 200.00 

á ári fyrir hverja íbúð, sem búið er í umfram eina í hverju húsi. 
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Fyrir önnur vatnsnot skal greiða, sem hér segir: 
Af hverri smálest af innvegnum fiski í fiskiðjuver kr. 2.00. 
Af tonni af mjöli í verksmiðju kr. 8.00. 
Fyrir saltfiskþvott kr. 0.50 á smálest hverja af fiski. 
Af hverjum vörubíl kr. 75.00. 
Þegar um fyrirtæki er að ræða, sem nota mikið vatn, s. s. fiskvinnslustöðvar 

o. fl., getur hreppsnefnd ákveðið að selja vatn um mæli og skal þá smálestin 
kosta 80 aura. Þegar ákveðið hefur verið að selja vatn um mæli, skal hrepps- 
nefnd útvega mæli og koma honum fyrir, en hlutaðeigandi notandi annast 
sjálfur viðhald hans. Vanræki vatnsnotandi viðhald mælisins, skal vatnsgjald 
reiknað, þann tíma sem mælirinn er í ófullkomnu lagi eftir þeirri vatnseyðslu, 
sem mest hefur orðið hjá hlutaðeigandi notanda næsta ár á undan, miðað við 

einn ársfjórðung. 
Fyrir önnur vatnsafnot, svo sem í sláturhús, beitingahús o. fl., skal greiða 
gjald eftir samkomulagi við hreppsnefnd. 

2. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts húsa og 

vatnsskatts samkv. a-, b-. c-. d- og f-lið 10. gr. er 1. júlí ár hvert. Húseigandi ber 
ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Eigendur vörubíla bera ábyrgð á vatnsskatti 
þeirra og eigandi framleiðslustöðvar ber ábyrgð á að vatnsskattur af stöð hans sé 
greiddur. Vatnskatt má taka lögtaki í hinu skattskylda húsi eða atvinnufyrirtæki, 
án tillits til eigendaskipta. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. 
lög nr. 93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í 
stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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AUGLYSING 

um breyting á reglugerð um holræsi í Patrekshreppi, nr. 130 16. sept. 1944. 

3. gr. orðist svo: 

Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast 
þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar 
sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til hreppsins, kr. 100.00 árlega, af 
hverri húseign og auk þess gjald, sem miðast við fasteignamat húsanna 3%. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt að 25%. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefur samið og 
samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.75 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.20 hver kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 12.00 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 4.00 á ári af fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 75 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fast gjald, kr. 5.00 
á mánuði af hverju herbergi íbúðarinnar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 
telja öll herbergi, sem notuð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 
5 mé? skal teljast sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Þar sem meðalstærð her- 
bergja er undir 10 m? má miða við sameiginlegt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 
10 mé? jafngildi einu herbergi og 5 m? hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.50 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma 
á ári, má krefjast minnsta árgjalds, frá kr. 240.00 til 280.00 á hvert uppsett 
kw. vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 75 aura hver kwst.
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3. Ef uppsett rafvélaafl fastra véla vid fiskidnad, kjöt- eða mjólkuriðnað, er 138 
yfir 20 kw, um kwst.mæli á 50 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn 10. okt. 
í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og sið- 
degis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 

4. Um kwstmæli á 20 aura hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 750.00 fyrir 
hvert kw. mesta notaðs afls á árinu. 

5. Um kwst.mæli á 20 aura hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 500.00 á ári 
fyrir hvert uppsett kw. vélanna. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 30 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en eigi lengur 
en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 11 aura hver kwst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald hans. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra, og 
kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, 
sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. Önnur orkusala. 
1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á 75 aura hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tækin fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 1.50 hver kwst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 24 aura hver kwst. ef 
straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22, eða um tvígjaldsmæli á 24 aura hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 á 1.50 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22. 

4. Til gatnalýsingar um kwst.mæli á kr. 1.00 hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. þegar sérstaklega stendur á má raf- 
veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 
liðum C—E (báðum meðtöldum) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um Veru- 
lega aukningu frá vetrarnotkun að ræða, enn fremur að selja eftir sérstökum 
samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

bø 

IL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. 20.02.0000... 000... kr. 4.00 á mánuði. 
2. — þrífasa mælum upp að 50 amp. ...0.000000000...... — 500 - — 
3. — þrífasa mælum 50 amp. til 200 amp. 22.00.0000... — 1250 - — 
4. — Þþrífasa mælum yfir 200 amp. 2...00cecnn 000... — 1800 - —
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138 Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru i gjaldskránni, skal årsleigan vera 
10. okt. sem næst 20% af verði mælitækisins. Mælisleigan skal innheimt um leið og gjald 

fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald til Rafveitu Gerðahrepps skal miða við rúmmál húsa á þann 
hátt, sem hér segir: 

Grunngjald af loftlínuheimtaug ..............00. 000. 00 nn kr. 1300.00 
Grunngjald af jarðlínuheimtaug ...............2.00. 0000... nn — 2000.00 

Auk grunngjalds greiðist kr. 3.00 af hverjum rúmmetra húsa allt að 700 rúm- 
metrum og kr. 1.00 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Verði breyting á fasteignamati um meira en 10% frá því, sem nú er, þegar gjald- 
skrá þessi er samþykkt, breytast gjöldin í samræmi við það. (Fasteignamat gert = 
1000.00 kr. rúmm.). 

Heimtaug fellur í gjalddaga þegar að tengingu lokinni. Sé lengd jarðlínuheim- 
taugar meiri en 15 metrar og loftlínuheimtaugar meiri en 40 metrar og/eða gildleiki 
vira meiri en 3 X 70 fermm., skal húseigandi greiða kostnað af því sem fram yfir 
er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 
síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 20.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 20.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstaklegrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Gerðahrepps hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 
12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps nr. 83 17. 
maí 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 10. október 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 139 
15. okt. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Patrekshöfn í Patreksfirði, 

nr. 191 22. nóv. 1949. 

1. gr. 

Öll vörugjöld, samkvæmt 26. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. april 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. október 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 140 
16. okt. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 80 2. júní 1958. i 

1. gr. 
a-lidur 26. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Gjald af bryggjum bæjarsjóðs. — Hvert skip, sem leggst við bryggju eða ból- 
virki eða við skip, sem liggur við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald. 

Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring eða hluta af hálfum sólar- 
hring, 20 aura af hverri brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 20.00 í hvert sinn. 
Varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, 
um hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. október 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson.
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141 AUGLYSING 
15. okt. 

um breyting á Lyfsöluskrá I frå 1. jan. 1956. 

Frá og með 15. október 1958 hækkar verð lyfja, eins og það er ákveðið í Lyf- 
söluskrá Í frá 1. janúar 1956, sbr. auglýsingu nr. 142 frá 22. desember 1955 og 
breytingum á þeirri lyfsöluskrá, sem gengu í gildi 1. febrúar 1958, um 25%. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 15. október 1958. 

F. hr. 

E. u. 

Baldur Moller. 

142 GJALDSKRÁ 
15. okt. 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.25 hver kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

2. Um kwst.mæli á kr. 1.20 hver kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 13.65 á hvern 
fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 
greiða kr. 5.25 á ári af hverjum fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 80 aura hver kwst. auk fastagjalds kr. 10.50 á mánuði af einu 
herbergi hverrar íbúðar og kr. 6.50 af hverju herbergi umfram eitt. Í útreikningi 
á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi og eldhús, en ekki ganga, baðher- 
bergi eða geymslur. Herbergi sem er minna en 5 fermetrar, skal telja sem hálft, en 
stærra en 25 fermetra sem tvö. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.70 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma 
á ári, má krefjast minnsta árgjalds kr. 325.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

Eftir þessum gjaldskrárlið skal selja raforku um kwst.mæli til götu- og 
hafnarlýsingar. Einnig má eftir þessum gjaldskrárlið selja raforku til vinnu- 
lagna við byggingar meðan á byggingu stendur. 

2. Til fiskiðnaðar, ef uppsett rafvélaafl fastra véla er yfir 20 kw. um kwst.mæli 
á 70 aura hver kwst. 
a. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn allt að tveim stundum 

um hádegi og einni stund síðdegis.
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b. Að notandi setji upp segulrofa og klukku fyrir vélarnar og kosti viðhald 
þeirra. 

3. Um afl- og orkumæli þannig: 
a. Grunngjald kr. 600.00 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli kr. 800.00 á kwári. 
c. Orkugjald 30 aura á kwst. 

Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu, mælt yfir stundarfjórðung. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, skal aflgjaldið vera kr. 600.00 

á ári á hvert kw. mesta ástimplaðs afls á árinu. Mælisleiga er innifalin í 
grunngjaldinu. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 21 eyri hver kwst., enda sé þá minnsta ársnotkun 6000 kwst. 
Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á sólarhring, en þó mest 
1% stund í senn. 

2. Um kwst.mæli á 15 aura hver kwst., ef straumur er rofinn kl. 8 til 23. 
3. Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 

Þó getur rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra, og kostar þá notandi tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim sam- 
kvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 

ce. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum 
rafveitunnar ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

I. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og minni ................... kr. 3.00 á mánuði. 
2. — þrífasa mælum 50 amp. og minni .................. — 450- — 
3. — þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......00.0000 00. — 1050 - — 
4. — þrífasa mælum yfir 200 amp. rr. — 15.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækis. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

TIl HEIMTAUGARGJALD 

Grunngjald heimtaugar fyrir hverja húsveitu skal vera kr. 1500.00 fyrir jarð- 
linu, en kr. 1000.00 fyrir loftlínu. Auk þess skal greiða 10%, (tíu af þúsundi) af 
brunabótamati hússins upp að kr. 500000.00, en 5%, af þeim hluta brunabótamats, 
sem er yfir kr. 500000.00. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri samræmt það nýju mati, 
og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, skal þó heim- 
taugargjaldið miðast við það mat. Greiði húseigandi áætlaðan helming heimtaugar-- 
gjalds um leið og uppsetningu er lokið, er heimilt að veita honum gjaldfrest á eftir- 
stöðvunum allt að 12 mánuðum. 

Heimtaugargjaldið fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 
þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

1958 

142 

15. okt.
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142 Sé lengd jardlinuheimtaugar meiri en 25 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri 
15. okt. en 60 metrar, og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 m?, skal húseigandi greiða ad 

fullu kostnað af því, sem fram yfir er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 

við síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 50 króna 
gjald til rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi 
hreppsnefndin breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. juni 1923, 
og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að ganga í gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Grindavíkur, nr. 85 9. júlí 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 15. október 1958. 

Hermann Jónasson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

143 REGLUGERÐ 
21. okt. 

um yfirvinnu starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu, sem yfirboðarar telja nauðsynlega. 

Þó er engum starfsmanni, nema þeim, er gegnir lögreglustörfum eða annarri 
öryggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur þriðjungi 
af lögmæltum vikulegum vinnutíma. 

Á laun fyrir yfirvinnu skal greitt 50—100% álag. Yfirvinnukaup skal ákveða 
með hliðsjón af föstum launum starfsmannsins, miðað við 1800 klst. árlegan vinnu- 

tíma. 
Yfirvinnutaxtar skulu vera sem hér segir: 
Starfsmenn er taka 

laun samkvæmt VII. launafl. ...... kr. 21.00 á klst. auk álags og verðlagsuppb. 
— — VIL —  ...... — 1967 - — — — — — 
— — x. — — 1833 - — — — — — 
— — KR. — see — 1717 - — — — — — 
— — XL — 00. — 158 - — — — — —
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laun samkvæmt XII. launafl. ...... kr. 14.50 á klst. auk álags og verðlagsuppb. 

— — XIII. —  ..... — 1317 - — — — — — 

— — XIV.  — — 118 - — — — — — 

— — KV. mm ere „— 1050 - — — — — — 

Álag verður sem hér segir: 
Á eftirvinnu (allt að 4 klst. á dag) 50%. 
Á nætur- og helgidagavinnu: 100%. 
Næturvinna telst frá kl. 21—8, en helgidagavinna frá kl. 17 á laugardögum. 

Yfirvinna skal greidd í einu lagi eftir á fyrir hvern mánuð. 

2. gr. 

Heimilt er að víkja frá ofangreindum reglum um yfirvinnu og yfirvinnukaup, 

þegar sérstaklega stendur á og nauðsyn krefur, og skal leita þar um tillagna BSRB. 

3. gr. 

Öll vafa- og ágreiningsatriði um framkvæmd reglugerðar þessarar skal leggja 

undir úrskurð nefndar þeirrar, sem skipuð er samkvæmt 25. gr. launalaganna. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92/1955, um laun starfsmanna 

ríkisins og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 79/1955, 

um breyting á reglugerð nr. 45 11. marz 1956, um vinnutíma starfsmanna ríkisins 

og ríkisfyrirtækja, svo og 5. gr. reglugerðar nr. 45 11. marz 1946, um vinnutíma 

starfsmanna ríkis og ríkisfyrirtækja. 

Fjármálaráðuneytið, 21. október 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.65 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.00 hver kwst., auk fastagjalds er nemi kr. 12.00 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 4.00 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 60 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 5.00 

á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 

herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 ferm. 

skal telja sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. Leiga fyrir einn mæli er inni- 
B 38 

1958 

143 

21. okt. 

144 

22. okt.
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, 144 falin í fastagjaldinu. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 ferm. må 
22. okt. miða við sameiginlegt flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 ferm. jafngilda einu 

herbergi og 6 ferm. hálfu herbergi. 

s
p
 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.48 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, frá kr. 250.00 til kr. 300.00 á hvert uppsett kw. 
vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 60 aura hver kwst. 
Ef uppsett rafvélarafi fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw.: 
a. Um kwst.mæli á 44 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum 
tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 2.60 hver kwst. í 1% klst. tvisvar á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar en á 44 aura hver kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 2.60 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 47 aura hver 
kwst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 550.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 30 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þennig: Um mæli á kr. 
350.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 30 aura á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 30 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis, en þó eigi 
lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 10 aura hver kwst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó get- 
ur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. 
Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiði leigu af þeim, samkvæmt reglum, 
sem gilda um leigu þeirra. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkusala. 

. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
75 aura hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 1.48 hver kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 23 aura hverja kwst., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22 eða um tvígjaldsmæli á 23 aura 
hverja kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 1.48 hverja kwst. frá 8.30 til 
kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 65 aura hverja kwst.
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Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 144 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 22. okt. 

stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið- 

um C—E (báðum meðtöldum) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukn- 

ingu frá vetrarnotkun að ræða, enn fremur að selja eftir sérstökum samningi, sé 

það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. 
Greiða skal leigu af mælitækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. 22.00.0000 0000. 0n kr. 4.00 á mánuði. 

2. — Þþrífasa mælum upp að 50 amp. ....00000000..0.0.... — 5$00- — 

3. — þrífasa mælum 50 tll 200amp. ....0.00000000. 0... — 1250 - — 

4. — Þþrífasa mælum yfir 200 amp. ....0.00000000 00... — 18.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera 

sem næst 20% af verði mælitækis. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

IIL. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld innan lögsagnarumdæmis Njarðvíkurhrepps skal miða við 

rúmmál húsa á þann hátt, sem hér segir: 

Grunngjald af loftlínuheimtaug ..........00.0.00 000 r sn rns kr. 1200.00 

Grunngjald af jarðlínuheimtaug ............020.0000. 00 .nn0 ne nn. — 1800.00 

Auk grunngjaldsins greiðist kr. 2.50 af hverjum rúmmetra húsa allt að 700 rúm- 

metrum og kr. 1.00 af hverjum rúmmetra þar yfir. 
Verði breyting á fasteignamati um meira en 10% frá því sem nú er, þegar gjald- 

skrá þessi er samþykkt, breytast gjöldin í samræmi við það. (Fasteignamat gert 

— kr. 1000.00 rúmm.). Heimtaug fellur í gjalddaga þegar að tengingu lokinni. Sé 

lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 15 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri en 40 
metrar og/eða gildleiki víra meiri en 3 X 70 fermm., skal húseigandi greiða kostnað 
af því sem fram yfir eru. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða 
allan kostnað við síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 20.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 20.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi hrepps- 
nefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur.
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144 Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Njarðvíkur hefur samið og hreppsnefnd 
22. okt. Njarðvíkurhrepps samþykkt, staðfestist hér með samkv. vatnalögum, nr. 15 20. júní 

1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur, nr. 149 16. 

  

febr. 1952. 

Átvinnumálaráðuneytið, 22. október 1958. 

Hermann Jónasson. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 

145 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Minningarsjóðs Biskupstungna, útgefin á 
24. okt. venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 24. okt. 1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Biskupstungna. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Biskupstungna. 

2. gr. 
Fyrsta stofnfé sjóðsins er: Minningarsjóður Þorfinns Þórarinssonar, sem lagður 

er til þessa sjóðs með fullu samþykki Ungmennafélags Biskupstungna, er stofnaði 
sjóðinn, svo og ættingja Þorfinns heit. Þórarinssonar. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a. Minningargjafir um látna Biskupstungnamenn og fleiri, sem ættingjar og vinir 
kynnu að vilja minnast á þennan hátt. 

b. Ágóði af sölu minningarspjalda, er sjóðurinn gefur út, svo og aðrar gjafir og 
áheit, er sjóðnum kunna að berast. 

4. gr. 
Þegar gjafir eru gefnar um látna menn, samkvæmt skipulagsskrá þessari, skal 

fylgja stutt æviágrip, er rita skal í þar til gerða bók. Engin minningargrein má vera 
lengi en sem nemur fjórum blaðsíðum í bókinni, nema sjóðstjórnin leyfi lengra 
mál. Óinnrömmuð mynd skal fylgja æviágripinu ef til er. Minningargreinar nánustu 
ættingja og vandamanna skulu ganga fyrir öðrum greinum ef fleiri en ein berast, 
nema um annað verði samkomulag. 

Bókina skal geyma í eldtraustu hólfi. Heimilt er að láta prenta bókina, ef 
sjóðstjórninni þykir ástæða til. 

5. gr. 
Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 25000.00 má verja úr honum 34 hlutum vaxta, 

en alla vexti má nota, þegar hann er orðinn kr. 50000.00. 

6. gr. 
Fé því, er til ráðstöfunar kemur hverju sinni skal verja þannig: 

a. Til fegrunar og umhirðu í kirkjugörðum í Skálholtsprestakalli.
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b. Til að fegra og prýða umhverfi barnaskålans í Reykholti og félagsheimilisins 145 

sama staðar. 24. okt. 

Skal fé þessu fyrst og fremst varið til kaupa trjáplantna, gróðursetning 

þeirra og allrar umhirðu á áðurnefndum stöðum, eftir því, sem fé sjóðsins 

hrekkur til, en eigi til girðinga um nefnda reiti eða viðhalds þeim, nema nauð- 

synlegt þyki einhverra ástæðna vegna. 

c. Til hjálpar heimilum eða einstaklingum í sveitinni, sem verða fyrir sérstöku 

áfalli og ekki fæst bætt samkvæmt gildandi félagsmálalöggjöf. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum: Formanni skólanefndar, sóknar- 

prestinum, formanni UMFB, konu, sem kosin er af kvenfélagi sveitarinnar til fjög- 

urra ára Í senn, og einum manni, sem hreppsnefndin kýs úr sínum hópi að afstöðn- 

um hverjum hreppsnefndarkosningum. 

8. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka Íslands, Reykjavík. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal endurskoða skipulagsskrá þessa að 25 árum liðnum, eða 

í fyrsta sinn 1983, og síðan á 25 ára fresti, svo að fé sjóðsins sé jafnan varið í sam- 
ræmi við breytta tíma og eftir því, sem viðfangsefni gefast til aukinnar menningar 

innan sveitarinnar. 
Til breytinga á skipulagsskrá samkvæmt þessari grein þarf 4 atkvæða til þess 

að hún öðlist gildi, enda þarf og staðfestingu Stjórnarráðsins til. 

10. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er úr gildi felld skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Þorfinns Þórarinssonar, nr. 127 6. okt. 1916. 

REIKNINGUR 146 

Hafnsögusjóðs Reykjavíkur árið 1957. 

  

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf ..........02020000 000... 0... kr. 8000.00 
b. Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur .......... — 10000.00 
c. Veðskuldabréf .............00000000 0... — 39000.00 
d. Sparisjóðsinnstæða ...........200000 0... 0... — 23860.09 

kr. 80860.09 

2. Tekjur á árinu: 
a. Hafnsögugjöld ............000000. 000... 0... kr. 1968.00 
b. Vextir ..........0000000 0. sen —  3653.41 

—  5621.41 
  

Kr. 86481.50
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Biskup Íslands, Reykjavik, 16. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

310 

Gjöld 
. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ...............0.2202000 00. sn ns kr. 7000.00 
b. Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur ............0.0.0000000.. — 10000.00 
c. Veðskuldabréf ................20...0.. ess — 61000.00 
d. Sparisjóðsinnstæða ................002.200.00 0. ern —  8481.50 

Kr. 86481.50 

Hafnarstjórinn í Reykjavík, 9. janúar 1958. 

Valgeir Björnsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1957. 

Tekjur: 
. Eign í ársbyrjun: 

a. Verðbréf ............2.22000.0 sn kr. 100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ............000000.... — 10698.25 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ —  5354.88 
d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............. — 807.00 
e. Eignin Ytra-Vallholt ...............0000.00.0... — 7100.00 

kr. 24060.13 
. Vextir: 

a. Af verðbréfum .............0.00000 0... 0... kr. 5.00 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði ................... — 567.00 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 267.31 
d. — innstædu í Sparisjóði Sauðárkróks .......... — 48.58 

—  887.89 
. Afgjald Ytra-Vallholts ...............2.222.....n eens — 411.00 

Kr. 25359.02 
Gjöld 

. Úthlutað ..............00.00 0000. kr... 400.00 
. Eign í árslok: 

a. Verðbréf ..............20020 0... kr. 100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................2.... — 11265.25 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 5627.19 
d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............. — 866.58 
e. Eignin Ytra-Vallholt .................0.0..0.... — 7100.00 

— 24959.02 

Kr. 25359.02
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YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1958. 

  

  

  

  

  

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Sparisjóðsdeild .........0.0.00000.... kr. 37 201 759.08 
b. Veðdeild ...........02000000 00... —  21036810.51 
c. Ræktunarsjóður ..........0.0.0000.... — 176 013 655.15 
d. Byggingarsjóður ...........0.0.000.... — 88 548 376.10 
e. Smábýladeild ...........0.00.0.0000.. — 19 701.11 
f. Nýbýlasjóður ......0..0000000. 000... — 564 247.64 

kr. 323 384 549.59 

2. Verðbréf: 
a. Sparisjóðsdeild ...........0..000.0... kr. 62 100 867.01 
b. Veðdeild ..........0000000 000... — 22 550.00 
c. Ræktunarsjóður ..........000.00.00.... — 2 884 355.58 
d. Byggingarsjóður .................... — 3802 691.04 

—  68810 463.63 

3. Víxlar .........00.000 eens — 126 945 056.32 
4. Lán í hlaupareikningi ...........02000000 0000 nn — 86 745 515.01 

5. Ýmsir skuldunautar: 
a. Sparisjóðsdeild ...........0.0.0000.... kr. 1307 040.39 
b. Ræktunarsjóður .........0.00.0000... — 50 000.00 

— 1357 040.39 
6. Teiknistofa .........0...00.e0.e sn — 259 320.63 
7. Tryggingar fyrir ábyrgðum ...........200200 000. n ne... —  5810913.32 
8. Innanstokksmunir ...........20200000 0000 sen — 1 064 562.51 
9. Sameiginlegur kostnaður ..........0.2.00000 0000... — 4113 840.42 

10. Fasteignir ...........0022000000 00 — 1.00 
11. Innheimtur ..........002..00 0000 — 17 129 393.66 
12. Framkvæmdabanki ..........00000000 000. enn — 300 000.00 
13. Bankainnstæða og peningar i sjóði ........0.000000000000.. — 7829 846.14 

Kr. 643 750 502.62 

Skuldir: 
1. Innstæða i sparisjóði ..........0.200 0000... kr. 167 152 575.11 
2. Innstæða á skírteinum ...........000000 00... enn — 5487 437.14 
3. Innstæða í hlaupareikningi ............0.0.00.00 0000... — 77 309 455.75 
4. Innstæða í reikningslánum ............000.00 0000... — 336 144.90 
5. Ýmsir kröfuhafar: 

a. Sparisjóðsdeild .............000000... kr. 18 244 176.75 
b. Veðdeild ..........0000000 000... — 5000 000.00 
c. Ræktunarsjådur ........0.00.00000.0.. — 694 188.50 

— 23 938 365.25 

6. Ríkissjóður: 
a. Ræktunarsjóður ...........0000.00.... kr. 9203812.18 
b. Byggingarsjóður ..........0.0..0.0.... — 5 939 679.83 

— 15 143 492.01   
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148 7. Framkvæmdabanki: 

a. Roktunarsjóður .........0000.00000.. kr. 76 510 252.00 
b. Byggingarsjóður .............00...... — 11 839 284.00 

kr. 88 349 536.00 
8. Seðlabanki Íslands: 

a. Sparisjóðsdeild ............0.0..00...... kr. 30 903 328.24 
b. Roktunarsjóður ................0.0... — 5 106811.50 

— 36 009 139.74 
9. Ábyrgðir ............2..0000 000 sens —  5810913.32 

10. Vextir og aðrar tekjur: 
a. Sparisjóðsdeild ...................... kr. 10 811 658.96 
b. Veðdeild .........002.0000 00... — 179 567.01 
c. Roæktunarsjóður ...............0...20.... — 1072 187.19 
d. Byggingarsjóður ..................... — 2085 758.23 
e. Smábýladeild .........000.0000000.... — 720.62 
f. Nýbýlasjóður ..........0.0000.000.00.. — 6 225.14 

— 14 156 117.15 
11. Útibú á Akureyri ............2...20..0.. enn — 197 388.35 
12. Austurbæjarútibú ..............2.202.00. s.n — 35 712 812.73 
13. Ógreitt tap .........2...0..0 0 nr — 2502 153.53 
14. Veðdeild Landsbankans: Bygg. ............2.0.0000 0. 0000... — 34912 396.91 
15. Fyrirfram greiddir vextir ...............2.000.0.. 0... — 1482 970.10 
16. Skyldusparnaður ..........0000.0200 0200 — 497 696.00 
17. Skuldlaus eign: 

a. Sparisjóðsdeild ...................... kr. 15 610 228.39 
b. Veðdeild ........0.002000000 0000... — 8920 601.20 
c. Ræktunarsjóður .........0.....00000... — 65 206 095.19 
d. Byggingarsjóður ...........0.000000... — 44 126 125.61 
e. Smábýladeild ............00.0000.0.... — 313 514.26 
f. Nýbýlasjóður .........0.0.000000.00000.. — 575 343.98 

— 134 751 908.63 

Kr. 643 750 502.62 

Reykjavík, 30. júní 1958. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS
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Bréf fjármálaráðuneytisins til Lindu h.f., Akureyri, um innlent 

tollvörugjald af PEZ piparmyntutöflum. 

Þér hafið sent hingað afrit af bréfi frá PEZ í Austurríki, dags. 3. febrúar s. 1., 

og óskið eftir úrskurði ráðuneytisins um það, hvort greiða skuli innlent tollvöru- 
gjald af PEZ piparmyntutöflum, sem sýnishorn fylgdi af. 

Iðnaðardeild Atvinnudeildar Háskólans hefur rannsakað vöru þessa og reyndist 
í henni 93% af venjulegum neyzlusykri. Sé litið til þessa sykurmagns og eðli 
og notkun vörunnar að öðru leyti, ber að telja hana til nr. 6 í Í. kafla 2. gr. laga 
nr. 60/1939 og greiða af henni kr. 2.10 í innlent tollvörugjald með 560% viðauka 
og 150% útflutningssjóðsálagi, alls kr. 34.65 af kg. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir Austur-Barðastrandarsýslu. 

1. gr. 
Byggingarsamþykkt þessi nær til hvers konar húsabygginga, er teljast framtíiðar- 

byggingar á jörðum, er til lögbýla teljast, þar með talin nýbýli, svo og byggingar, sem 
reistar eru á lóðum og löndum innan takmarka sýslunnar. 

Undanskildir eru þó ákvæðum samþykktarinnar þeir löggiltir verzlunarstaðir, 
er hafa sett sér byggingarsamþykkt samkv. lögum nr. 19 frá 20. október 1905. Setji 
löggiltur verzlunarstaður sér síðar samþykkt, þá eru þau kauptún þar með undan- 
þegin ákvæðum byggingarsamþykktar þessarar. 

2. gr. 
Sýslunefnd ræður byggingarfulltrúa í samráði við Teiknistofu landbúnaðarins 

og Búnaðarsamband Vestfjarða. Hann skal vera húsameistari eða húsasmíðameistari 
með fullum lögréttindum og ráðinn til tveggja ára Í senn. 

Byggingarfulltrúi á sæti á fundum bygginganefnda og hefur tillögurétt um öll 
þau mál, er þær taka til meðferðar. 

3. gr. 
Laun byggingarfulltrúa greiðast af sýslusjóði, byggingarsjóði, svo og af sýslu- 

sjóðum annarra sýslna, sem kynnu að ráða saman byggingarfulltrúa, samkv. ákvæð- 
um laga nr. 26 1. apríl 1948. 

4. gr. 
Í hverjum hreppi skulu vera byggingarnefndir. Í þeim eiga sæti þrir menn. Skulu 

þeir vera kosnir af hlutaðeigandi hreppsnefnd og jafn margir til vara. Kosning 
þeirra fer fram að afloknum hverjum almennum hreppsnefndarkosningum og gildir 
kosning þeirra jafn langan tíma og kjör hreppsnefndarinnar. Byggingarfulltrúi, er 
sýslan ræður samkv. 2. gr., á sæti í byggingarnefndum. 

5. gr. 

Verkefni byggingarnefndar er: 
1. Að veita byggingarleyfi samkv. uppdráttum, sem skulu gerðir eða samþykktir 

af Teiknistofu landbúnaðarins, þegar um lánveitingar eða framlög til bygging- 
anna úr Byggingarsjóði og Ræktunarsjóði er að ræða. 

B 39 

29. dag desembermánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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150 2. Að hafa umsjón með að ákvæðum byggingarsamþykktar og uppdráttum sé fylgt. 
22/8 '56 3. Að veita nýbýlastjórn aðstoð varðandi þau byggingarmál á samþykktarsvæð- 

inu, er henni við koma, að því er tekur til endurbygginga og bygginga á ný- 
býlum. 

4. Að rannsaka svo oft sem þörf krefur ástand í byggingarmálum í umdæminu 
og hafa handbærar sem nákvæmastar skýrslur um ásigkomulag bygginga á ein- 
stökum jörðum og hvernig þeim er við haldið. 

6. gr. 
Staðsetning nýrra bygginga, íbúðarhúsa, peningshúsa, svo og annarra útihúsa, 

skal gerð af byggingarnefnd, að því leyti sem ákvarðanir um staðsetningu ekki 
falla undir ákvæði laga nr. 20 frá 31. jan. 1952 og reglugerð þeirra laga. 

Skylt er þó byggingarnefnd að framkvæma staðsetningu við endurbyggingu 
íbúðar- og peningshúsa ef landnámsstjóri álítur tilfærslu nauðsynlega, enda sé stað- 
setningin framkvæmd í samráði við hann. 

7. gr. 
Byggingarnefnd hefur allt eftirlit með þeim byggingarframkvæmdum er hér 

greinir: 
1. Íbúðarhúsabyggingum og byggingum, þótt ekki séu úr varanlegu efni, sem byggð- 

ar eru fast við íbúðarhús eða í næsta nágrenni við það. 
2. Öllum byggingum, sem gerðar verða á nýbýlum í hlutaðeigandi héraði, sem 

stofnuð eru samkvæmt lögum um landnám og nýbyggðir og endurbyggingar 
í sveitum. 

3. Peningshúsum og öðrum útihúsum, sem byggð eru úr varanlegu efni, svo og 
öðrum byggingum, sem lán eru veitt til úr Ræktunarsjóði. 

4. Aðgerðum á eldri húsum, þegar um meiri háttar breytingar eða aðgerðir er að 
ræða. 

8. gr. 
Þeir, sem ætla að láta reisa byggingar eða framkvæma meiri háttar aðgerðir á 

eldri byggingum, er falla undir verksvið byggingarnefndar, skulu senda tilkynningu 
um það til nefndarinnar og umsókn um byggingarleyfi. Umsókninni fylgi tvíritaðir 
uppdrættir af hinu fyrirhugaða mannvirki í mælikvarða 1 :100, blaðstærð 21 X 30, 
30 X 42 eða 42 X 60 og á hverju blaði auður reitur 4 X 5 cm í hægra horni efst. 
Uppdrættir af húsum sýni grunnfleti kjallara og allra hæða þess, þversneiðingar og 
allar hliðar og gafla þess. 

9. gr. 
Byggingarnefndir hreppanna taka á móti beiðnum um byggingarleyfi, hver úr 

sínu umdæmi. Tilkynnir hún síðan byggingarfulltrúa hverjar beiðnir hafi borizt 
til nefndarinnar. Heldur nefndin síðan fund, að fengnum tillögum byggingarfulltrúa 
og úrskurðar hvort leyfin skuli veitt. 

Byggingarfulltrúi og byggingarnefndir skulu kynna sér sem bezt byggingar- 
aðstæður og byggingarþörf, með tilliti til búskapar þess, sem á jörðinni er og verður 
og annað, er áhrif getur haft á hvern húsakost er þörf fyrir á jörðinni. 

10. gr. 
Byggingarnefnd hefur heimild til að ákveða, að hús sem ætluð eru til atvinnu- 

reksturs, sem hefur brunahættu í för með sér, skuli byggð á afviknum stöðum, eða 
svo tryggilega útbúin, að fullt öryggi fáist gegn eldhættu, að dómi nefndarinnar, 
eða á þann hátt sem gildandi lög um brunamál skipa fyrir.
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11. gr. 150 

Umsækjanda um byggingarleyfi skal tilkynnt bréflega hverja afgreiðslu mål 22/8 '56 
hans hafa fengið. Byggingarleyfið skal ritað á hvern uppdrátt og annað eintak upp- 
dráttarins afhendist umsækjanda. Hitt eintakið skal vera í vörzlu byggingarnefndar. 

12. gr. 
Enginn má byggja nýtt hús úr varanlegu efni, nema hann hafi áður fengið 

til þess skriflegt leyfi byggingarnefndar. Enn fremur hefur nefndin gætur á að ný 
hús séu byggð eins og hún hefur ákveðið og skal hafa eftirlit með aðalviðgerðum 
á húsum úr varanlegu efni. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndarmenn skulu jafnan 
hafa frjálsan aðgang að byggingum þeim sem eru í smíðum. 

13. gr. 
Hefji einhver smíði bygginga, sem tilgreindar eru í 7. gr. þessarar samþykktar, 

án leyfis nefndarinnar, eða byggi öðruvísi en ákveðið hefur verið af Teiknistofu land- 
búnaðarins og byggingarnefnd, þá skal hann og yfirsmiður hússins sæta sektum frá 
100—1000 krónum er renna í sýslusjóð. Nefndin hefur leyfi til að láta rífa niður á 
kostnað eigenda, það sem sem hefur verið gert, ef henni þykir ástæða til. Hið sama 
gildir ef byrjað er á verulegum breytingum húsa, sem samþykkt þessi tekur til, áður 

en fyrir liggur skriflegt leyfi nefndarinnar. 

14. gr. 
Byggingarnefndum og byggingarfulltrúa er enn fremur falið að hafa: 

1. Eftirlit með íbúðum í sýslunni, og leiðbeiningar og íhlutun um nauðsynlegar 
umbætur á þeim í samráði við héraðslækni. 

2. Eftirlit með fjósum og þeim byggingum þar sem vinnsla mjólkur og mjólkur- 
vara fer fram og hlutast til um að bætt verði úr því, sem áfátt er, eftir reglum er 
þar um gilda eða settir kunna að verða af þeim aðilum, er hafa yfirstjórn 
mjólkurvinnslumála. Heimilt er byggingarnefndum, þar sem árleg dýralæknis- 
skoðun fer fram, vegna mjólkurframleiðslunnar, að krefjast af stjórnum 
mjólkurbúa, að byggingarfulltrúi fái ætíð afrit af skýrslu dýralæknis um það 
atriði, sem áfátt er og máli skiptir í þessu sambandi. 

15. gr. 
Byggingarnefnd skal halda að minnsta kosti tvo fundi á ári, þar sem tekin 

séu til meðferðar byggingarmál hreppsins og ráðstafanir gerðar fyrir væntanlegar 

framkvæmdir. 
Aukafundi getur byggingarfulltrúi kvatt saman ef tilefni er til. 
Fundir skulu rækilega auglýstir hreppsbúum, með hæfilegum fyrirvara og til- 

tekinn frestur hvenær erindi skulu hafa borizt til nefndarinnar. Byggingarfulltrúi 
undirbýr fundina sem bezt, svo unnt sé að afgreiða þau mál sem fyrir liggja. 

16. gr. 
Gerðir funda byggingarnefnda skal skrá í fundarbók og skal hún undirskrifuð 

í lok hvers fundar af öllum viðstöddum nefndarmönnum. Bækur þessar og ritföng 
greiðast af sveitarsjóði. Þóknun til nefndarmanna greiðist úr sveitarsjóði. 

17. gr. 
Nú er hlutaðeigandi óánægður með ákvörðun byggingarnefndar, og getur hann 

þá skotið ágreiningnum undir úrskurð forstöðumanns Teiknistofu landbúnaðarins 
er fellir fullnaðarúrskurð um málið, eftir að hafa fengið skriflegar ástæður beggja 

aðila.
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18. gr. 
Auk þess, sem áður er fram tekið, skulu verkefni byggingarfulltrua vera þessi: 

1. Fara um sýsluna og leiðbeina sýslubúum um hvers konar byggingar, og láta 
þeim í té eða útvega teikningar af þeim, ef óskað er. Ferðum þessum sé hagað 
þannig, að hann komi á hvert byggt ból í sýslunni, ekki sjaldnar en fimmta 
hvert ár. 

2. Vera trúnaðar- og eftirlitsmaður Búnaðarbanka Íslands og nýbýlastjórnar með 
þeim byggingum, sem byggðar eru fyrir lán eða fjárstyrk frá þessum stofnun- 
um. Hann aðstoði enn fremur, ef þess er óskað við athuganir og tilraunir með 
byggingarefni o. fl. í því sambandi. Starfssvið byggingarfulltrúa skal nánar 

tekið fram í erindisbréfi. 

19. gr. 
Nú setur sýslunefnd reglugerð samkv. ákvæðum 11. gr. laga nr. 108 frá 31. 

des. 1945 um húsabyggingar í sýslunni er tekur til ákvæða um styrkleika steinsteypu 
og máttarviða, hæð undir loft, útbúnað reykháfa, yfirklæðningu og raflagnir, eru 

þær bindandi fyrir alla, er hér eiga hlut að máli. 

20. gr. 
Með mál um brot á samþykkt þessari skal farið sem opinber lögreglumál, 

og skal byggingarfulltrúi kæra þau tafarlaust fyrir lögreglustjóra. 

Byggingarsamþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefur sam- 
ið og samþykkt til þess að gilda fyrir Austur-Barðastrandarsýslu og sett er sam- 
kvæmt ákvæðum laga nr. 108 31. des. 1945, um byggingarsamþykktir fyrir sveitir 
og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlunarstaðir, og laga nr. 26 1. apríl 1948 um breyting 
á þeim, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. ágúst 1956. 

Hermann Jónasson.   
Árni G. Eylands. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 

um fjallskil o. fl, nr. 100 17. júlí 1956. 

Í stað orðsins Haukabrekkurétt í 28. gr. reglugerðarinnar komi: Brimilsvalla- 
rétt. i 

Reglugerdarbreyting bessi, sem gerå er af syslunefnd Snæfellsness- og Hnappa- 
dalssyslu, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12 31. mai 
1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. október 1958. 

Hermann Jónasson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Áhaldakaupasjóð fyrir Sjúkrahús 152 
Akraness, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 31. okt. 1958. 31. okt. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Áhaldakaupasjóðs fyrir Sjúkrahús Akraness. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Áhaldakaupasjóður fyrir Sjúkrahús Akraness og er stofnaður af 

Lionsklúbb Akraness. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur — sem gefnar eru af stofn- 

andanum. 
Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum frá öllum, sem vilja efla hann og styrkja, 

og skal hann ávaxtaður í viðurkenndri opinberri lánsstofnun og leggjast vextir við 

höfuðstólinn. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja Sjúkrahús Akraness til kaupa á ýmsum lækn- 

ingaáhöldum og tækjum á þann hátt, er nánar getur í skipulagsskrá þessari. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður fjárveitingar úr honum eftir því sem bezt þykir henta 

hlutverki sjóðsins og þörfum sjúkrahússins hverju sinni. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Yfirlæknir Sjúkrahúss Akraness er jafnan sjálf- 

kjörinn formaður. Hina tvo stjórnarmenn kýs stofnandi, Lionsklúbbur Akraness, úr 

sínum hópi, á aðalfundi ár hvert. 
Stjórnin skal halda sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn og í hana skal færa stofn- 

skrá þessa og allar gerðir, er sjóðinn varða, þar á meðal árlega reikninga sjóðsins. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar endurskoðaðir af 

tveimur þar til kjörnum félagsmönnum úr Lionsklúbb Akraness, sem kosnir eru á 
aðalfundi klúbbsins til eins árs í senn. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessari má breyta á fundi í Lionsklúbb Akraness, þar sem mættir 

eru að minnsta kosti % félagsmanna, og ræður þá afl atkvæða úrslitum, enda sé 

stjórn sjóðsins öll breytingunni samþykk. 

8. gr. 
Leit skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 
Þannig samþykkt á fundi í Lionsklúbb Akraness 1. október 1958.
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153 REGLUGERD 
5. nåv 

um breyting á reglugerð nr. 206 frá 8. nóv. 1939, 

um barnavernd í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Börn innan 14 ára aldurs mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 á tímabil- 

inu frá 1. október til 1. maí, nema í fylgd með fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim. 
Einnig er börnum innan 14 ára aldurs óheimill aðgangur að almennum kvikmynda- 
sýningum, sem haldnar eru eftir kl. 20. 

Foreldrum barnanna eða forráðamönnum, ber að viðlagðri ábyrgð, að sjá um 
að ákvæðum þessum sé framfylgt. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 5. nóvember 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason,   
Birgir Thorlacius 

154 SAMÞYKKT 
6. nóv. 

um sveitarstjórn í Garðahreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar, hefur þar óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé jafnframt hrepps- 
nefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að þau séu tilhlýðilega unnin. Hann 

annast innheimtu á tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans, án sérstakrar þóknunar. 
Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og 
reikninga, annast bókun alla og bréfaviðskipti, geymir bækur nefndarinnar, inn- 
stæðufé hreppsins, verðbréf og öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum til- 
heyrir og hreppsnefndin á að hafa ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Sveitarstjóri setur þá tryggingu, sem hreppsnefnd tekur gilda, fyrir innheimtum 

þeim, sem hann hefur á hendi, sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, er í 6. gr. getur, 

og greiðast þau úr sveitarsjóði.
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6. gr. 154 

Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera rådningarsamning við sveitarstjóra, 6. nóv. 

eftir að ráðning hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar kveðið 

á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og það annað, sem rétt þykir að taka 

fram af því tilefni. 
Uppsagnarfrestur af hálfu hvors aðila skal vera 6 mánuðir. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Garðahrepps hefur samið og samþykkt, sam- 

kvæmt lögum nr. 19 frá 1951, um sveitarstjóra, staðfestist hér með til að öðlast 

gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. nóvember 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Helgi Helgason. 

GJALDSKRÁ 155 
6. nóv. 

fyrir Rafveitu Selfoss. 

I. RAFORKA 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.70 hverja kwst. 

2. Um kwst.mæli á 80 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 14.00 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 

gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 

greiða kr. 4.00 á ári af fermetra. 
Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 60 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald, kr. 10.00 

á mánuði af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 5.00 á mánuði af hverju herbergi 

umfram eitt. 
Leiga af mælinum er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.45 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 300.00 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðist 
þá, auk orkugjaldsins, fastagjald er nemi kr. 10.00 á ári á hvern fermetra gólf- 
flatar, í rúmi því er lýsa skal. Fyrir ganga og geymslur greiðist þó kr. 3.00 

á ári á fermetra.
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Um afl og orkumæla þannig reiknað: 
1. Grunngjald ..................00.. 0... 750.00 kr. á ári. 
2. Aflgjald af notuðu afli .............0.0.0......... 750.00 — — kw. á ári. 
3. Orkugjald ...............000 0000... 20 aura hverja kwst. 

Notað afl telst vera meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálestra hvers alman- 
aksárs. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung og álestrar fari 
fram sem næst mánaðarmótum. 

Mælisleiga er innifalin í grunngjaldinu. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
1. Grunngjald ..................0... 0000. 750.00 kr. á ári. 
2. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ......... 576.00 — — — 
3. Orkugjald ................0..002 00. 0 20 aura hverja kwst. 

Meælisleiga er innifalin í grunngjaldinu. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 16 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á 9 aura hverja kwst., í níu klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 2000 klst. notkun á hvert kw uppsetts 

afls hitunartækis. 

Verð til hitunar breytist með útsöluverði á kolum og dieselolíu á Selfossi, 
þannig að gjaldskrárverðið teljist jafngilda 480 kr. verði á kolatonni og 800 kr. verði 
á olíutonni, en hækki eða lækki um 1 eyri hvert kwst. á lið D-1 og 0.5 eyri hver kwst. 
á D-2 fyrir hverjar fullar 30 kr., sem kolatonnið hækkar eða lækkar eða hverjar 
50 kr., sem olíutonnið hækkar eða lækkar, þó þannig, að raforkuverðið miðast við 
það eldsneytisverðið, sem lægra er hlutfallslega miðað við grunnverðið 480 kr. á 
kolatonni og 800 kr. á olíutonni. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra, og 
kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt regl- 
um, er gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé þess 
krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 
Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á 60 aura hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutækin 
fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 1.45 hverja kwst. 
Til bökunarofna og fasttengdra tækja í brauðgerðarhúsum, og til annarra 
hliðstæðra nota, um kwst.mæli á 20 aura hverja kwst., ef straumurinn er rof- 
inn frá kl. 8 til 22, eða um tvígjaldsmæli á 20 aura hverja kwst., frá kl. 22 til 8 
og á kr. 1.45 hverja kwst. frá kl. 8 til 22. 
Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á 50 aura hverja kwst.
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5. Til gåtulysingar um kwst.mæli å kr. 1.00 hverja kwst., og annast bå rafveitan 
rekstur og vidhald lysingarkerfisins. 
Alla raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi 

í hvert skipti, en eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveðið stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. 2...000000000.00... kr. 3.00 á mánuði. 
2. — þrifasa mælum 50 amp. og Minni .......00.00.00.00... — $00- — 
3. — þrífasa mælum 50 til 100 amp. ...0..0.000000 0... — 10.00 - — 
4. — Þþrífasa mælum yfir 100 amp. .....000000000 000... — 15.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem 

hér segir: 
Grunngjald kr. 800.00 og auk þess 8 kr af hverjum þúsund kr. af brunabótamati 

húsa og mannvirkja upp að 500 þús. kr., en á kr. af hverju þús. kr. þar yfir. 
Í útreikningi á heimtaugargjaldi skal sleppa hálfu þús. eða minna af brunabóta- 

mati, en ella hækka upp í heilt þúsund. 
Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri samræmt það nýju mati 

og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, skal þó miða 

gjaldið við það. 
Húseigandi greiði grunngjald um leið og uppsetning heimtaugar er lokið. Hinn 

hluti heimtaugargjaldsins fellur í gjalddaga, þegar brunabótamat hússins hefur verið 
framkvæmt. Heimilt er að veita gjaldfrest á helmingi heimtaugargjaldsins í allt að 
6 mánuði. 

Sá lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 25 m, og loftlinuheimtaugar meira en 
40 m og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 gmm, skal húseigandi greiða kostnað 

af því, sem fram yfir er. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 30 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 30 kr. gjald á 
skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

B 40 

1958 

155 

6. nóv.



1958 322 

155 Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Selfosshrepps hefur samið og samþykkt og 
6. nóv. gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. april 

1946, staðfestist hérmeð til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Selfoss nr. 135 19. nóvem- 

  

ber 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 6. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 

156 REGLUGERÐ 
10. nóv. 

fyrir vatnsveitu Raufarhafnar. 

1. gr. 
Vatnsveita Raufarhafnar er fyrirtæki sem Raufarhafnarhreppur er eigandi 

að og rekur, í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf heimila og iðnfyrirtækja 
og allri annarri starfsemi, sem vatn þarf að nota í Raufarhafnarþorpi, eftir því sem 
við verður komið og nánar fram tekið í reglugerð þessari. 

Vatnsveitan, bæði til neyzlu og iðnaðar, skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki, undir 
nafninu „Vatnsveita Raufarhafnar“. Hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps annast stjórn 
og rekstur vatnsveitunnar og leggur fram ársreikning hennar árlega með ársreikn- 
ingi hreppssjóðs. Reikningsár vatnsveitunnar er hið sama og annarra fyrirtækja 
hreppsfélagsins, almanaksárið. Framkvæmdastörf er veituna varðar, getur hrepps- 
nefndin falið öðrum, og heimilt er henni að ráða sérstakan umsjónarmann fyrir vatns- 
veituna, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist, eða sjái um, önnur þau 
störf í þágu vatnsveitunnar, er hreppsnefnd felur honum. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps (Vatnsveita Raufarhafnar) hefur einkarétt til 

vatnsveitu í Raufarhafnarþorpi og í höfninni. Óheimilt er skipum í Raufarhafnar- 
höfn að taka vatn annars staðar en úr æðum vatnsveitu Raufarhafnar, og eingöngu 
á þeim stöðum, sem vatnssölumaður eða vatnsveitustjóri ákveða. 

3. gr. 
Enginn má leggja vatnsæðar frá aðalvatnsæð veitunnar, nema með leyfi hrepps- 

nefndar og aðeins undir stjórn umsjónarmanns veitunnar eða annars, sem hrepps- 
nefnd viðurkennir til þess. 

Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða í hús 
sín og annast viðhald þeirra. Gildir það jafnt um gamlar sem nýjar lagnir. 

4. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda, að halda vatnsæðum sinum, frá 

stoppkrana, vel við, og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar 
bilanir. Hann skal sérstaklega gæta þess að ekki frjósi í æðunum. Enginn má eyða 
vatni að óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna. Enginn má 
hafa hitaleiðslur eða aðrar leiðslur í sambandi við vatnsveituna, nema með samþykki 
vatnsveitustjóra, og með þeim útbúnaði, sem hann telur tryggan.
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Vatnsveitustjóra er heimilt, í samráði við hreppsnefnd, að loka vatnsæðum 10. nóv. 

vatsveitunnar fyrir þeim, sem eftir ítrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, t. d. 

með sírennsli vegna frosthættu eða af öðrum orsökum vanrækja að gera við bilanir 

á leiðslum sínum, eða nota vatn þannig, eða hafa vatnsæðum þannig fyrir komið, 

að óþrif hljótist af. 
Hreppsnefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og jafnvel lokað fyrir 

vatn ákveðinn tíma, til þess að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án þess verið, 

nægilegt vatn. Þegar þannig stendur á, getur vatnsnotandi þó ekki krafizt lækkunar 

á gjaldi sínu fyrir vatnið. 

6. gr. 
Vatnsveitustjóri getur látið loka fyrir vatn í öllu þorpinu, eða nokkrum hluta 

þess, til hreinsunar á vatnsgeymi og til viðgerða á vatnsæðum og vatnsgeymum. 
Slík lokun skal þó tilkynnt fyrirfram, ef nokkur tök eru á. Er nægilegt að slíkar til- 
kynningar séu settar á auglýsingastaði víðs vegar í þorpinu. 

7. gr. 
Vatnsskattur skal greiddur af öllum húsum með 2%, — tveim af þúsundi — af 

fasteignamati húsanna. Af verksmiðjum og húsum, þar sem fram fer atvinnu- 

rekstur, sem allmikið vatn útheimtir, t. d. verbúðir, skal greiða 1%% — einn og 

hálfan af hundraði — af fasteignamatsverði húsanna, ef ekki er greitt sérstakt gjald 
fyrir þá notkun. Hreppsnefnd ákveður hvenær þetta ákvæði á við. 

8. gr. 
Af hverri tunnu síldar greiðist 50 aurar. Af hverjum 100 kg af söltuðum, fryst- 

um eða isudum fiski greiðist 15 aurar, af hverri tunnu af söltuðum, flökuðum fiski 

greiðist 30 aurar. Af hverjum 100 kg af hraðfrystum fiskiflökum greiðist 60 aurar 

og frystri síld 110 aurar af hverri tunnu. 

Vatnsskattskylda framleiðsluvöru má ekki flytja burt af framleiðslustaðnum, 

fyrr en vatnsskattur af henni er greiddur, eða um greiðslu samið, að viðlögðum 

sektum, ef út af er brugðið. 

9. gr. 
Þegar um fyrirtæki er að ræða sem nota mikið vatn, svo sem síildarverk- 

smiðjur, getur hreppsnefnd ákveðið að selja því vatn um mæli. Kosti þá smálestin 
70 aura. Sem lágmarksgjald ber verksmiðjunni að greiða kr. 1800.00 fyrir hverja 
1000 mála vélasamstæðu, sem verksmiðjurnar geta annað og tengdar eru við vatns- 
æð veitunnar. Fyrir hverja smálest af ís til fiskiskipa, sé reiknað einnar krónu 

gjald. 
Þegar ákveðið hefur verið að selja vatn um mæli, ber viðkomandi notanda 

að útvega sér mæli og annast sjálfur uppsetningu og viðhald hans. Vanræki vatns- 
notandi að fá sér mæli, þegar það hefur verið ákveðið, eða annast viðhald hans, skal 
vatnsgjald til síldarverksmiðju vera 12 aurar fyrir hvert mál síldar og sildarúrgangs, 
er verksmiðjurnar hafa tekið á móti til bræðslu. Ef vatnsnotandi óskar þess, skal 
vatnsveitan kaupa fyrir hann vatnsmæli. 

10. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts íbúða í húsi hans. Atvinnurekandi 

eða útflytjandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts af síld, fiski og annarri framleiðslu, 
sem skattskyld er. Eigandi framleiðslustöðvar ber ábyrgð á að vatnsskattur af vatns- 
skattsskyldri verkun eða framleiðslu á stöð hans verði greiddur á gjalddaga.
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11. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal gjalda kr. 20.00 fyrir smálest hverja, eða hluta úr smá- 

lest. Ef um vatnskaup í stórum stíl er að ræða, er hreppsnefnd heimilt að veita 
afslátt, þó aldrei meira en 25%. Skip sem vatnsveitan hefur afhent vatn, má ekki, 
að viðlögðum sektum, fara af höfninni, fyrr en vatnið er greitt, nema um annað hafi 
verið samið. 

12. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts af húseignum er 1. júlí ár hvert og greiðist vatnsskatturinn 

í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur samkvæmt 8. gr. fellur í gjalddaga um leið 
og varan er framleidd eða flutt á skipsfjöl til útflutnings. Vatnsskattur samkv. 9. gr. 
fellur í gjalddaga mánaðarlega, eða þegar framleiðslu verksmiðjunnar er lokið ár 
hvert. 

13. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd, fyrir eitt ár í senn, að hækka vatnsskattinn um allt að 

100%, eða lækka um allt að 50%, án staðfestingar ráðuneytisins. 

14. gr. 
Hver sá er tekur vatn án heimildar, eða á annan hátt en ráð er fyrir gert, í þeim 

tilgangi að losna við að greiða lögmæt gjöld fyrir, skal sæta sektum, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt hegningarlögum. Auk þess er honum skylt að greiða 
vatnið, eftir mati vatnsveitustjóra. 

15. gr. 
Hver sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, vatnsþrær, brunahana 

eða önnur mannvirki, sem heyra vatnsveitunni til, skal greiða fullar bætur, sam- 

kvæmt mati tveggja dómkvaddra manna, og sæta sektum. 

16. gr. 
Starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatns- 

æðar liggja, til athugunar og aðgerðar. Ef útbúnaði er að einhverju leyti ábótavant, 
skal svo fljótt sem fært er, sjá um úrbætur á kostnað húseiganda. 

17. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 5000.00. 
Með mál út af brotum á reglugerðinni fer sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. 
júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERD 

um holræsi i Raufarhafnarhreppi. 

1. gr. 
Þegar hreppsfélagið hefur látið leggja holræsi i veg, götu eða annað opið svæði, 

er þeim mönnum sem þar eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað, ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því, út í aðal- 
ræsið, ásamt rigningarvatni, ef hægt er að koma því við. Vanræki einhver að láta gera 

holræsi frá húsi sínu í aðalræsi eða halda því við, innan hæfilegs frests, sem hrepps- 
nefnd setur, getur hreppsnefndin látið vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem aðalholræsakerfi hreppsins varða, svo sem viðhald, 

endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast hreppsnefnd eða maður sem hún felur 
það. Þóknun fyrir þau störf og einnig fyrir reikningshald eða annað vegna hol- 

ræsanna, ákveður hreppsnefnd. 
Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi framangreindra 

aðila og er mönnum skylt að hlýta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og 
annað það er máli skiptir í þessu sambandi. Hreppsnefnd getur leyft holræsi frá ein- 
stökum húsum, þar sem sérstaklega hagar til, beint í sjó fram, eða í rotþró, með sam- 

þykki heilbrigðisnefndar. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið, þar með talið viðhald, greiðist úr hrepps- 

sjóði. Til að standast þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús að, eða 
í námunda við götu, veg eða opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald 
um leið og hann tengir ræsi sitt við aðalræsi kr. 500.00, miðað við hús með einni 
íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 200.00 fyrir hverja íbúð í húsinu umfram eina, og 
telst sem íbúð, ef hluti af húsinu er leigður fyrir vertíðarfólk. Fer þetta eftir mati 

hreppsnefndar. 
Nú eru hús sambyggð, en aðskilin með brunagöflum, og telst þá einstakt hús, 

sá hluti, sem er milli brunagafla. Ef fleiri íbúðir en ein eru í húsi, og íbúðir séreign, 
skal heildarupphæð tengigjaldsins skiptast milli eigenda íbúðanna hlutfallslega eftir 

tölu íbúðanna sem þeir eiga. 
Auk tengigjalds greiði hver húseigandi í holræsagjald til Raufarhafnarhrepps kr. 

100.00 af hverju húsi, en kr. 50.00 á íbúð í húsi umfram eina, og enn fremur 5% 
— fimm af þúsundi — af fasteignamati húsanna. Skylt er að greiða tengigjald af 
öllum húsum, sem þegar eru tengd við holræsakerfi hreppsins, enda hafi slíkt ekki 

verið áður greitt. 
4. gr. 

Hið árlega holræsagjald sem og tengigjaldið, getur hreppsnefnd hækkað eða 

lækkað um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

5. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu tengigjalds og holræsagjalds gagnvart hrepps- 

nefnd. Kröfur, sem hreppsnefnd kann að öðlast samkv. 1. og 3. grein, má taka lög- 

taki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni Í 

næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 

aðfararveði. 
Gjalddagi holræsagjalds er 1. júlí ár hvert. 
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157 6. gr. 
11. név. Með mål út af reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps hefur samið og sam- 
þykkt og gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

158 AUGLÝSING 
11. nóv. 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samþykktum 

sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu fé- 
lagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

186. Sjúkrasamlag Mýrahrepps, A.-Skaftafellssýslu. Staðfest 6. júní 1958. 
187. Sjúkrasamlag Miðneshrepps, Gullbringusýslu. Staðfest 29. október 1958. 
188. Sjúkrasamlag Eyjahrepps, Hnappadalssýslu. Staðfest 11. nóvember 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. nóvember 1958. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

159 AUGLÝSING 
11. nóv. 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á reglum nefnda til úthlutunar bóta 
samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest reglugerð fyrir eftirtaldar úthlutunarnefndir atvinnuleysisbóta, sbr. 
auglýsing ráðuneytisins, nr. 16, B-deild Stjórnartíðinda 7. febrúar 1957: 

22. Nefnd Félags íslenzkra rafvirkja. Staðfest 12. júní 1958. 
23. Nefnd Verkalýðsfélags Stykkishólms. Staðfest 10. september 1958. 
24. Nefnd Verkalýðsfélagsins Jökuls, Höfn í Hornafirði. Staðfest 11. nóvember 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. nóvember 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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AUGLYSING 160 
11. nóv. 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samþykktum 

sjúkrasamlaga í kaupstöðum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu fé- 

lagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

13. Sjúkrasamlag Reykjavíkur. Staðfest 26. september 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. nóvember 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 161 
. nóv. 

um fasteignaskatt i Reykjavik. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Reykjavíkur skal greiða fasteignaskatt af öllum fasteignum i lög- 

sagnarumdæmi Reykjavíkur eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum .........000000. 000... 00... 2% 
2. — húseignum og öðrum mannvirkjum .........000000 000... s.n. 1% 
3. — túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og löndum 0.5% 

3. gr. 
Skatt skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um 

fram er, skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki 100 kr. greiðist eng- 

inn skattur. 
4. gr. 

Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 
samningsbundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts samkv. reglugerð þessari er 2. janúar ár hvert, í fyrsta 

sinni 2. janúar 1959, og ber að greiða skattinn hjá bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur 2 mánuðum eftir gjalddaga, skal greiða 

sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkv. 33. gr. laga nr. 66 12. apríl 1945. 

7. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti samkv. reglugerð þessari eru allar fasteignir bæjar- 

sjóðs Reykjavíkur aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu.
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Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki eru 
leigð út til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og hús 
annarra ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milli- 
ríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum og lóðir, sem eru til 
opinberra þarfa. 

Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt 
er aðilum að skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, 
er á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami 
forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvöxtu má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt samkv. 
lögum nr. 67 frá 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

RÆKTUNARSAMÞYKKT 

fyrir Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps og Búnaðarfélag Snæfjallahrepps 

í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps og Búnaðarfélag Snæfjallahrepps í N.-Ísafjarðar- 
sýslu gera á grundvelli laga nr. 7 12. jan. 1945, svofellda samþykkt: 

1. gr. 
Samþykktin nær yfir svæði Búnaðarfélags Nauteyrarhrepps og Búnaðarfélags 

Snæfjallahrepps í N.-Ísafjaraðarsýslu. 

2. gr. 
Tilgangur með ræktunarsamþykktinni er: 
Að ræsa fram land til hvers konar ræktunar eftir því sem nauðsyn krefur. 
Að framkvæma sléttun túna, sem ekki eru þegar véltæk. 
Að taka að sér jarðvinnslu til nýræktar túna og garða. 
Að framkvæma sléttun engja sem ekki eru þegar véltækar. 
Allt þetta skal framkvæmt eftir fyrirmælum trúnaðarmanna, er Búnaðarfélag 

Íslands samþykkir til að hafa á hendi undirbúning um hvernig verkin skuli fram- 
kvæmd. Tilgangi sínum hyggst sambandið að ná með því að afla sér véla og áhalda. 
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3. gr. 
Aðalfundur sambandsins hefur æðsta vald í málefnum þess. Sæti á honum eiga 

allir meðlimir búnaðarfélaganna. Aðalfundur skal haldinn fyrir apríllok ár hvert.
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4. gr. 162 
Stjórn Ræktunarsambandsins skal skipuð þremur mönnum, kosnum i fyrsta sinn 14. nóv. 

á stofnfundi sambandsins. Formaður kosinn sérstaklega og síðan einn úr hvorum 
hreppi. Hver stjórnarmaður sitji í þrjú ár. Varpa skal hlutkesti um hverjir eiga að 
ganga úr fyrstu tvö árin. Árlega skal kjósa tvo menn til vara, sinn úr hvorum hreppi, 
sem taki sæti í forföllum stjórnenda. Kosning sé jafnan skrifleg. 

5. gr. 
Stjórn Ræktunarsambands Nauteyrar- og Snæfjallahrepps annast allar fram- 

kvæmdir. Um kaup á vélum og áhöldum skal hafa samráð við Véladeild ríkisins. 
Skylt er að tryggja vélar og áhöld fyrir kostnaðarverði á hverjum tíma. 

6. gr. 
Stjórn sambandsins skal sjá um reikningshald þess. Stjórninni er heimilt að 

að ráða framkvæmdastjóra til eins árs í senn og ákveða honum laun. Reikningsár 
sambandsins er almanaksárið. Reikningsskilum skal lokið það tímanlega að endur- 
skoðun geti farið fram fyrir aðalfund sambandsins. 

7. gr. 
Aðalfundur kýs endurskoðendur. Skulu þeir vera tveir félagsmenn í búnaðar- 

félögunum. Þeir skulu kosnir í fyrsta sinn á stofnfundi en síðan á víxl einn á 
hverjum aðalfundi. Hlutkesti skal ráða í fyrsta sinn hvor gengur úr. Endurskoðendur 
skulu sannprófa reikninga og bera ábyrgð fyrir aðalfundi. 

8. gr. 
Beiðnir um vinnu skulu komnar það tímanlega til stjórnar Ræktunarsambands- 

ins að hún geti skipulagt vinnuáætlun fyrir yfirstandandi ár. Beiðninni skal fylgja 
greiðsluskuldbinding sem stjórnir tekur gilda. 

9. gr. 
Heimilt er stjórn sambandsins að taka að sér verk hjá öðrum aðilum, ef ekki 

eru verkefni fyrir hendi hjá meðlimum sambandsins og ef það brýtur ekki í bága 
við hagsmuni samþykktaraðila. 

10. gr. 
Ræktunarsambandið myndar stofnsjóð til kaupa á vélum og verkfærum að upp- 

hæð kr. 200000.00 — tvö hundruð þúsund krónur —. 
Stofnsjóður myndast þannig: 

1. Búnaðarfélög þau, er að samþykkt þessari standa, leggja fram 14 hluta stofn- 
fjárins og er framlag þetta óafturkræft. 

2. Heimilt er ræktunarsambandinu að taka að láni % hluta stofnfjárins ef þörf 

krefur. 

3. Helmingur stofnfjárins er framlag ríkissjóðs til kaupa á ræktunarvélum, sem 
sambandið kaupir, samkvæmt ákvæðum laga nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar- 
og húsagerðarsamþykktir í sveitum. Framlög þessi renna í stofnsjóð jafnóðum 
og þau eru greidd til vélakaupa sambandsins. 

11. gr. 
Til rekstrarkostnaðar telst greiðsla á vinnulaunum, viðhald og geymsla, kostn- 

aður véla og verkfæra, kostnaður við flutning véla og áhalda milli vinnustaða, fyrn- 
ingargjald, vextir og afborgun lána, stjórnarkostnaður og þar að auki 5% af vinnslu- 
kostnaðinum. 

B 41
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12. gr. 
Tillögur er fram kunna að koma til breytinga á samþykkt þessari frá búnaðar- 

félögunum eða framkvæmdastjóra, skulu sendar stjórn Ræktunarsambandsins, er 
sendir þær til búnaðarfélaga þeirra er að samþykkt standa til umsagnar. Samþykki 
löglegur aðalfundur breytingarnar með % atkvæðisbærra fundarmanna skal stjórn 
sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélagi Íslands, er leitar staðfestingar land- 

búnaðarráðherra á þeim. 

13. gr. 
Samþykkt þessa má því aðeins nema úr gildi að fyrir liggi rökstutt álit meiri 

hluta samþykktaraðila um að tilgangi samþykktar verði ekki náð og lögmætur aðal- 
fundur Ræktunarsambandsins samþykki það með a. m. k. % atkvæðisbærra fundar- 
manna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

14. gr. 
Að öðru leyti fer um starfrækslu sambandsins og annað því viðkomandi eftir 

gildandi lögum og reglugerð. 

Samþykkt þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarð- 
ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum, reglugerð um jarðræktarsamþykktir frá 
20. febrúar 1946 og jarðræktarsamþykkt Búnaðarsambands Vestfjarða nr. 72 frá 
21. febrúar 1947, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin jarðræktar- 
samþykkt fyrir Búnaðarfélag Snæfjallahrepps, frá 20. janúar 1949, og jarðræktar- 
samþykkt fyrir Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps, frá 22. maí 1947. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

BYGGIN GARSAMÞYKKT 

fyrir Suður--Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Byggingarsamþykkt þessi nær til hvers konar varanlegra húsbygginga á jörð- 

um er til lögbýla teljast, þar með talin nýbýli, svo og byggingar sem reistar eru á 
lóðum og lendum innan takmarka sýslunnar. 

Undanskildir eru þó ákvæðum samþykktarinnar þeir löggiltir verzlunarstaðir, 
er hafa sett sér byggingarsamþykkt samkvæmt lögum nr. 19 frá 20. okt. 1905. 
Setji löggiltir verzlunarstaðir sér síðar samþykktir, þá eru þau kauptún þar með und- 
anþegin ákvæðum byggingarsamþykktar þessarar. 

2. gr. 
Sýslunefnd ræður byggingarfulltrúa í samráði við Teiknistofu landbúnaðarins 

og stjórn Búnaðarsambands sýslunnar. Hann skal vera húsasmíðameistari með full- 
um réttindum og ráðinn til tveggja ára í senn. 

Byggingarfulltrúi á sæti á fundum byggingarnefndar og hefur tillögurétt um öll 

þau mál er nefndirnar taka til úrskurðar.
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3. gr. 163 
Laun byggingarfulltrúa greiðast af sýslusjóði Suður-Þingeyjarsýslu, Byggingar- 14. nóv. 

sjóði og sýslusjóðum Eyjafjarðar- og Norður-Þingeyjarsýslu, ef ráðinn verður sam- 
eiginlegur byggingarfulltrúi fyrir þessar sýslur, samkvæmt ákvæðum laga nr. 26 1. 
apríl 1948. 

4. gr. 
Í hverjum hreppi skal vera byggingarnefnd. Í henni eiga sæti 3 menn, kosnir 

af viðkomandi hreppsnefnd og jafn margir til vara. Kosning þeirra fer fram að af- 
loknum hverjum almennum hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra jafn 
langan tíma og kjör hreppsnefndar. 

5. gr. 
Verkefni byggingarnefndar eru: 

1. Að veita byggingarleyfi samkvæmt uppdráttum, sem — ef um sveit er að ræða — 
séu gerðir eða samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins. 

2. Að hafa umsjón með því, að ákvæðum byggingarsamþykktar og uppdráttum 
sé fylgt. 

3. Að veita nýbýlastjórn aðstoð varðandi þau byggingarmál á samþykktarsvæðinu, 
er henni við koma, að því er tekur til endurbygginga og bygginga á nýbýlum. 

4. Að rannsaka svo oft sem þörf krefur, ástand í byggingarmálum í umdæminu 
og hafa tiltækar sem nákvæmastar skýrslur um ásigkomulag bygginga á ein- 
stökum jörðum og hvernig þeim er við haldið. 

6. gr. 
Staðsetning nýrra bygginga, íbúðarhúsa, peningshúsa og annarra útihúsa, skal 

gerð af byggingarnefnd, að því leyti sem ákvarðanir um staðsetningu ekki falla 
undir ákvæði laga nr. 48 frá 28. maí 1957 og reglugerðar, sem sett er samkvæmt 
þeim lögum. 

Skylt er þó byggingarnefnd að framkvæma staðsetningu við endurbyggingu 
íbúðar- og peningshúsa, ef landnámsstjóri álítur tilfærslu nauðsynlega, enda sé stað- 
setning framkvæmd í samráði við hann. 

7. gr. 
Byggingarnefnd hefur allt eftirlit með þeim byggingaframkvæmdum er hér greinir: 

1. Íbúðarhúsabyggingum og byggingum, þótt ekki séu úr varanlegu efni, sem 
byggðar eru fast við íbúðarhús eða í næsta nágrenni við þau. 

2. Öllum byggingum, sem gerðar verða á nýbýlum í hlutaðeigandi sveitarfélagi, 
sem stofnuð eru samkvæmt lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

3. Öllum peningshúsum og öðrum útihúsum, sem byggð eru úr varanlegu efni, svo 
og öðrum byggingum, sem lán eru veitt til úr Ræktunarsjóði. 

4. Aðgerðum á eldri húsum, þegar um meiri háttar breytingar eða aðgerðir er að 

ræða. 

8. gr. 
Þeir, sem ætla að byggja eða framkvæma meiri háttar aðgerðir á eldri byggingum, 

er falla undir verksvið byggingarnefndar, skulu senda tilkynningu um það til nefnd- 
arinnar og umsóknir um byggingaleyfi. Umsókninni fylgi tvíritaðir uppdrættir, 
samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins, ef um sveit ræðir, af hinu fyrirhugaða 
mannvirki, í mælikvarða 1:100, blaðstærð 21 X< 30, 30 X 42 eða 42 X 60 em og á 
hverju blaði auður reitur 4 X 5 cm í hægra horni efst. 

Uppdrættir af húsi sýni grunnflöt kjallara og allra hæða þess, þversneiðingar 

og allar hliðar og gafla þess.
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9. gr. 
Byggingarnefndir hreppanna taka á móti beiðnum um byggingarleyfi, hver úr sínu 

umdæmi. 

Tilkynnir byggingarnefnd síðan bygsingarfulltrúa hverjar beiðnir hafi borizt 
til nefndarinnar. Hann kallar nefndina saman, en hún úrskurðar hvort leyfi skuli 
veitt. Byggingarfulltrúi og bygsingarnefndir skulu kynna sér sem bezt byggingar- 
afstöðu og byggingarþörf með tilliti til búskapar þess, sem stunda má á hverri jörð 
og annað er áhrif getur haft á þarfir um húsakost á jörðinni. 

10. gr. 
Byggingarnefnd hefur heimild til að ákveða að hús, sem ætluð eru til atvinnu- 

reksturs, sem hefur brunahættu í för með sér, skuli byggð á afviknum stöðum eða 
svo tryggilega útbúin, að fullt öryggi fáist gegn eldhættu, að dómi nefndarinnar, 
eða á þann hátt, sem gildandi lög um brunamál skipa fyrir. 

11. gr. 
Umsækjanda um byggingarleyfi skal tilkynna bréflega hverja afgreiðslu mál 

hans hefur fengið. Byggingarleyfið skal ritað á hvern uppdrátt og annað eintak upp- 
dráttarins afhent umsækjanda. Hitt eintakið skal vera í vörzlum byggingarfulltrúa. 

12. gr. 
Enginn má byggja nýtt hús úr varanlegu efni, nema hann hafi áður fengið til 

þess skriflegt leyfi byggingarnefndar. Enn fremur hefur nefndin gætur á, að ný hús 
séu byggð eins og hún hefur ákveðið, og skal hafa eftirlit með aðalviðgerðum á 
húsum úr varanlegu efni. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndarmenn skulu jafnan 
hafa frjálsan aðgang að byggingum þeim, sem eru í smíðum. 

13. gr. 
Hefji einhver smíði bygginga, sem tilgreindar eru í 7. gr. þessarar samþykktar, 

án leyfis nefndarinnar, eða byggi öðruvísi en ákveðið hefur verið af Teiknistofu land- 
búnaðarins og byggingarnefnd, þá skal hann, og yfirsmiður hússins, sæta sektum frá 
100—1000 kr., er renna í sýslusjóð. 

Nefndin hefur heimild til að láta rífa niður á kostnað eiganda, það sem gert 
hefur verið, ef henni þykir ástæða til. Hið sama gildir, ef byrjað hefur verið á veru- 
legum breytingum húsa, sem samþykkt þessi tekur til, áður en fyrir liggur skriflegt 
leyfi nefndarinnar. 

14. gr. 
Byggingarnefndum og byggingarfulltrúa er enn fremur falið að hafa með höndum: 

1. Eftirlit með íbúðum í sýslunni og leiðbeiningar og íhlutun um nauðsynlegar um- 
bætur á þeim í samráði við héraðslækni. 

2. Eftirlit með fjósum og þeim byggingum þar sem vinnsla mjólkurvara fer fram, og 
hlutast til um að bætt verði úr því, sem áfátt er, eftir reglum, er þar um gilda 
eða settar kunna að verða. 
Heimilt er byggingarnefndum, þar sem árleg dýralæknisskoðun fer fram, vegna 

mjólkurframleiðslunnar, að krefjast þess af stjórnum mjólkurbúa, að byggingarfull- 
trúi fái ætíð afrit af skýrslu dýralæknis, um þau atriði, sem áfátt er um og máli 
skipta í þessu sambandi. 

15. gr. 
Byggingarnefnd skal halda að minnsta kosti tvo fundi á ári, þar sem tekin séu 

til meðferðar byggingarmál hreppsins og ráðstafanir gerðar fyrir væntanlegar fram- 
kvæmdir. Aukafundi getur byggingarfulltrúa kvatt saman, ef tilefni er til.
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Fundir skulu rækilega auglýstir hreppsbúum með hæfilegum fyrirvara og tiltek- 
inn frestur hvenær erindi skulu hafa borizt til nefndarinnar. 

Byggingarfulltrúi undirbýr fundinn sem bezt, svo að unnt sé að afgreiða þau 
mál, er fyrir liggja. 

16. gr. 
Gerðir funda byggingarnefnda, skal skrá í fundarbók, og sé hún undirskrifuð í 

lok hvers fundar af öllum viðstöddum nefndarmönnum ásamt byggingarfulltrúa, sé 
hann mættur. 

Þóknun til hinna hreppskjörnu nefndarmanna greiðir sveitarsjóður, ásamt bók 
og ritföngum. 

17. gr. 
Nú er hlutaðeigandi óánægður með ákvörðun byggingarnefndar og getur hann þá 

skotið ágreiningnum undir úrskurð forstöðumanns Teiknistofu landbúnaðarins, 
er fellir fullnaðarúrskurð um málið, eftir að hafa fengið skriflegar ástæður beggja 
aðila. 

18. gr. 
Auk þess, sem áður er tekið fram, skulu verkefni byggingarfulltrúans vera 

þessi: 

1. Fara um sýsluna og leiðbeina sýslubúum um hvers konar byggingar og láta þeim 
í té eða útvega teikningar af þeim, ef óskað er. Ferðum þessum sé hagað þannig, 
að hann komi á hvert byggt ból í sýslunni ekki sjaldnar en fimmta hvert ár. 

2. Vera trúnaðar- og eftirlitsmaður Búnaðarbankans og nýbýlastjórnar með þeim 
þeim byggingum, sem byggðar eru fyrir lán eða fjárstyrk frá þessum stofnunum. 
Hann aðstoði enn fremur, ef þess er óskað við athuganir og tilraunir með bygg- 
ingarefni og fleira í því sambandi. Skal honum heimilt að banna að nota bygg- 
ingarefni, sem hann telur ónothæft. 
Starfssvið byggingarfulltrúa skal nánar fram tekið í erindisbréfi. 

19. gr. 
Nú setur sýslunefnd reglugerð, samkvæmt 11. gr. laga nr. 108 frá 31. desem- 

ber 1945, sbr. 5. gr. laga nr. 26 1. april 1948, um húsbyggingar í sýslunni, er tekur 
til ákvæða um styrkleika steinsteypu og máttarviða, hæð undir loft, útbúnað reyk- 
háfa, yfirklæðningu og raflagnir, og eru þær þá bindandi fyrir alla þá aðila, sem 
ákvæði þessarar samþykktar ná til. 

20. gr. 
Byggingarfulltrúa ber að kæra brot á samþykkt þessari fyrir hlutaðeigandi lög- 

reglustjóra. 
Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Byggingarsamþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefur samþykkt 
og gerð er samkvæmt ákvæðum laga nr. 108 31. des. 1945, um byggingarsamþykktir 
fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlunarstaðir, sbr. lög nr. 26 1. apríl 
1948, um breyting á þeim lögum, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Hafnarfjarðar skal greiða fasteignaskatt af fasteignum í lög- 

sagnarumdæmi Hafnarfjarðar eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

1. Af verzlunarlóðum og lóðum til atvinnureksturs ...........00...0.00... 2% 
2. — verzlunarhúsum, verksmiðjum, byggingum til atvinnureksturs, bryggj- 

um og álíka mannvirkjum .............000000.. eeen 1% 

Af húseignum, sem einungis eru notaðar til íbúða og lóðum, sem þær standa á, 
greiðist enginn skattur. 

Sé húseign notuð bæði til atvinnurekstrar og íbúðar greiðist skatturinn aðeins 
af þeim hluta, sem notaður er til atvinnurekstrar. Við ákvörðun skattsins skal miða 
við stærð hins skattskylda hluta hússins og skatturinn síðan ákveðinn hlutfallslega 

eftir fasteignamati. 

3. gr. 
Skattinn skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem 

umfram er, skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki 100 krónum, greiðist 

enginn skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts samkvæmt reglugerð þessari er 1. júlí ár hvert og ber 

að greiða skattinn til bæjargjaldkera. Skattinn skal reikna í heilum krónum. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur tveim mánuðum eftir gjalddaga, skal 

greiða sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt 33. gr. laga nr. 66 
12. apríl 1946. 

7. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti samkvæmt reglugerð þessari eru allar fasteignir 

bæjarsjóðs Hafnarfjarðar, aðrar en lóðir og lönd, sem seldar eru á leigu. 
Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki eru 

leigð út til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og hús 
annarra ríkja að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í 
milliríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem 
eru til opinberra þarfa. 

Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt 

er aðilum að skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröf-
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um, er å eigninni hvila. Ef hus brennur, eftir ad skatturinn er fallinn i gjalddaga, 
er sami forgangsréttur fyrir honum i brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 67 frá 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 
2 í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Neskaupstað. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Neskaupstaðar skal greiða fasteignaskatt af öllum fasteignum 

í lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

j 2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum .........0.000.. 0000... 00. 2 % 
2. — húseignum og öðrum mannvirkjum .........00000000 00... 0... 1 % 
3. — túnum, görðum, reitum og öðrum lóðum og lendum .............. 0.5% 

3. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti eru þær fasteignir, sem um ræðir í 4. gr. laga nr. 

67 frá 1945. Verði ágreiningur um skattskyldu fasteignar sker ráðherra úr, en heim- 

ilt er að skjóta málinu til dómstólanna. 

4. gr. 
Fasteignaskatt skal reikna eftir heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en brot- 

um úr hundruðum skal sleppa, og nái virðingin ekki kr. 100.00 greiðist enginn 
skattur. 

5. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigulóðir, leigujarðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

6. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts er 1. júní ár hvert og ber að greiða skattinn til bæjar- 

gjaldkera. Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur innan tveggja mánaða, skal 
greiða sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt lögum um útsvör. 

7. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veð- 
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er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

8. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Neskaupstaðar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 67 frá 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 175 1951, um menntaskóla. 

1. gr. 
73. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Agi skólanna skal miða að því að friða um starf þeirra og ala með nemendum 
iðjusemi, hófsemd og prúðmennsku. Skulu kennarar og nemendur leitast við í sam- 
einingu að glæða heilbrigðan anda í skólunum. 

Nemendur mega aldrei ölvaðir vera eða á þeim sjást, að þeir hafi neytt áfengis. 
Áfengi má eigi hafa um hönd í húsakynnum skólanna. Brjóti nemendur gegn þessu, 
skal skólastjóri vanda um við þá og áminna og gera forráðamönnum þeirra aðvart 
um brotið. Skipist nemendur eigi við endurtekna áminningu, ber að víkja hinum 
brotlegu úr skóla. 

Komi kennari til starfa undir áhrifum áfengis, neyti þess í híbýlum skólans 
eða vanræki störf sakir vinneyzlu, ber skólastjóra að gera ráðuneytinu aðvart og 
mun slík hegðun kennara látin varða stöðumissi. 

Nú gerist nemandi á annan hátt brotlegur við reglugerð skólanna eða starfs- 
reglur. Skulu kennarar þá vanda um við hann eða tilkynna skólastjóra, ef brotið 
er stórt. Skipist nemandi ekki við slíkar umvandanir kennara eða skólastjóra, getur 
skólastjórn vikið honum úr skóla um stundarsakir eða til fulls, enda hafi forráða- 
manni hans, ef til næst, verið gert aðvart um brotið. Þó getur brot nemanda verið 
þannig vaxið, að skólastjóri megi vísa honum burt tafar- og skilyrðislaust. 

Skólastjórn getur og vikið frá prófi eða synjað um próf, einnig stúdentspróf, 
utanskólanemanda, sem gerzt hefur brotlegur við almennt velsæmi eða landslög. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 21. gr. laga nr. 58/1946, öðlast 

Þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 17. nóvember 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 162 1949, um þjóðleikhús. 

1. gr. 
13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Þjóðleikhússtjóri ræður leikara og gerir við þá ráðningarsamning, sbr. 4. gr. 

Leikarar skulu ráðnir til eins árs í senn eða lengri tíma, allt að fimm árum, eða 

í einstök hlutverk. Leikár telst frá 1. september til 31. ágúst. Ráðningarsamningar 
miðast við leikár eða frá þeim tíma, er þeir ganga í gildi og til loka leikársins, nema 
um ráðningu í einstök hlutverk sé að ræða. Hvor aðili, þjóðleikhússtjóri og fast- 
ráðinn leikari, getur sagt upp samningi, enda sé það gert eigi síðar en þrem mán- 
uðum áður en ráðningartíminn er útrunninn. Ef hvorugur aðili segir upp samningi 
fyrir tilgreindan tíma, framlengist hann óbreyttur um jafnlangan tíma og hann 

gilti áður. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 13. gr. laga nr. 86/1947, um 

þjóðleikhús, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 17. nóvember 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, 

sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.-mæli á kr. 3.00 hverja kwst. 
2. Um kwst.-mæli á kr. 1.10 hverja kwst., auk fastagjalds af gólffleti í rúmi þvi, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ........ kr. 15.00 á ferm. á ári. 
— ganga, geymslur o. þ. h. .......020.00.... — 4.00 á ferm. á ári. 

B. Notkun til heimilisþarfa. 

Um kwst.-mæli á kr. 0.80 hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald, kr. 7.00 
á mánuði, af hverju íbúðarherbergi, þar með talin eldhús. Geymslur og ganga skal 
ekki telja. Herbergi, sem er minna en 5 ferm. skal telja sem hálft, en stærra en 
25 ferm. sem tvö. Ef meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 ferm. má miða 
við samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngildi einu herbergi, 
en 5 ferm. hálfu herbergi. 
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C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.-mæli á kr. 1.60 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma á ári, má krefjast minnsta árgjalds, kr. 300.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar og fiskþurrkunar o. þ. h. um kwst.-mæli á kr. 0.70 hverja 
kwst. 

3. Um kwst.-mæli á kr. 0.30 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 800.00 á ári 
á hvert kw. mesta notaðs afls vélanna. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað 
afl, skal fastagjaldið vera kr. 600.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raforkunotkun til atvinnufyrir- 
tækja. 

4. Raforku til súgþurrkunar á heyi og hliðstæðra nota á tímabilinu 1. júní til 1. 
nóvember má selja á kr. 0.60 hverja kwst. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.-mæli á kr. 0.45 hverja kwst. 
2. Um kwst.-mæli á kr. 0.35 hverja kwst., enda sé þá straumurinn rofinn í allt að 

3 klst. á sólarhring, á tímum mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1% 
klst. í senn. 

3. Um kwst.-mæli á kr. 0.13 hverja kwst. Sala á rafmagni samkvæmt þessum lið 
er háð því skilyrði, að straumurinn sé rofinn frá kl. 8.30 til kl. 23. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notendur rafmagns samkvæmt 2. og 3. lið láti á sinn kostnað setja klukku- 

rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. Þó má rafveitan leggja til rofa 
og annast viðhald þeirra, enda kosti notandi þá tengingu þeirra og greiði 
leigu af þeim samkvæmt reglum um leigu mælitækja. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 
1. Til vinnulýsingar við byggingar á meðan á byggingu stendur, á kr. 1.60 hverja 

kwst. 
2. Til götu- og hafnarlýsingar: 

a. Á kr. 0.85 hverja kwst., enda kosti notandi uppsetningu og viðhald lýsingar- 
kerfisins. 

b. Á kr. 1.80 hverja kwst. Notandi kosti uppsetningu kerfisins, en rafveitan 
annist viðhald á sinn kostnað. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitunni þó heimilt að selja raforku eftir 
sérstökum samningi í hvert skipti, en eigi lengur en eitt ár í senn. 

IL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 
hverri og er sú ákvörðun bindandi fyrir neytandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir:
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1. Af einfasa mælum upp að 30 amper .....00000000000.. kr. 4.00 á mánuði. 

2. — þrífasa mælum upp að 50 amper .....0000000000.. — 5.00 - — 

3. — — — 50 til 200 amper 2...0000 000... — 1250 - — 

4. — — — yfir 200 amper 2....0000 000... — 1800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem hér eru nefnd, skal ársleigan vera sem 

næst 20% af verði tækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 

sem hér segir: Grunngjald kr. 3000.00 og auk þess gjald miðað við fasteignamats- 

verð húsa, lands og lóða, sem hér segir: Af fyrstu 50 þús. kr. af fasteignamati 

greiðist 8 af hundraði. Af fasteignamatsverði yfir 50 þús. kr. greiðist 5 af hundraði. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar yfir 25 metrar eða loflinuheimtaugar yfir 60 

metrar, skal húseigandi greiða allan kostnað af því, sem fram yfir er. Ef lagðar 

eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við síðari heim- 

taug eftir reikningi. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur 

rafveitunefnd áætlað matsverðið með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat 

ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjaldið í samræmi við 

það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda liggi fyrir staðfest teikning 

af því. 
Heimtaugar eru eign rafveitunnar, enda þótt heimtaugargjald hafi verið greitt. 

Sé heimtaug ekki notuð, getur rafveitan tekið hana burtu eða krafizt þess, að not- 

andi greiði lágmarksfjárhæð, kr. 1000.00 á ári til rafveitunnar, enda þótt raforku- 

notkun hans sé minni eða engin. 

IV. OPNUARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, má taka gjöld fyrir lokunartilkynningu og enduropnun, allt 

að kr. 100.00 samtals. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 

lokað og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 50.00 gjald 

til gjaldkera rafveitunnar. 

Hreppsnefndinni er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 

skrá þessari um allt að 20 af hundraði án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, 

enda auglýsi hreppsnefndin breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar 

kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps hefur samþykkt, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923 og raforkulögum 

nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps, 

nr. 61 26. marz 1956. 

Atvinnumálaráðuneytið, 17. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

1958 
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169 AUGLYSING 17. nóv. 
um viðauka við gjaldskrá fyrir dómtúlkun og skjalaþýðingar, 

nr. 143 14. nóv. 1944. 

Við gjaldskrána bætist ný grein, er verður 4. gr., svo hljóðandi: 
Grunngjöld gjaldskrárinnar skulu breytast til hækkunar eða lækkunar í sam- 

ræmi við breytingar á launum opinberra starfsmanna. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 17. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

170 REGLUGERÐ 
27. nóv. 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Neskaupstað. 

1. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar, sem standa við vegi eða 

opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt 0.7% af fast- 
eignamatsverði hússins. Lágmarksskattur á íbúð skal þó vera kr. 100.00 á ári. 

Sama gildir um önnur hús, er fá veitt vatni úr vatnsveitu bæjarins. 

2. gr. 
Auk vatnsskatts samkvæmt 1. gr. skal greiða vatnsskatt fyrir hreyfivélar, gos- 

brunna, verksmiðjur, frystihús, baðhús, hvers konar þvottastöðvar, efnalaugar, veit- 
ingastaði, sláturhús, iðnfyrirtæki og fyrir vatn til hvers konar slíkrar notkunar 
umfram venjulega heimilisnotkun. 

Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt 1. mgr. samkvæmt mæli með 50 aura 
verði fyrir hvern teningsmetra. 

Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til sem í 1. mgr. segir, og skal 
vatnsveitan þá áætla aukavatnsskattinn eftir áætlaðri notkun og samkvæmt verðlagi 
i 2. mgr. 

Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunnar 
um aukavatnsskatt, og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnoktun hans verði mæld 
um eins mánaðar skeið eftir vali vatnsveitunnar, og verður aukavatnsskattur þess 
árs þá ákvarðaður hlutfallslega við þá mælingu. 

Árlegur vatnsskattur á vörubíl skal vera kr. 100.00 og á fólksbil kr. 50.00. 

3. gr. 
Hafnarnefnd ákveður verð á vatni, sem selt er til skipa á höfninni, en greiða 

skal hafnarsjóður fyrir vatnið eftir ákvörðun bæjarráðs. 

4. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt eftir því, sem ástæður leyfa, og almenningsþörf krefur: 

að skammta vatn, einnig til almenningsþarfa, þegar ónógt vatn er fyrir 
hendi,
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ad loka fyrir vatnsrennsli til beirra, sem vanrækja ad gera vid bilanir å 170 
vatnsæðum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á 27. nóv. 

réttum gjalddögum. 
Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis slökkvi- 

liðsstjóra. Sérstakt leyfi bæjarráðs þarf til að setja vatnshreyfivélar í samband við 

vatnsæðarnar. 

5. gr. 
Vatnsskattur samkvæmt reglugerð þessari fellur í gjalddaga 1. júní ár hvert 

og ber að greiða skattinn til bæjargjaldkera. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mælingu, sbr. 2. gr., er heimilt 

að innheimta skattinn á fjórum gjalddögum í lok hvers ársfjórðungs. 
Vatnsskatt má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni næstu 

tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að- 

fararveði. 

6. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn, án staðfestingar ráðuneytisins, að hækka eða lækka 

gjöld samkvæmt reglugerð þessari um allt að 50%, hvort heldur er einstaka liði 

eða gjöldin í heild. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaupstaðar, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 

5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felldar reglugerð fyrir vatnsveitu Neskaupstaðar, nr. 66 

22. júní 1937 með síðari breytingum og gjaldskrá fyrir vatnsveitu Neskaupstaðar, 

nr. 90 22. apríl 1952. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 171 
. 21. nóv. 

um fasteignaskatt í Kópavogskaupstað. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Kópavogskaupstaðar skal greiða fasteignaskatt af öllum fast- 

eignum innan kaupstaðarins eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum ........0000000 00... 0... 2% 

2. — húseignum og öðrum mannvirkjum .......0000000000. 000... 0... 1% 

3. — túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lendum 0.5% 

3. gr. 
Undanþegnar skatti er þær fasteignir, sem um ræðir í 4. gr. laga nr. 67 frá 1945. 

Verði ágreiningur um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt er að 

skjóta málinu til dómstólanna.
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4. gr. 
Fasteignaskatt skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en brot- 

um úr hundruðum skal sleppa, og nái virðingin ekki kr. 300.00 greiðist enginn 
skattur. 

5. gr. 
Eigandi fasteignar greiði skattinn, nema um leigulóðir, leigujarðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiði ábúandi eða leigjandi skattinn. 

6. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts er 2. janúar ár hvert. Skattinn ber að greiða til bæjar- 

gjaldkera. Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur að fullu innan tveggja mánaða 
eftir gjalddaga, skal greiða sömu dráttarvexti og greiddir eru af útsvörum. 

7. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröf- 
um, er á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skattur er fallinn í gjalddaga, er 
sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

8. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt samkv. lögum nr. 67 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 
í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um fasteignaskatt í Kópavogskaupstað, nr. 
148 10. október 1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Neskaupstað. 

1. gr. 

Þegar bærinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, er 
þeim húseigendum, sem þar eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðal- 
ræsið ásamt rigningarvatni, ef hægt er að koma því við. Vanræki einhver að láta 
gera holræsi innan hæfilegs frests, sem bæjarráð setur, getur það látið vinna verkið 
á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi bæjarins varða, svo sem viðhald, end- 

urbætur og umsjón alla, annast bæjarstjóri eftir fyrirmælum bæjarráðs, nema sér- 
stökum manni verði falið að annast þessi störf. Bæjarstjóri annast og reikningshald 
og fjárreiður holræsagerðarinnar.
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Engum er heimilt að leggja ræsi i adalræsi, nema að fengnu samþykki ofan- 172 

greindra aðila, og er mönnum skylt að hlíta fyrirmælum þeirra um gerð og legu 27. nóv. 

ræsis og annað það, er máli skiptir í sambandi við það. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr bæjarsjóði. Til að standast 

þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús að eða í námunda við götu, veg 

eða opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða árlega á holræsagjald 0.5% af 

fasteignamati húsanna, þó ekki undir kr. 100.00 af einbýlishúsi og af íbúðarhús- 

um með tveim íbúðum eða fleiri skal lægsta gjald vera kr. 75.00 á íbúð á ári. Gjöld 

þessi getur bæjarstjórn hækkað eða lækkað um allt að 50% án staðfestingar ráðu- 

neytisins. 

4. gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds gagnvart bæjarstjórn. Kröfur, 

sem bæjarstjórn kann að öðlast samkvæmt 1. og 3. gr. má taka lögtaki á kostnað 

gjaldanda og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu tvö ár eftir 

gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjalds er 1. júní ár hvert. 

5. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 

Með mál út af reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Neskaupstaðar hefur samið og samþykkt, og 

gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast gildi 

þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. nóvember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 173 
28. nóv. 

um heimilishjálp í Skútustaðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Skútustaðahrepps fer með stjórn heimilishjálpar í hreppnum sam- 

kvæmt reglugerð þessari. Dagleg umsjón með framkvæmd heimilishjálparinnar er 

í höndum Kvenfélags Mývetninga. Nú leggst það félag niður, og útnefnir þá hrepps- 

nefnd Skútustaðahrepps 3 menn til að gegna þessu hlutverki. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum þegar sannað er, 

með umsögn læknis, ljósmóður, eða á annan hátt, sem framkvæmdanefndin metur 

gildan, að hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, 

dauðsfalla, eða af öðrum ástæðum. Hjálpin skal veitt svo lengi sem nefndin telur 

brýna nauðsyn bera til, enda hafi það starfsfólk, sem nefndin hefur yfir að ráða, 

ekki enn meira aðkallandi þörfum að sinna á öðrum heimilum.
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3. gr. 
Framkvæmdanefndin skal jafnan leitast vid ad hafa til taks eina konu til 

heimilishjálpar. Ber nefndinni að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, 
sem til heimilishjálparinnar eru ráðnar á vegum hreppsins, séu hæfar til starfsins, 
og ekki haldnar neinum næmum sjúkdómi. 

4. gr. 
Framkvæmdanefnd getur leitað samninga um launakjör og hlunnindi starfs- 

stúlkna þeirra, er að heimilishjálp vinna, en fullt gildi hafa þeir samningar þá fyrst, 
er hreppsnefndin hefur samþykkt þá. 

5. gr. 
Fyrir heimilishjálp ber þeim, sem hennar nýtur, að leggja fram kr. 60.00 fyrir 

hvern starfsdag. Heimilt er hreppsnefnd að veita eftirgjöf á greiðslu þessari að 
nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum framkvæmdanefndar, en ekki má sú 
eftirgjöf leiða til skerðingar á launakjörum viðkomandi starfsstúlku, ef svo er 
tiltekið í samningum að kaupgreiðsla þessi sé hluti af launum hennar, enda standi 
þá hreppsnefndin í ábyrgð fyrir skilvísri greiðslu til hennar á þeim kaupgjalds- 
hluta. 

6. gr. 
Hreppsnefndin annast allar fjárreiður heimilishjálparinnar og skal reikningur 

hennar endurskoðaður með sama hætti og reikningar sveitarsjóðsins. 

7. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að % hlutum úr sveitarsjóði Skútustaða- 
hrepps, og að % hluta úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Skútustaðahrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp, til 
þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. nóvember 1958. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur eftirfarandi verið ákveðið: 
1. Einstefnuakstur um Aðalstræti, milli Austurstrætis og Hafnarstrætis, frá suðri 

til norðurs. 
2. Bann við bifreiðastöðum á Grundarstíg, norðan megin götunnar, og á Kirkju- 

torgi norðan verðu, meðfram Dómkirkjunni. 
3. Bifreiðastöður takmarkaðar við 30 mínútur kl. 9—19 virka daga á umferðar- 

eyju milli akbrauta Snorrabrautur frá Laugvegi að Grettisgötu. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 4. desember 1958. 

Sigurjón Sigurðsson.
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SAMPYKKT 

fyrir Framræslu- og åveitufélag Olfusinga. 

1. gr. 
Félagið heitir Framræslu- og áveitufélag Ölfusinga. 
Heimili þess og varnarþing er Ölfushreppur í Árnessýslu. 

2. gr. 
Félagið nær yfir eftirtaldar jarðir í Ölfushreppi: 
Undirheimar, Hraun I og II, Hraunshóll, Lágar, Hraunshjáleiga, Ytri-Grímslækur, 

Efri-Grímslækur, Hjalli, Lækur, Bjarnastaðir, Þorgrímsstaðir, Hjallakrókur, Gerða- 

kot, Bakki I og II, Riftún, Þóroddstaðir I og II, Ytri-Þurá, Eystri-Þurá I og II, 
Núpar I og II og III, Vötn, Þúfa, Kröggólfsstaðir, Litli-Saurbær, Stóri-Saurbær, 
Reykir, Reykjahjáleiga, Sogn, Gljúfurárholt I og II, Kotströnd, Mæri, Bakkárholts- 
partur, Bakkárholt I og II, Ingólfshvoll, Strýta, Grænhóll, Egilsstaðir, Arnarbæli, 
Krókur, Stöðlar, Nethamrar, Ósgerði, Auðsholtshjáleiga, Auðsholt, Vorsabær, Vellir, 

Kross, Öxnalækur, Botnsmyýri. 

3. gr. 
Tilgangur félagsins er: 

1. Að annast framkvæmd og starfrækslu framræslu og áveitu á engjalöndum 
þeirra jarða, sem taldar eru í 2. gr. og að koma í veg fyrir landspjöll af völdum 
Gljúfurholtsár (Sandár) og Varmár. 

2. Að útvega nauðsynlegt fé, sem styrk og lán, til að koma nauðsynlegum mann- 
virkjum í þessu sambandi í framkvæmd. 

4. gr. 
Félaginu stjórnar þriggja manna nefnd, sem kosin er af aðalfundi til þriggja 

ára. Gengur einn maður úr stjórn á hverju ári, fyrstu tvö árin eftir hlutkesti, og 
síðan í röð eftir starfsaldri ár hvert. Varamenn í stjórn eru kosnir á sama hátt og 
eftir sömu reglum, og einnig tveir endurskoðendur. Stjórnin kýs sér formann og 
skiptir með sér verkum. 

Formaður boðar til allra funda og stýrir þeim. Hann sér um bókun allra fund- 
argerða og sér um, að öll störf stjórnarinnar séu af hendi leyst samkvæmt þeirri 
verkaskiptingu, sem stjórnin hefur gert með sér á hverjum tíma. Stjórnarnefndar- 
menn annast allar framkvæmdir fyrirtækisins og starfrækslur þess milli aðalfunda. 
Hún sér um, að framkvæmt sé hið árlega viðhald á mannvirkjum þeim, er félagið 
lætur gera. Heimilt er stjórninni að ráða eftirlitsmann með starfrækslu áveitunnar 
og viðhaldi hennar. Greiðslu fyrir störf sín fær stjórnarnefnd samkvæmt reikningi, 
sem samþykktur skal af aðalfundi. 

= 
5. gr. 

Til aðalfundar skal boða með þriggja vikna fyrirvara, með skriflegu fundar- 
boði, sem gengur milli félagsmanna. Aðalfund heldur félagið fyrir apríl lok ár 
hvert. Aðalfundur er því aðeins lögmætur, að mættir séu á fundinum félagsmenn, 
er fara með % af atkvæðum allra lögbundinna félagsmanna, og sé þá talið eitt 
atkvæði fyrir hvert býli samkvæmt 2. gr. 

Nú mæta ekki svo margir, að fundur geti talizt lögmætur. Skal þá stjórn félags- 
ins, innan hálfs mánaðar, boða til nýs aðalfundar með skriflegu fundarboði, og er 

þá fundur lögmætur án tillits til þess, hvað margir félagsmenn mæta. 
B 43 
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175 Á aðalfundi leggur stjórnin fram endurskoðaða reikninga félagsins. Þar er 
22. nóv. kosin stjórn og tveir endurskoðendur og rædd þau mål, er félagið varða. Aukafund 

má halda, þegar félagsstjórnin eða meira en helmingur félagsmanna telur þess þörf, 
og hafa sent skriflega beiðni um það til félagsstjórnar. 

6. gr. 

Á kostnað félagsins skal gera alla aðaláveitu- og framræsluskurði og nauðsyn- 
legar stíflur í þá, svo og alla aðalflóðgarða, sem nauðsynlegir eru að áliti jarð- 
ræktarráðunauts Búnaðarfélags Íslands og stjórnar félagsins. Einnig brúar félagið á 
sinn kostnað skurði þá, sem félagið lætur gera, og leggur til efni til viðhalds brúa, 
sem eru 3 metrar á lengd og þar yfir. Þetta nær þó ekki til opinberra vega. 

Enn fremur skal á kostnað félagsins gera þau mannvirki, sem nauðsynleg eru 
til farvegsbreytinga á Varmá og Sandá, til að fyrirbyggja landspjöll á engjalöndum 
af völdum ánna. Framkvæmdum og fyrirkomulagi skal haga samkvæmt áætlunum 
og uppdráttum jarðræktarráðunauts Búnaðarfélags Íslands, dags. 3. febrúar 1937, 

og þeim viðaukum eða breytingum, sem af Búnaðarfélagi Íslands síðar kunna að 

verða gerðar. 

. 7. gr. 
Öllum árlegum kostnaði við framkvæmdir þær, sem í 4. og 6. grein er getið, 

svo sem afborgunum og vaxtagreiðslum af stofnkostnaði, viðhaldskostnaði, kostn- 
aði við eftirlit og stjórn, skiptir stjórnin í nóvember ár hvert á allar jarðir, sem 
framræslan og áveitan nær til, eftir flatarmálsstærð þess lands, sem hags nýtur af 
verkinu. Hæfilegt tillit skal þó taka til þess, ef einhver af jörðunum hefur sérstöðu 
sagnvart afnotum verksins, og fer um það eftir mati tveggja óvilhallra, dómkvaddra 
manna. 

8. gr. 
Stjórn félagsins hefur heimild til að taka lán handa félaginu til framkvæmda 

Þeirra, er það hefur með höndum, og setja til tryggingar lánsténu eða ábyrgð þeirri, 
sem þurfa kann vegna lánsins, veðrétt í býlum þeim, sem talin eru í 2. gr. Undan- 
þegnar þessu ákvæði eru þó þær jarðir, sem greiða að fullu kostnað sinn, jafnhliða 
því sem verkið er framkvæmt, eða setja aðra tryggingu, sem félagsstjórnin metur 
gilda. Stjórnin sér um greiðslur þeirra lána, sem félagið tekur. Niðurjöfnuð gjöld 
hafa lögtaksrétt. 

9. gr. 
Á hverju vori skal byrja að veita vatni á, svo fljótt sem stjórn áveitufélagsins 

telur fært. 
Umsjónarmaður ræður, hvernig vatninu er skipt milli jarðanna á áveitusvæð- 

inu, en skal kappkosta að haga vatnsveitunum þannig, að jöfnust verði not áveit- 

unnar um allt áveitusvæðið. 
Á haustin og á vetrum skal veita á eftir því sem stjórn áveitufélagsins ákveður, 

en þó einungis á þau áveitusvæði, þar sem meiri hluti búenda óskar eftir áveitu. 

10. gr. 
Enginn má án vitundar og samþykkis umsjónarmanns setja stíflur í vatns- 

farvegi þá, sem félagið hefur kostað, né taka stíflur úr þeim, né breyta slíkum 
stíflum og ekki heldur gera neina röskun á hliðargörðum, flóðgáttarlokum né 
öðrum mannvirkjum meðfram vatnsfarvegum, sem getur haft áhrif á rennsli vatns- 

ins i farvegunum eða áhrif á það, hve mikið vatn rennur út úr farveginum. 

11. gr. 
Sérhver bóndi er skyldugur til að leggja til eftir ákvæðum umsjónarmanns þá 

vinnu, sem útheimtist til þess að setja í eða taka úr stíflur, svo sem þarf til þess
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að veita vatninu ur vatnsfarvegi áveitufélagsins inn á land búanda eða til að minnka 
eða stöðva það rennsli. 

12. gr. 
Umsjónarmaður annast viðhald áveitunnar þannig, að hann lætur svo fljótt 

sem við verður komið gera við allar smærri bilanir og þær bilanir, sem að hans 

áliti ekki þola bið, en til meiri háttar aðgerðar skal hann leita samþykkis félags- 
stjórnarinnar, ef tími vinnst til. 

13. gr. 
Rísi ágreiningur í félagsmálum innan félags eða utan, skal úr honum skorið 

með gerðardómi. Gerðardómur skal skipaður þrem mönnum. Skulu sakaraðilar til- 
nefna hvor sinn mann, en oddamaður skal skipaður af Búnaðarfélagi Íslands. 

14. gr. 
Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál, og geta þau 

varðað sektum frá 200—2000 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Sektir 
renna i sjóð félagsins. 

15. gr. 
Samþykkt þessari má breyta á lögmætum aðalfundi, ef % allra félagsmanna 

samþykkja breytinguna, enda komi staðfesting stjórnarráðs til. 

16. gr. 
Félagsskap þessum má því aðeins slíta, að eigi verði náð þeim tilgangi, sem 

félagið hefur sett sér, eða þeir örðugleikar reynast á, að ókleift þyki að halda 
félagsskapnum áfram, enda sé það samþykkt á lögmætum aðalfundi og % greiddra 
atkvæða séu með því, og samþykki stjórnarráðs fáist til félagsslita. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt er samþykkt fyrir framræslu- og áveitufélag Ölfusinga nr. 62 3. maí 
1939 úr gildi felld. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Miðfirðinga. 

Jarðir Einingar 

Litli Ós ..........000000 00 60 
Stóri Ós .....cc000r 184 
Saurar ........202000000 0. 34 
Ytri-Reykir .........0...000000 00... 33 
Syðri-Reykir ............0.02000.0. 0... 33 
Efri-Torfustaðir ..........0.00.00.00 00... 13 

Neðri-Torfustaðir ..............0..00.0... 20 

Urriðaá serene 6 

1958 

175 

22. nóv. 

176 

25. nóv.
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176 Jarðir Einingar 

25. nóv. Bjarg .......00000000 000 61 

Bjargshóll .........0.000.0000 0000 12 
Uppsalir .........002.2000 000. 14 
Litli-Bakki ...........0000000 000 12 
Barkarstaðir og Sel ........0.0.00000 00... 30 
Skårastadir .........0.02.000 000... 11 
Núpsdalstunga .........000.0000 0000... 50 
Efri-Núpur .......0000 000 22 
Þverá .........002000 00. 6 
Fosskot #......0000 000 6 
Neðri-Núpur (syðri) .......0.00.0000.0... 6 
Neðri-Núpur (ytri) .....000002 00 18 
Torfastaðir .........0220000 0. 6 
Haugur .........00000020 0000. 11 
Litli Hvammur ..........0000.00 0000. 15 
Litla-Tunga ........0.0.0020 0000 81 
Giljaland .........0.0000 0000... 7 
Skeggjastaðir ...........0..00000000.0..... 15 
Dalgeirsstaðir ..........200.0000 00... 12 
Lækjarbær .........2.0.2000 00... 4 
Afréttarlandið Húksheiði ................ 1 
Húkur ..........02.0000 000 15 
Kollufoss ........200000 00. 16 
Huppahlíð ...........00.20.00 020 20 
Brekkulækur .........000.00 00... 151 
Króksstaðir ..........000.20200. 0... 55 
Staðarbakki .........00.0..00000 0000... 47 
Melstaður ..........0..00.0000 00... 50 
Bard ......0000000 000 50 
Sandar .......0.0000000 0. 79 

  

Samtals 1262 

Arðskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og 
silungsveiði, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin arðskrá nr. 136 16. júlí 1951. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERD 

um eyðingu refa og minka. 

1. gr. 
Sveitar- og bæjarstjórum er skylt að sjá um refa- og minkaleitir vor hvert í 

heimahögum og afréttum og á öðrum líklegum svæðum, þar sem refir og minkar 
kynnu að leynast. 

2. gr. 
Stjórnir sveita og bæja, eða aðrir tilkjörnir aðilar, sem sjá um framkvæmdir 

á eyðingu refa og minka, skulu ráða veiðimenn, einn eða fleiri, til þess að leita 

grenja og minkabæla og vinna þau. 
Veiðimönnum skal gert ljóst, hvaða starf það er, sem þeim er ætlað að vinna, 

og skulu þeir reiðubúnir til starfs á hvaða tíma sem er, ef greni eða minkabæli 

finnst og þegar bitdýra verður vart. 
Hinir ráðnu veiðimenn ákveða í samráði við oddvita eða annan aðila, sem 

sér um eyðingu refa og minka, hvenær grenja- og minkaleit skuli hafin hverju sinni. 

3. gr. 
Frá miðjum maí og þar til hinni skipulögðu refa- og minkaleit er lokið, er 

öðrum en hinum ráðnu veiðimönnum bannað að vinna greni eða raska þeim, 
nema í samráði við skyttu svæðisins. Gildir þetta ákvæði jafnt um landeigendur 
sem aðra, þar til refa- og minkaleit hefur farið fram, en þó eigi lengur en til 
loka júlímánaðar. 

4. gr. 
Grenjaskyttur og minkaveiðimenn skulu kynna sér allar helztu veiðiaðferðir, 

gamlar og nýjar, og eiga sem beztan veiðiútbúnað. 
Eigi skal leggja dýraboga þar, sem hætta er á, að t. d. hundar eða sauðfé lendi 

í þeim. Vitja skal boganna a. m. k. einu sinni á sólarhring, nema þeir séu lagðir 
fyrir mink við vötn eða ár, þar sem aðdýpi er mikið. Séu bogar lagðir fyrir yrðlinga 
Í grenjum, skal ekki yfirgefa grenið, nema stuttan tíma í senn. 

5. gr. 
Skylt er að ganga vel um greni, skilja þar ekkert rusl eftir eða annað, sem 

gæti orðið til að fæla dýrin frá. Ómerkt greni skulu merkt með því að hlaða smá- 
vörðu á áberandi stað í námunda við grenið og skulu skotmenn halda þeim við. 

6. gr. 
Stjórnir sveita- og bæjarfélaga skulu halda skrá yfir öll þekkt greni og fylgi 

stutt staðháttalýsing umhverfisins. 

7. gr. 
Skylt er oddvitum og bæjarstjórum að sjá um eitrun fyrir refi ár hvert. 
Eitra skal aðeins á afréttum eða þeim svæðum, sem engar líkur eru til, að 

hundar eða önnur húsdýr fari um, meðan hið eitraða æti liggur. 
Eitrunartími hefjist strax eftir að síðustu haustgöngum lýkur og eigi síðar en 

fyrir janúarlok. 

8. gr. 
Í eftirtöldum sýslum er bannað að eitra fyrir refi (utan yrðlinga i grenjum) 

i annað agn en egg: 

1958 
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28. nóv.
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Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 
Dalasyslu, 
Austur- og Vestur-Bardastrandarsyslum, 

Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýslum, 
Strandasýslu. 

9. gr. 
Við refaeitrun skal nota strychnineitur, merkja og skrifa niður hvern eiturstað. 

Ekki er leyfilegt að eitra í eða við gömul greni utan grenjatíma, og hvergi skal 
eitra nærri haglendi, ám eða vötnum. 

Hið eitraða agn skal falið í gjótum eða skútum, þar sem fönn leggst síður að 
því. Ef unnt er, skal koma að eiturstöðum í 1—3 skipti, meðan eitrið liggur, og 
fjarlægja dauða refi og fugla, sem kunna að finnast. 

10. gr. 
Eitrunarmenn skulu urða örugglega niður allar eiturleifar og hræ, sem finnast 

á og umhverfis eiturstað fyrir aprillok ár hvert. 
Þegar eitrað er fyrir yrðlinga í grenjum, er skylt að koma að greninu innan 

7 daga og athuga um árangur og fjarlægja allar eiturleifar. 

11. gr. 
Velja skal trausta og aðgætna menn til eitrunarstarfa, enda skulu þeir hafa 

kynnt sér þær aðgerðir, sem frekast má verða. 

12. gr. i 
Þeir aðilar, sem sjá um leitir og vinnslu grenja og minkabæla, skulu semja 

um kaup og kjör veiðimanna, þegar ráðning þeirra fer fram. Skylt er að slysa- 
tryggja refa- og minkaveiðimenn þann tíma, sem þeir eru fastráðnir til veiðistarfa. 

13. gr. 
Verðlaun eða kaup fyrir refa- og minkaveiðar skal ekki greitt nema til sönn- 

unar sé lagt fram skott af hverju unnu dýri (nýfædda minkahvolpa skal veiði- 
maður afhenda í heilu lagi). Gildir þetta sönnunarákvæði jafnt um minkaveiði- 
menn og ráðnar grenjaskyttur, hvaða kaup sem þeir annars taka fyrir starf sitt. 
Skott, sem lögð eru fram, skulu vera í fullri lengd og rófuliðir fylgja. 

Vilji veiðimaður hagnýta sér skinn af unnu dýri, er honum skylt að sanna 
veiði sína með því að leggja skinnið fram hjá lögmætum aðila, eigi síðar en 10 
dögum eftir veiðidag. Skal þá skinnið merkt með merkibleki á innanvert skottið 
og stinga með oddhvassri nál á nokkrum stöðum í blekmerkið. 

Veiðimenn skulu gefa eiginhandarkvittun fyrir greidd verðlaun. Skulu kvitt- 
anir þessar, staðfestar með undirskrift þess, sem verðlaunin greiðir, fylgja árlegu 
reikningsyfirliti til sýslunefnda. 

14. gr. 
Skylt er oddvitum, bæjarstjórum og öðrum þeim, sem sjá um framkvæmdir 

á eyðingu refa og minka, að senda veiðistjóra skýrslu um þá starfsemi, sem þeir 
hafa séð um á árinu, eigi síðar en fyrir janúarlok ár hvert. 

Nú vanrækir sveitar- eða bæjarstjórn að framfylgja fyrirmælum laga nr. 52 
5. júní 1957, um eyðingu refa og minka, eða fyrirmælum reglugerðar þessarar, og 
skal þá landbúnaðarráðuneytinu heimilt að svipta það bæjarfélag framlagi því úr 
ríkissjóði, sem gert er ráð fyrir í lögunum, eitt ár í senn.
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15. gr. 
Skylt er veidistjora að veita veiðimönnum og öðrum aðilum, sem vinna að 

eyðingu refa og minka, allar þær upplýsingar og aðstoð, sem honum er unnt að 
láta í té. 

16. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000.00 krónum. nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa 
og minka, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist hér með til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson.   
Gunnlaugur E. Briem. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Byggingarsamþykkt þessi nær til hvers konar varanlegra húsbygginga á jörð- 

um, er til lögbýla teljast, þar með talin nýbýli, svo og bygginga, sem reistar eru 
á lóðum og lendum innan takmarka sýslunnar. 

Undanskildir eru þó ákvæðum samþykktarinnar þeir löggiltir verzlunarstaðir, 
er hafa sett sér byggingarsamþykkt samkvæmt lögum nr. 19 20. okt. 1905. Setji 
löggiltir verzlunarstaðir sér síðar samþykkt, þá eru þau kauptún þar með undan- 
þegin ákvæðum byggingarsamþykktar þessarar. 

2. gr. 
Sýslunefnd ræður byggingarfulltrúa, er henni þykir henta í samráði við Teikni- 

stofu landbúnaðarins og stjórn Búnaðarsambands Skagfirðinga. Hann skal vera 
húsameistari eða húsasmíðameistari eða maður, er fullnægir þeim þekkingarskil- 
yrðum, sem Teiknistofa landbúnaðarins samþykkir. 

3. gr. 
Laun byggingafulltrúa greiðast úr sýslusjóði Skagafjarðarsýslu eða af Búnað- 

arsambandi Skagfirðinga og Byggingarsjóði svo og af sýslusjóðum Vestur- og 
Austur-Húnavatnssýslna, ef ráðinn verður sameiginlegur byggingarfulltrúi fyrir 
þessar sýslur, samkvæmt ákvæðum laga nr. 26 1. apríl 1948. 

4. gr. 
Í hverjum hreppi skal vera byggingarnefnd. Í henni eiga sæti 3 menn kosnir 

af viðkomandi hreppsnefnd og jafnmargir til vara. Kosning þeirra fer fram að 
afloknum hverjum almennum hreppsnefndarkosningum og gildi kosning þeirra 
jafnlangan tíma og kjör hreppsnefndar. 

5. gr. 

Verkefni byggingarnefndar eru: 

1. Að veita byggingarleyfi samkvæmi uppdráttum, gerðum eða samþykktum af 
Teiknistofu landbúnaðarins. 
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2. Að hafa umsjón með því að ákvæðum byggingarsamþykktar og uppdrátt- 
um sé fylgt. 

3. Að veita nýbýlastjórn aðstoð varðandi þau byggingarmál á samþykktarsvæð- 
inu, er henni við koma, að því er tekur til endurbygginga og bygginga á ný- 
býlum. 

4. Að rannsaka, svo oft sem þörf krefur, ástand í byggingarmálum í umdæminu 
og hafa tiltækar sem nákvæmastar skýrslur um ásigkomulag bygginga á ein- 
stökum jörðum og hvernig þeim er við haldið. 

6. gr. 
Staðsetning nýrra bygginga, íbúðarhúsa, peningshúsa, svo og annarra útihúsa, 

skal gerð af byggingarnefnd að því leyti sem ákvarðanir um staðsetningu ekki 
falla undir ákvæði laga nr. 48 28. maí 1957 og reglugerðar, sem sett er samkv. 
þeim lögum. 

Skylt er þó byggingarnefnd að framkvæma staðsetningu við endurbyggingu 
ibúðar- og peningshúsa, ef landnámsstjóri álítur tilfærslu nauðsynlega, enda sé 

staðsetningin framkvæmd í samráði við hann. 

7. gr. 
Byggingarnefnd hefur allt eftirlit með þeim byggingarframkvæmdum, er hér 

greinir: 

1. Íbúðarhúsabyggingum og byggingum, þótt ekki séu úr varanlegu efni, sem 

byggðar eru fast við íbúðarhús eða í næsta nágrenni við þau. 
2. Öllum byggingum, sem gerðar verða á nýbýlum í hlutaðeigandi héraði, sem 

stofnuð eru samkvæmt lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 
3. Öllum peningshúsum og öðrum útihúsum, sem byggð eru úr varanlegu efni, 

svo og öðrum byggingum, sem lán eru veitt til úr Ræktunarsjóði. 
4. Aðgerðum á eldri húsum, þegar um meiri háttar breytingar eða aðgerðir er 

að ræða. 

8. gr. 
Þeir, sem ætla að reisa byggingar eða framkvæma meiri háttar aðgerðir á 

eldri byggingum, er falla undir verksvið byggingarnefndar, skulu senda tilkynn- 

ingu um það til nefndarinnar og umsókn um byggingarleyfi. Umsókninni fylgi 
tvíritaðir uppdrættir, samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins, af hinu fyrirhug- 

aða mannvirki, í mælikvarða 1:100, blaðstærð 21X30, 30X42 eða 4260 em, og á 
hverju blaði auður reitur 4X5 cm í hægra horni efst. 

Uppdrættir af húsum, sýni grunnflöt kjallara og allra hæða þess, þversneið- 
ingar og allar hliðar og safla þess. 

9. gr. 
Byggingarnefndir hreppanna taka á móti beiðnum um byggingarleyfi, hver í 

sinu umdæmi. Tilkynnir byggingarnefnd síðan byggingarfulltrúa hverjar beiðnir 
hafi borizt til nefndarinnar. Hann kallar nefndina saman en hún úrskurðar hvort 
leyfin skulu veitt. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndir skulu kynna sér sem bezt 

byggingarafstöðu og bygsingarþörf með tilliti til búskapar þess, sem stunda má á 

hverri jörð og annað, er áhrif getur haft á þarfir um húsakost á jörðinni. 

10. gr. 
Byggingarnefnd hefur heimild til að ákveða að hús, sem ætluð eru til atvinnu- 

reksturs, sem hefur brunahættu í för með sér, skuli byggð á afviknum stöðum eða 
svo tryggilega útbúin, að fullt öryggi fáist gegn eldhættu, að dómi nefndarinnar 
eða á þann hátt, sem gildandi lög um brunamál skipa fyrir.
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11. gr. 178 

Umsækjendum um byggingarleyfi skal tilkynnt bréflega, hverja afgreiðslu mál 29. nóv. 

hans hefur fengið, Byggingarleyfi skal rita á hvern uppdrátt og annað eintak upp- 
dráttarins afhent umsækjanda. Hitt eintakið skal vera í vörzlu byggingarfulltrúa. 

12. gr. 
Enginn má byggja nýtt hús úr varanlegu efni, nema hann hafi áður fengið 

til þess skriflegt leyfi byggingarnefndar. Enn fremur hefur nefndin gætur á að 
ný hús séu byggð eins og hún hefur ákveðið, og skal hafa eftirlit með aðalvið- 
gerðum á húsum úr varanlegu efni. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndarmenn 
skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að byggingum þeim, sem eru í smíðum. 

13. gr. 

Hefji einhver smíði byggingar, sem tilgreindar eru í 7. gr. þessarar samþykkt- 
ar, án leyfis nefndarinnar eða byggi öðru vísi en ákveðið hefur verið af Teikni- 

stofu landbúnaðarins og byggingarnefnd, þá skal hann og yfirsmiður hússins sæta 

sektum frá 100—-1000 krónum, er renna í sýslusjóð. Nefndin hefur heimild til að 
láta rífa niður á kostnað eiganda, það sem gert hefur verið, ef henni þykir ástæða 
til. Hið sama gildir ef byrjað er á verulegum breytingum húsa, sem samþykkt þessi 
tekur til, áður en fyrir liggur skriflegt leyfi nefndarinnar. 

14. gr. 
Byggingarnefndum og byggingarfulltrúa er enn fremur falið að hafa með 

höndum: 
1. Eftirlit með íbúðum í sýslunni og leiðbeiningar og íhlutun um nauðsynlegar 

umbætur á þeim í samráði við héraðslækni. 

2. Eftirlit með fjósum og þeim byggingum, þar sem vinnsla mjólkurvara fer 
fram, og hlutast til um að bætt verði úr því, sem áfátt er, eftir reglum, er þar 

um gilda eða settar kunna að verða. Heimilt er byggingarnefndum þar sem 

árleg dýralæknisskoðun fer fram vegna mjólkurframleiðslunnar að krefjast 
þess af stjórnum mjólkurbúa, að byggingarfulltrúi fái ætíð afrit af skýrslu 

dýralæknis um þau atriði, sem áfátt er um og máli skiptir í þessu sambandi. 

15. gr. 
Byggingarnefnd skal hafa að minnsta kosti tvo fundi á ári, þar sem tekin séu 

til meðferðar byggingarmál hreppsins og ráðstafanir gerðar fyrir væntanlegar fram- 
kvæmdir. Aukafundi getur byggingarfullírúi kvatt saman, ef tilefni er til. 

Fundir skulu rækilega auglýstir hreppsbúum með hæfilegum fyrirvara og til- 

tekinn frestur hvenær erindi skulu hafa borizt til nefndarinnar. Byggingarfulltrúi 

undirbýr fundinn sem bezt, svo unnt sé að afgreiða þau mál, er fyrir liggja. 

16. gr. 
Gerðir funda byggingarnefnda skal skrá í fundarbók, og sé hún undirskrifuð 

í lok hvers fundar af öllum viðstöddum nefndarmönnum. Bækur þessar og ritföng 

greiðast af sýslusjóði. Þóknun til hinna hreppskjörnu nefndarmanna greiðist úr 

sveitarsjóði. 

17. gr. 
Nú er hlutaðeigandi óánægður með ákvörðun byggingarnefndar og getur hann 

þá skotið ágreiningnum undir úrskurð forstöðumanns Teiknistofu landbúnaðarins, 

er felli fullnaðarúrskurð um málið, eftir að hafa fengið skriflegar ástæður beggja 

aðila. 
B 44
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18. gr. 
Auk þess, sem áður er tekið fram, skulu verkefni byggingarfulltrúans vera 

þessi: 

1. Fara um sýsluna og leiðbeina sýslubúum um hvers konar byggingar og láta 
þeim í té eða útvega teikningar af þeim, ef óskað er. Ferðum þessum sé 
hagað þannig, að hann komi á hvert byggt ból í sýslunni ekki sjaldnar en 
5. hvert ár. 

2. Vera trúnaðar- og eftirlitsmaður Búnaðarbankans og nýbýlastjórnar með þeim 
byggingum, sem byggðar eru fyrir lán eða fjárstyrk frá þessum stofnunum. 
Hann aðstoði enn fremur, ef þess er óskað, við athuganir og tilraunir með 
byggingarefni o. fl. í því sambandi. 

Starfssvið byggingarfulltrúa skal nánar fram tekið í erindisbréfi. 

19. gr. 
Nú setur sýslunefnd reglugerð samkvæmt 11. gr. laga nr. 108 31. des. 1945, 

sbr. lög nr. 26 1. apríl 1948, um húsabyggingar í sýslunni, er ákveður styrkleika 
steinsteypu og máttarviða, hæð undir loft, útbúnað reykháfa, þakklæðningu og 
raflagnir og er hún þá bindandi fyrir alla þá aðila, sem ákvæði þessarar samþykkt- 
ar ná til, enda hafi reglugerðin hlotið staðfestingu ráðherra. 

20. gr. 
Byggingarfulltrúa ber að kæra brot á samþykkt þessari fyrir hluteigandi lög- 

reglustjóra. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Byggingarsamþykkt þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefur samþykkt 
til að gilda fyrir þá sýslu, og sett er samkvæmt ákvæðum laga nr. 108 31. des. 1945, 
um byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlunar- 

staðir, sbr. lög nr. 26 1. apríl 1948, um breyting á þeim, staðfestist hér með til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Byggingarsamþykkt þessi nær til hvers konar varanlegra húsbygginga á jörð- 

um er til lögbýla teljast, þar með talin nýbýli, svo og byggingar sem reistar eru á 
lóðum og lendum innan takmarka sýslunnar. 

Undanskildir eru þó ákvæðum samþykktarinnar þeir löggiltir verzlunarstað- 
ir, er hafa sett sér byggingarsamþykkt samkvæmt lögum nr. 19 20. okt. 1905. Setji 
löggiltir verzlunarstaðir sér síðar samþykktir, þá eru þau kauptún þar með und- 
anþegin ákvæðum byggingarsamþykktar þessarar. 

2. gr. 
Sýslunefnd ræður byggingarfulltrúa í samráði við Teiknistofu landbúnaðar- 

ins og stjórn búnaðarsambands sýslunnar. Hann skal vera húsasmíðameistari með 
fullum réttindum og ráðinn til tveggja ára í senn.
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Byggingarfulltrúi á sæti á fundum byggingarnefndar og hefur tillögurétt um 

öll þau mál, er nefndirnar taka til úrskurðar. 

3. gr. 
Laun byggingarfulltrúa greiðast af sýslusjóði Norður-Þingeyjarsýslu, Bygg- 

ingarsjóði og sýslusjóðum Eyjafjarðar- og Suður-Þingeyjarsýslu, ef ráðinn verður 
sameiginlegur byggingarfulltrúi fyrir þessar sýslur, samkvæmt ákvæðum laga nr. 

26 1. apríl 1948. 

4. gr. 
Í hverjum hreppi skal vera byggingarnefnd. Í henni eiga sæti 3 menn, kosnir 

af viðkomandi hreppsnefnd og jafn margir til vara. Kosning þeirra fer fram að 
afloknum hverjum almennum hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra 
jafn langan tíma og kjör hreppsnefndar. 

5. gr. 
Verkefni byggingarnefndar er: 

1. Að veita byggingarleyfi samkvæmt uppdráttum, sem — ef um sveit er að 
ræða — séu gerðir eða samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins. 

2. Að hafa umsjón með því, að ákvæðum byggingarsamþykktar og uppdráttum 

sé fylgt. 
3. Að veita nýbýlastjórn aðstoð varðandi þau byggingamál á samþykktarsvæð- 

inu, er henni við koma, að því er tekur til endurbygginga og bygginga á ný- 

býlum. 
4. Að rannsaka svo oft, sem þörf krefur, ástand í byggingarmálum í umdæminu 

og hafa tiltækar sem nákvæmastar skýrslur um ásigkomulag bygginga á ein- 
stökum jörðum og hvernig þeim er við haldið. 

6. gr. 
Staðsetning nýrra bygginga, íbúðarhúsa, peningshúsa og annarra útihúsa, skal 

gerð af byggingarnefnd, að því leyti, sem ákvarðanir um staðsetningu ekki falla 
undir ákvæði laga nr. 48 28. maí 1957 og reglugerðar, sem sett er samkvæmt þeim 

lögum. 
Skylt er þó byggingarnefnd að framkvæma staðsetningu við endurbyggingu 

íbúðar- og peningshúsa, ef landnámsstjóri álítur tilfærslu nauðsynlega, enda sé 
staðsetning framkvæmd í samráði við hann. 

7. gr. 
Byggingarnefnd hefur allt eftirlit með þeim byggingarframkvæmdum, er hér 

greinir: 
1. Íbúðarhúsabyggingum og byggingum þótt ekki séu úr varanlegu efni, sem 

byggðar eru fast við íbúðarhús eða í næsta nágrenni við þau. 

2. Öllum byggingum, sem gerðar verða á nýbýlum í hlutaðeigandi sveitarfélagi, 

sem stofnuð eru samkvæmt lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

3. Öllum peningshúsum og öðrum útihúsum, sem byggð eru úr varanlegu efni, 

svo og öðrum byggingum, sem lán eru veitt til úr Ræktunarsjóði. 

4. Aðgerðum á eldri húsum, þegar um meiri háttar breytingar eða aðgerðir er 

að ræða. 

8. gr. 
Þeir, sem ætla að byggja eða framkvæma meiriháttar aðgerðir á eldri bygg- 

ingum er falla undir verksvið byggingarnefndar, skulu senda tilkynningu um það 
til nefndarinnar og umsóknir um byggingarleyfi. Umsókninni fylgi tvíritaðir upp- 

1958 

179 

29. nóv.



1958 356 

179 drættir samþykktir af Teiknistofu landbúnaðarins, ef um sveit ræðir, af hinu 
29. nóv. fyrirhugaða mannvirki, í mælikvarða 1:100, blaðstærð 21X30, 30X42 eða 4260 

cm, og á hverju blaði auður reitur 4X5 cm í hægra horni efst. 
Uppdrættir af húsi sýni grunnflöt kjallara og allra hæða þess, þversneiðingar 

og allar hliðar og gafla þess. 

9. gr. 
Byggingarnefndir hreppanna taka á móti beiðnum um byggingarleyfi, hver úr 

sinu umdæmi. 
Tilkynnir byggingarnefnd síðan byggingarfulltrúa hverjar beiðnir hafi borizt 

til nefndarinnar. Hann kallar nefndina saman, en hún úrskurðar hvort leyfi skulu 
veitt. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndir skulu kynna sér sem bezt byggingar- 
afstöðu og byggingarþörf með tilliti til búskapar þess, sem stunda má á hverri jörð 
og annað er áhrif getur haft á þarfir um húsakost á jörðinni. 

10. gr. 
Byggingarnefnd hefur heimild til að ákveða að hús, sem ætluð eru til atvinnu- 

reksturs, sem hefur brunahættu í för með sér, skuli byggð á afviknum stöðum eða 
svo tryggilega útbúin, að fullt öryggi fáist gegn eldhættu, að dómi nefndarinnar, 
eða á þann hátt, sem gildandi lög um brunamál skipa fyrir. 

11. gr. 
Umsækjanda um byggingarleyfi skal tilkynna bréflega hverja afgreiðslu mál 

hans hefur fengið. Byggingarleyfið skal ritað á hvern uppdrátt og annað eintak 
uppdráttarins afhent umsækjanda. Hitt eintakið skal vera í vörzlum byggingar- 
fulltrúa. 

12. gr. 
Enginn má byggja nýtt hús úr varanlegu efni, nema hann hafi áður fengið til 

þess skriflegt leyfi byggingarnefndar. Enn fremur hefur nefndin gætur á, að ný 
hús séu byggð eins og hún hefur ákveðið, og skal hafa eftirlit með aðalviðgerðum 
á húsum úr varanlegu efni. Byggingarfulltrúi og byggingarnefndarmenn skulu 
jafnan hafa frjálsan aðgang að byggingum þeim, sem eru í smíðum. 

13. gr. 
Hefji einhver smíði bygginga, sem tilgreindar eru í 7. gr. þessarar samþykktar, 

án leyfis nefndarinnar, eða byggi öðru vísi en ákveðið hefur verið af Teiknistofu 
landbúnaðarins og byggingarnefnd, þá skal hann, og yfirsmiður hússins, sæta 
sektum frá 100—-1000 kr., er renna í sýslusjóð. 

Nefndin hefur heimild til að láta rifa niður á kostnað eiganda, það, sem gert 
hefur verið, ef henni þykir ástæða til. Hið sama gildir, ef byrjað hefur verið á 
verulegum breytingum húsa, sem samþykkt þessi tekur til, áður en fyrir liggur 
skriflegt leyfi nefndarinnar. 

14. gr. 
Byggingarnefndum og byggingarfulltrúa er enn fremur falið að hafa með 

höndum: 
1. Eftirlit með íbúðum í sýslunni og leiðbeiningar og íhlutun um nauðsynlegar 

umbætur á þeim í samráði við héraðslækni. 
2. Eftirlit með fjósum og þeim byggingum þar sem vinnsla mjólkurvara fer fram, 

og hlutast til um að bætt verði úr því, sem áfátt er, eftir reglum, er þar um 
gilda eða settar kunna að verða. 
Heimilt er byggingarnefndum, þar sem árleg dýralæknisskoðun fer fram, vegna
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mjólkurframleiðslunnar, að krefjast þess af stjórnum mjólkurbúa, að byggingar- 179 

fulltrúi fái ætið afrit af skýrslu dýralæknis, um þau atriði, sem áfátt er um og 29. nóv. 

máli skipta í þessu sambandi. 

15. gr. 

Byggingarnefnd skal halda að minnsta kosti tvo fundi á ári, þar sem tekin séu 

til meðferðar byggingarmál hreppsins og ráðstafanir gerðar fyrir væntanlegar 

framkvæmdir. Aukafundi getur byggingarfulltrúi kvatt saman, ef tilefni er til. 

Fundir skulu rækilega auglýstir hreppsbúum með hæfilegum fyrirvara og til- 

tekinn frestur hvenær erindi skulu hafa borizt til nefndarinnar. 
Byggingarfulltrúi undirbýr fundinn sem bezt, svo að unnt sé að afgreiða þau 

mál, er fyrir liggja. 

16. gr. 

Gerðir funda byggingarnefnda skal skrá í fundarbók, og sé hún undirskrifuð 

í lok hvers fundar af öllum viðstöddum nefndarmönnum ásamt byggingarfulltrúa, 

sé hann mættur. 
Þóknun til hinna hreppskjörnu nefndarmanna greiðir sveitarsjóður, ásamt bók 

og ritföngum. 

17. gr. 

Nú er hlutaðeigandi óánægður með ákvörðun byggingarnefndar og getur hann 

þá skotið ágreiningnum undir úrskurð forstöðumanns Teiknistofu landbúnaðarins, 

er fellir fullnaðarúrskurð um málið, eftir að hafa fengið skriflegar ástæður beggja 

aðila. 

18. gr. 

Auk þess, sem áður er tekið fram skulu verkefni byggingarfulltrúans vera 

þessi: 
1. Fara um sýsluna og leiðbeina sýslubúum um hvers konar byggingar og láta 

þeim í té eða útvega teikningar af þeim, ef óskað er. Ferðum þessum sé hagað 

þannig, að hann komi á hvert byggt ból í sýslunni ekki sjaldnar en fimmta 

hvert ár. 
9. Vera trúnaðar- og eftirlitsmaður Búnaðarbankans og nýbýlastjórnar með þeim 

byggingum, sem byggðar eru fyrir lán eða fjárstyrk frá þessum stofnunum. 

Hann aðstoði enn fremur, ef þess er óskað, við athuganir og tilraunir með 

byggingarefni og fleira í því sambandi. Skal honum heimilt að banna að nota 

byggingarefni, sem hann telur ónothæft. 
Starfssvið byggingarfulltrúa skal nánar fram tekið í erindisbréfi. 

19. gr. 
Nú setur sýslunefnd reglugerð, samkvæmt 11. gr. laga nr. 108 31. des. 1945, 

sbr. 5. gr. laga nr. 26 1. april 1948, um húsbyggingar í sýslunni, er tekur til ákvæða 

um styrkleika steinsteypu og máttarviða, hæð undir loft, útbúnað reykháfa, yfir- 

klæðningu og raflagnir, og eru þær þá bindandi fyrir alla þá aðila, sem ákvæði 

þessarar samþykktar ná til. 

20. gr. 
Byggingarfulltrúa ber að kæra brot á samþykkt þessari fyrir hlutaðeigandi 

lögreglustjóra. 
Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála.
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Byggingarsamþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefur sam- 
þykkt og gerð er samkvæmt ákvæðum laga nr. 108 31. des. 1945, um byggingar- 
samþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlunarstaðir, sbr. lög 
nr. 26 1. apríl 1948, um breyting á þeim lögum, staðfestist hér með til þess að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Skógræktarfélag Suðurnesja, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 8. des. 1958. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Skógræktarsjóð Suðurnesja. 

1. gr. 
Skógræktarsjóður Suðurnesja er stofnaður 5. marz 1950, á stofndegi Skógræktar- 

félags Suðurnesja. Stofnandi hans er Egill Hallgrímsson frá Vogum, kennari i 
Reykjavík. Stofnfé sjóðsins er 1000 kr. — eitt þúsund — krónur. 

2. gr. 
Stjórn sjóðsins og vörzlu annast stjórn Skógræktarfélags Suðurnesja. 

3. gr. 
Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og er tilgangur hans að styrkja uppeldisstöðvar 

fyrir trjáplöntur á Suðurnesjum. Enn fremur má veita úr honum fé til kaupa á trjá- 
plöntum til gróðursetningar á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Sjóðstjórnin aflar sjóðnum tekna eftir þeim leiðum, sem hún telur hagkvæm- 

astar á hverjum tíma. Enn fremur tekur hún á móti gjöfum og áheitum til sjóðsins. 

5. gr. 
Sjóðurinn, eins og hann er á hverjum tíma, skal ávaxtaður í Landsbanka Íslands 

í Reykjavík. Þegar höfuðstóllinn er orðinn tíu þúsund krónur, má verja % hlut- 
um vaxtanna samkvæmt tilgangi sjóðsins (sbr. 3. gr.), en % hluti vaxtanna leggist við 
höfuðstólinn. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

6. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram á aðalfundi Skógræktarfélags Suðurnesja. 

Skulu þeir endurskoðaðir af endurskoðendum sama félags. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessari má því aðeins breyta, að öll stjórn sjóðsins sé því samþykk, 

og að breytingarnar hljóti auk þess samþykki næsta aðalfundar Skógræktarfélags 
Suðurnesja með % greiddra atkvæða. Þó má aldrei breyta 3. gr. þessarar skipu- 
lagsskrár.
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8. gr. 
Ef Skógræktarfélag Suðurnesja hættir störfum, skal stjórn sjóðsins falin stjórn 

Skógræktarfélags Íslands. Sér hún þá áfram um styrkveitingar úr sjóðnum sam- 

kvæmt 3. gr. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartiðindanna. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Hafnarfjarðar. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, nema 

annað sé tekið fram hér á eftir. 

2. gr. 
Bæjarráð Hafnarfjarðar fer með stjórn vatnsveitunnar, sem er eign Hafnar- 

fjarðarkaupstaðar. 
Bæjarverkfræðingur Hafnarfjarðar annast daglegan rekstur vatnsveitunnar. 

3. gr. 
Vatnsveita Hafnarfjarðar hefur einkasölu á vatni á svæði því, sem vatnsveitan 

nær yfir og hún getur fullnægt, svo og til hafnarinnar. 

4. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja vatnsleiðslur, aðalæðar og götuæðar um bæinn. 

5. gr. 

Hver sá, er húseign á við götu eða veg, sem vatnsæð liggur í, á rétt á að fá tengda 

vatnsæð frá henni á eigin kostnað við húsið, enda sé það reist með samþykki bygg- 

ingarnefndar og vatnið ætlað til heimilisþarfa. 

Vatnsafnot til annarra þarfa skulu að jafnaði leyfð með nánari fyrirmælum og 

skilyrðum, er vatnsveitan setur hverju sinni. 

Vélar og önnur tæki, þau er nota vatn, önnur en venjuleg heimilistæki, má 

ekki tengja við hús- eða heimæðar nema að fengnu leyfi vatnsveitunnar. Einnig 

getur vatnsveitan fyrirskipað breytingar á eldri tækjum og vélum, ef nauðsyn 

krefur. 
Réttur húseigenda til vatnsafnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 

tryggja að þrýstingur í götuæðum sé ávallt nægilegur. 
Ef sýnt þykir, að götuæðar þær, sem fyrir eru, geti eigi séð atvinnufyrirtæki 

eða öðrum, sem óskar eftir vatni til annarra þarfa en heimilis, fyrir nægilegu vatni, 

er heimilt að láta hann greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurði 

vatnsveitunnar. 
Ef vatnsæðar hafa ekki verið lagðar í götu eða veg, þar sem óskað er eftir vatns- 

afnotum, getur vatnsveitan sett það skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé, að 
kostnaður fáist endurgreiddur, annað hvort með beinni þátttöku notanda eða með 
því að gjöld fyrir vatnsnotkun verði ákveðin með hliðsjón af kostnaðinum. 

Vatnsveitan getur einnig ákveðið að notendur, er síðar bætast við, beri hluta 

stofnkostnaðar við lögnina. 
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181 Vatnsveitan hefur eignarétt og vidhaldsskyldu å adfærsluædum, sem liggja i 
11. des. götu eða vegum, enda þótt húseigendur hafi í upphafi borið að einhverju eða öllu 

leyti þann kostnað, er af lögninni leiddi. 
Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma fyrir brunahönum í samráði við slökkvi- 

liðsstjóra. 

6. gr. 
Sá, er óskar eftir að leggja vatnsæð frá götuæð vatnsveitunnar að húsi sínu, 

leggja nýlagnir, gera breytingar á eða viðbætur við eldri vatnslagnir, skal með nægum 
fyrirvara fá til þess leyfi hjá vatnsveitunni. 

Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem fást í skrifstofu vatnsveitunnar, og 
skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans, ásamt 
pipulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. 

Uppdráttur skal gerður af verkfræðingi, iðnfræðingi eða löggiltum pípulagninga- 
meistara. 

Með umsókninni fylgi uppdráttur af vatnslögnum í tvíriti. 
Uppdrátturinn skal sýna grunnmynd kjallara hússins í eigi minni mælikvarða 

en 1:100. 

Uppdrátturinn skal sýna gerð og stærð allra vatnsæða, loka og krana, bæði utan- 
húss og í kjallara. Ef húsið er kjallaralaust, skal uppdrátturinn vera af 1. hæð húss- 
ins. Gert skal ráð fyrir vatnsmæli á óskiptri húsæð, og skal honum afmarkaður 
staður á uppdrætti. Álíti vatnsveitan nauðsyn á að gera séruppdrætti, skulu þeir 
sendir með umsókninni. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatnslögnum, sem breyta á, getur vatns- 
veitan krafizt þess, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað af því. 

Ef vatnsveitan samþykkir uppdrátt, skal á hann færð áritun um það. 
Pípulagningameistari sá, er verkið á að vinna, ritar nafn sitt á eintak vatns- 

veitunnar, áður en verkið hefst. Sé lögn breytt eða skipt um pípulagningameistara, 
meðan á verki stendur, skal það tilkynnt vatnsveitunni. 

Uppdráttur, áritaður af vatnsveitunni og viðkomandi pípulagningameistara, 
skal ávallt vera á vinnustað. Með áritun tekur vatnsveitan enga ábyrgð á því, að unnt 
sé að framkvæma verkið vegna leiðslna eða annars, sem kann að vera því til fyrir- 
stöðu. 

7. gr. 

Pipulagningameistarar, löggiltir af bæjar stjórn eftir nánari reglum þar um, sem 
bæjarstjórn setur, hafa einir rétt til þess að leggja vatnslagnir, og gildir það um ný- 
lagnir jafnt sem viðbætur við eða breytingar á eldri vatnslögnum. Þeir bera og 
ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við samþykkt þessa, nánari fyrirmæli, er 

kunna að verða sett og samþykktan uppdrátt. 

Þó er starfsmönnum vatnsveitunnar einum heimilt að tengja heimæðar við 
götuæðar. 

8. gr. 
Vatnsveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og samþykkt þessa. 

Engar vatnsæðar má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatns- 
veitunni. 

Vatnsveitan hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað hús- 
eiganda, og sé það gert, skal pípulagningameistari sá, er ábyrgð ber á verkinu, vera 
viðstaddir og aðstoða starfsmenn vatnsveitunnar við prófunina. 

Álíti eftirlitsmaður vatnsveitunnar, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæð- 
um samþykktar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hann 
stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera.
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9. gr. 181 
Allar vatnsædar frá götuæð að húsi og í því, eru eign húseiganda og ber hann 11. des. 

kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 
Vatnsveitan getur ákveðið að heimæðar eða hluti þeirra, skuli lagður af starfs- 

mönnum hennar, en á kostnað húseiganda. 

Að jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð. Óski húseigandi eftir fleiri 
heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt er 
að tengja sama húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. 

Vatnsveitan getur ákveðið, að fleiri en eitt hús séu tengd sömu heimæð, og gefur 
þá fyrirmæli um vídd og legu æðarinnar. 

Óski húseigandi að tengja við gamla heimæð, skal fá til þess leyfi bæði hjá 
eiganda heimæðarinnar og vatnsveitunni. 

Því aðeins er heimilt að tengja heimæðar við hús, að þau séu fokheld og upp- 
hituð. 

Húseiganda ber skylda til að halda við vatnslögnum sínum á eigin kostnað 
og láta gera við leka, þegar er hans verður vart. 

Vanræki húseigandi viðhald á vatnslögnum sínum, er vatnsveitunni heimilt að 
annast viðgerð á kostnað hans. 

10. gr. 
Eftirlitsmenn vatnsveitunnar skulu hafa frjálsan aðgang að öllum vatnslögnum 

innanhúss, og skulu húseigendur gefa þær upplýsingar um vatnsnotkun, sem óskað 
er eftir. 

11. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar i eigu 

einstaklinga, sé eigi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamms 
tíma. 

Kostnað er af þessu leiðir, greiðir eigandi. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 
Er eldsvoða ber að höndum hafa slökkviliðið, lögregla og starfsmenn vatns- 

veitunnar heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega 
teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign vatnsveitunnar. 

13. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna, skal innheimta vatns- 

skatt af húseignum, er um ræðir í 2. gr., og skal skatturinn miðaður við ákveðinn 
hundraðshluta af fasteignamatsverði húseignar eftir ákvörðun bæjarstjórnar hverju 
sinni. 

Vatnskatt skal innheimta af öllum húsum í lögsagnarumdæmi bæjarins, sem 
standa við götu eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja. Nú er hús, sem greiða ber 
af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og ákveður þá vatnsveitan skattinn. 

Heimilt er vatnsveitunni að ákveða vatnskatt af óbyggðum lóðum, er liggja að 
götu, vegi eða opnu svæði, þar sem vatnsæðar liggja. 

Aukavatnsskatt skal leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur 
atvinnufyrirtæki og aðra er nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

Aukavatnskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun og ákveður 
bæjarstjórn, með samþykki ráðherra, gjald fyrir hvern rúmmetra. 

Þar sem svo hagar til, sem í 4. mgr. segir, skal vatnsmagn annað hvort mælt 
með vatnsmælum eða áætluð af bæjarverkfræðingi. 

B 45
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181 Nú sættir húseigandi og/eða vatnsnotandi sig eigi við ákvörðun vatnsveitunnar 
11. des. á aukavatnsskatti og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnotkun hans verði mæld 

um eins mánaðar skeið, eftir vali vatnsveitunnar, og verður aukavatnsskattur 
þess árs þá ákveðinn hlutfallslega við þá mælingu. 

Ef ástæða þykir, getur vatnsveitan með samþykki bæjarstjórnar ákveðið, að 
vatn til heimilisþarfa verði selt eftir mæli, enda verði um það sett sérákvæði. 

14. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert og ber að greiða skattinn til 

bæjargjaldkera. Skatturinn skal reiknast í heilum krónum. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mæli eða áætlun, er heimilt 

að greiða skattinn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs, eftir nánari ákvörðun 
vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni næstu 
2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 
veði. 

15. gr. 
Þar sem vatn er selt samkvæmt mæli (sjá 13. gr.), greiðir húseigandi kostnað 

við uppsetningu mælisins og allan viðhaldskostnað. 
Ef maður rýfur innsigli vatnsmælisins varðar það refsingu samkvæmt al- 

mennum hegningarlögum. 
Vatnsveitan er eigandi mælisins og greiðir húseigandi fyrir afnot hans endur- 

gjald, er bæjarstjórn ákveður. 
Lögn vatnsæða innanhúss á jafnan að vera þannig háttað, að hægt sé að nota 

einn mæli fyrir hvert innanhússkerfi (sjá 6. og 9. gr.). 
Verði vatnsmæli eigi komið fyrir án breytinga á vatnslögn, er húseiganda skylt 

að láta breyta lögninni á eigin kostnað. 
Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverjum 

stað. 
Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er 

hann kann að verða var við. 

16. gr. 
Verði vatnsnotandi uppvís að óhóflegri notkun vatns, hlíti ekki fyrirmælum 

vatnsveitunnar um viðhald eða breytingu vatnsæða, hefur vatnsveitan rétt til þess 
að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. 

Vatnsveitunni er heimilt að skammta vatn til annars en heimilisnotkunar. Enn 
fremur getur hún krafizt þess, að fyrirtæki, er mikið vatn nota, afli sér sparneytnari 
véla eða setji upp geyma til söfnunar vatns að næturlagi. Ef fyrirmælum vatnsveit- 
unnar er eigi sinnt innan hæfilegs frests, er heimilt að loka fyrir heimæð fyrir- 
tækisins. 

Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur 
verið af ofangreindum ástæðum og skal það sett í gjaldskrá. 

17. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar án leyfis vatnsveitunnar. 
Sé leyfi veitt til slíkrar tengingar, er það háð því skilyrði, að þannig sé frá dælu 

gengið, að hávaði frá henni valdi eigi óþægindum í öðrum húsum. 
Vatnsveitan getur krafizt þess, að húseigandi geri sérstakar ráðstafanir til 

deyfingar á hávaða frá dælu.
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18. gr. 181 
Vatnsædar skulu þannig tengdar, að eigi sé hætta á, að vatnið i æðunum 11. des. 

óhreinkist. 

Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum 
vatnsbólum. 

19. gr. 
Vatnsveitan getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, er samþykkt 

þessi fjallar um. 
Jafnframt getur hún veitt undanþágur frá samþykktinni, ef hún telur gildar 

ástæður til slíks. 

20. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið 
að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 
1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um vatnsveitu Hafnarfjarðarkaupstaðar, 
nr. 191 5. okt. 1943, með breytingu nr. 175 9. ágúst 1950. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. desember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

REGLUGERÐ 182 
12. des. 

um fasteignaskatt í Keflavík. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Keflavíkur skal greiða fasteignaskatt af öllum fasteignum í lög- 

sagnarumdæmi Keflavíkur eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 

Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum .............00.0000000... 2% 
2. — húseignum og öðrum mannvirkjum ............0000000. 0 0..000.. 1% 
3. — túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og löndum 0.5% 

3. gr. 
Skattinn skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um- 

fram er, skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki 100 kr. greiðist enginn 
skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 
451
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5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts, samkv. reglugerð þessari er 2. janúar år hvert, í fyrsta 

sinni 2. janúar 1959, og ber að greiða skattinn hjá bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti samkv. reglugerð þessari eru allar fasteignir bæjar- 

sjóðs Keflavíkur aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 
Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki 

eru leigð út til skemmtanahalds, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús 

og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra 
í milliríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir 
sem eru til opinberra þarfa. 

Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt er 
aðilum að skjóta málinu til dómstólanna. 

7. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal 

ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, 
er á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami 
forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

8. gr. 
Fasteignaskatt má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Keflavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 67 frá 1945, til að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. desember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Kópavogskaupstaðar. 

1. gr. 
Kópavogskaupstaður hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á 

svæði því, sem vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt. 

2. gr. 
Frá vatnsæðum vatnsveitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi 

bæjarráðs eða þess aðila, sem hún felur umsjón vatnsveitunnar og eftirlit með 
henni. 

3. gr. 
Bæjarstjórn fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. Heimilt er henni að ráða sér- 

stakan umsjónarmann, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu. Bæjarstjórn hefur 
á hendi reikningshald vatnsveitunnar og innheimtu. Reikningsárið er almanaks- 
árið og skulu reikningar vatnsveitunnar endurskoðaðir með bæjarreikningum ár 
hvert.
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4. gr. 183 
Peir einir pipulagningameistarar, sem fengid hafa låggildingu bæjarråds Reykja- 12. des. 

víkur eða viðurkenningu vatnsveitu Reykjavíkur og enn fremur viðurkenningu 
bæjarráðs Kópavogs, mega annast þær vatnslagnir í götum og húsum í kaupstaðn- 
um, sem tengjast eiga við vatnsveitukerfið. Starfsmenn vatnsveitu Kópavogskaup- 
staðar, svo og starfsmenn vatnsveitu Reykjavíkur, skulu hafa óhindraðan aðgang 
að húsalögnum til eftirlits, og er þeim heimilt að fara um hús manna, þar sem 
vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og þau tæki og mæla, sem sett kunna að 
verða í sambandi við þær. Þyki umsjónarmanni bæjarins útbúnaði að einhverju 
leyti ábótavant, skal tafarlaust bæta úr því á kostnað eiganda. 

5. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda að greiða sjálfur kostnað við lagningu vatns- 

æðar úr götulögnum í húseign sína, halda þeim vel við og láta tafarlaust gera við 
þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. Sérstaklega skal hann gæta þess, að þær 
séu svo um búnar, að ekki sé hætta á að frjósi í þeim. Enginn má eyða vatni að 
óþörfu. 

6. gr. 
Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis bæjar- 

ráðs eða þess aðila, sem það felur slökkviliðsstarf í kaupstaðnum. Sérstakt leyfi 
bæjarráðs þarf til þess að setja vatnshreyfivélar í samband við vatnsæðar. 

7. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að ganga 

svo frá lögnum sínum að fullnægjandi þyki að dómi umsjónarmanns eða vanrækja 
að gera við leka í pipum eða tækjum í sambandi við þær, eða eyða vatni að óþörfu, 
svo og fyrir þeim, sem ekki greiða gjöld til vatnsveitunnar á réttum gjalddaga eða 
efni, vinnu og annað, sem vatnsveitan kann að leggja til vegna húslagna þeirra. 
Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir hús, þótt vatnsæðum sé lokað eða vatnsrennsli 
takmarkað vegna bilana eða annarra óviðráðanlegra ástæðna. 

8. gr. 
Fyrir hvert íbúðarhús, sem fær vatn frá vatnsveitu bæjarins, skal greiða tengi- 

gjald, kr. 500.00 fyrir einbýlishús, kr. 200.00 fyrir aðra íbúð í húsi og kr. 100.00 

fyrir hverja íbúð úr þvi. 
Fyrir útihús, tilheyrandi íbúðarhúsi, svo sem gripahús, gróðurhús, smáverk- 

stæði o. s. frv. sem vatnslögn er lögð í frá einni og sömu heimtaug, greiðist eigi 

sérstaklega. 
Fyrir hús önnur en íbúðarhús, sem sérstök heimtaug er lögð til, skal greiða 

tengigjald, kr. 500.00—1000.00, eftir mati bæjarráðs. 
Tengisjald skal greiðast að fullu áður en tenging fer fram. 

9. gr. 
Nú eru hús sambyggð, en aðskilin með brunagöflum, og telst þá sérstakt hús 

sá hluti, sem er milli brunagafla. Ef fleiri íbúðir en ein eru í húsi og íbúðir í sér- 
eign, skal heildarupphæð tengigjalds skiptast milli eigenda íbúðanna hlutfallslega 
eftir tölu íbúðanna, er þeir eiga. 

10. gr. 
Af hverju íbúðarhúsi, sem aðstöðu hefur til að nota vatnsveitu kaupstaðarins, 

skal greiða árlegan vatnsskatt til vatnsveitunnar 1% af fasteignamatsverði, en þó 

er lágmarksupphæð skattsins kr. 250.00 af hverri íbúð. Heimilt er bæjarstjórn að



1958 

183 

12. des. 

184 

12. des. 

366 

lækka skattinn, sé synt ad tekjur vatnsveitunnar nemi meira en årlegum kostnadi 
af henni. 

Nú stendur íbúð ónotuð um hálft ár eða meira og må þá fella niður helming 
vatnsskatts. 

11. gr. 
Auk vatnsskatts samkv. 10. gr. skal greiða vatnsskatt fyrir hreyfivélar, gos- 

brunna, verksmiðjur og verkstæði, baðhús, hvers konar þvottastöðvar, efnalaugar, 
veitingastaði, sláturhús, iðnaðarfyrirtæki og fyrir vatn til hvers konar slíkrar notk- 
unar umfram venjulega heimilisnotkun. 

Aukavatnsskatt samkv. 1. mgr. skal innheimta eftir mati bæjarráðs. 
Nú sættir húseigandi eða vatnsskattsgreiðandi sig ekki við ákvörðun bæjarráðs 

um aukavatnsskatt, og getur hann þá krafizt þess, að matsnefnd um vatnsnot Kópa- 
vogshrepps, sbr. samning borgarstjórans í Reykjavík og hreppsnefndar Kópavogs- 
hrepps frá 21. október 1949, úrskurði ágreiningsatriði. 

Bæjarráð ákveður verð á vatni, sem selt er til skipa eða hafnarsjóðs í Kópavogi, 
þó ekki undir kr. 2.00 fyrir hvern teningsmetra. 

12. gr. 
Vatnsskattur samkv. reglugerð þessari fellur í gjalddaga 2. janúar ár hvert og 

greiðist til bæjargjaldkera. 
Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni 

næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til að öðlast 
gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð fyrir vatnsveitu Kópavogshrepps nr. 172 
14. sept. 1951. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. desember 1958. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjald fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Þar sem bæjarstjórn hefur látið leggja holræsi í götu, vegi eða á opnu svæði, 

er húseiganda skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá 
því út í aðalræsið. Regnvatn af húsi og lóð skal einnig, að svo miklu leyti sem unnt 
er, leitt í húsræsið. Ef húseigandi vanrækir að leggja ræsi á hæfilegum fresti, er 
bæjarverkfræðingur tiltekur, skal verkið unnið á hans kostnað. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra verkfræðingi 

bæjarins frá því, og fá samþykki þar til. Lega, halli, stærð og gerð pípna, brunna, 
vatnslása og yfir höfuð alls þess, sem skolplögninni innan- og utanhúss til heyrir, 
skal ákveðið í samráði við bæjarverkfræðing. Hann skal hafa umsjón með verk-
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inu, og er húseiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, er að tilhögun og 184 
lagningu ræsanna lýtur. Sé um stórt hús að ræða eða mikla lögn, má bæjarverk- 12. des. 
fræðingur krefjast uppdráttar, er sýni glögglega alla tilhögun lagnarinnar. Rísi 
ágreiningur á milli bæjarverkfræðings og húseiganda út af holræsalögn, skal bæjar- 
ráð skera úr. 

3. gr. 
Kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði, en til þess að stand- 

ast útgjöld þau, er stafa af lagningu holræsanna, ber hverjum þeim, er hús á eða 
lóð við götu, veg eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, að greiða árlega til 
bæjarsjóðs 1% af þúsundi af fasteignamatsverði húss og lóðar, og enn fremur 3 kr. 
fyrir hvern metra lóðar, sem telst til hlutaðeigandi götu, vegar eða opins svæðis 
húsræsismegin, hvort heldur er um framlóð eða baklóð að ræða. Nú leggur hús- 
eigandi holræsi frá húsinu í annað aðalræsi, en holræsi þeirrar götu, vegar eða þess 
opins svæðis, er hús hans telst til, og greiðir hann þá metragjaldið af þeirri hlið 
lóðar sinnar, sem hann leggur húsræsið út frá. 

Sérstaka ívilnun eða undanþágu má þó veita, ef lóð er svo háttað, að erfiðara 
er að koma skolpi eða afrennsli frá henni í aðalræsið en frá öðrum lóðum yfir- 
leitt, og einnig má leggja sérstakt aukagjald, ef skolp frá einhverri lóð er svo á 
sig komið að telja má meiri útgjöld stafa af því en öðru skolpi. 

Heimilt er að ákveða holræsagjald af óbyggðum lóðum, er liggja að götu, vegi 
eða opnu svæði, þar sem holræsi liggur. 

4. gr. 
Holræsagjald greiðist af lóðareiganda og hefur hann einn ábyrgð á greiðslu 

þess. Gjaldið hefur lögtaksrétt, og er það tryggt með lögveðrétti í lóð og mann- 
virkjum lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir 
hvers konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er 1. júlí, 
en kostnað við holræsagjaldið skal greiða til bæjargjaldkera. Gjaldið skal reikna 
í heilum krónum. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, allt að 1000 krónum, er renna Í 

ríkissjóð. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 76 26. okt. 1928, um holræsagjald fyrir 
Hafnarfjarðarkaupstað með breytingu nr. 174 9. ágúst 1950. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. desember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  
Hallgrímur Dalberg.
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GJALDSKRÅ 

fyrir vatnsveitu Hafnarfjardar. 

Af fasteignamatsverdi husa skal greida årlegan vatnsskatt 0.6%. 
Ef hús, er greiða ber af vatnsskatt, eru ekki virt fasteignamatsverði eða húsin 

eru utan lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, ákveður vatnsveitan skattinn. 
Verksmiðjur, iðnaðarfyrirtæki og önnur atvinnufyrirtæki svo og aðrir, sem 

nota vatn til annars en heimilisþarfa, skulu greiða aukavatnsskatt, annað hvort 
samkvæmt mæli, með 120 aurum fyrir hvern teningsmetra, eða þá skal vatnsveitan 
ákveða aukavatnsskattinn samkvæmt áætlaðri notkun. 

Gjald fyrir uppsetningu vatnsmæla: 
5— 7 må mælir kr. 300.00. 
10—20 — — — 450.00. 
50—80 —  —- — 750.00. 

Leiga fyrir vatnsmæla: 
5— 7 må mælir kr. 20.00 á mánuði. 
10-20 — — — 2500 - — 
50—80 — —  — 6000 - — 

Gjald fyrir enduropnun heimæðar kr. 100.00. 
Gjald fyrir vatn, sem selt er til skipa, er kr. 15.00 fyrir hvern teningsmetra og 

greiðist við afhendingu. 
Sé vatn afgreitt í nætur- eða helgidagavinnu, er afhendingarmanni heimilt að 

taka sérstaka þóknun vegna þeirrar afgreiðslu. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. desember 1958. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Reykjavíkurhöfn, nr. 47 8. apríl 1949, sbr. 

reglugerð nr. 9 14. jan. 1953 og nr. 22 17. febr. 1955. 

1. gr. 
Lestagjald, samkvæmt 33. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 

2. gr. 
Vitagjald, samkvæmt 34. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%. 

3. gr. 
Bryggjugjald, samkvæmt 35.—36. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%.
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4. gr. 186 

Hafnsögugjöld, samkvæmt 41. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 15. des. 

5. gr. 
Vörugjöld, samkvæmt 47. og 48. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%, með þeirri 

undantekningu, að vörugjöld af benzíni, steinolíu og eldsneytisolíum hækkar um 25%. 

6. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 1. janúar 1959. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 

ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. desember 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 187 
15. des. 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, nr. 245 29. nóv. jú 

1950, sbr. reglugerð nr. 123 12. júní 1953. 

1. gr. 
Lestagjald, samkvæmt 50. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 

2. gr. 
Vitagjald, samkvæmt 51. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%. 

3. gr. 
Bryggjugjald, samkvæmt 52. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%. 

4. gr. 
Hafnsögugjald, samkvæmt 57. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 

5. gr. 
Vörugjöld, samkvæmt 64. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%, með þeirri 

undantekningu, að vörugjald af benzíni, steinolíu og eldsneytisolíum hækkar um 
25%, en vörugjald af sementi lækkar um 50%, úr kr. 1.20 fyrir hver 100 kg í 60 

aura fyrir hver 100 kg. 

6. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1959. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. desember 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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188 AUGLÝSING 
19. des. 

Ø um innheimtu skemmtanaskatts årid 1959. 

Ákveðið hefur verið að nota heimild laga frå 2. desember 1958 til þess að inn- 
heimta skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum skemmt- 
unum með 20% álagi árið 1959. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmt- 
anir innlendra manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á íslenzkum kvik- 

  

myndum. 

Menntamálaráðuneytið, 19. desember 1958. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 

Knutur Hallsson. 

189 AUGLYSING 
27. des. 

um notkun heimildar í lögum frå 15. desember 1958 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 15. desember 1958 og inn- 
heimta á árinu 1959 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a) Með 100% viðauka stimpilgjald af afsölum fyrir fasteignum, vitagjald sam- 
kvæmt lögum nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lögum um breyting á þeim lögum. 

b) Með 140% viðauka stimpilsgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum, lestagjald 
og leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40/1954. 

c) Með 200% viðauka gjöld samkvæmt IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum, að undanskildum gjöldum samkvæmt 58. gr. laganna. 

d) Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 60 
1939, nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkvæmt 1. 
tölulið 3. kafla með 50% álagi. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal 
sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1958. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.
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AUGLYSING 

um niðurfelling aðflutningsgjalda af nokkrum vörutegundum. 

Samkvæmt heimild í lögum frá 5. desember 1958 um bráðabirgðabreyting á lög- 
um nr. 90/1954, um tollskrá o. fl., hefur ríkisstjórnin ákveðið, að á árinu 1959 skuli 
fella niður verðtoll af: 
a) Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
bh) Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 
c) Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að fella niður verðtoll og vörumagns- 
toll af kaffi, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár, og sykri, sem telst til nr. 1—6 
i 17. kafla tollskrár. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1958. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Sigtr. Klemenzson. 

REGLUGERÐ 

um söluskatt. 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð söluskatt af vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar á 

árinu 1959, eins og nánar er fyrir mælt í 2.—4. gr. hér á eftir, og af sölu og annarri 
veltu atvinnufyrirtækja árið 1959, eins og nánar er tiltekið í 5—-11. gr. hér á eftir. 

Söluskattur af innfluttum vörum. 

2. gr. 
Af tollverði allrar innfluttrar vöru skal greiða 7% söluskatt, að viðbættum 

aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% — tíu af hundraði —, og tekur gjald- 
skyldan einnig til vara til ríkisstofnana og annarra aðila, svo og til gjafa, sýnis- 
horna o. þ. h. Undanþegnar söluskattinum eru vörur þær, sem taldar eru í 2. gr. 
tollskrárlaganna og viðgerðir á skipum og flugvélum, svo og vörur þær, sem taldar 
eru undir 3. gr. hér á eftir. 

Í 1. málsgr. 10. gr. tollskrárlaganna segir fyrir um það, hvað sé tollverð vöru. 
Frá þeirri reglu gildir sú undantekning, að ekki skal telja farmgjald í tollverði 
sykurs, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrárinnar. 

3. gr. 
Undanþegnar söluskatti eru þessar innflutningsvörur, auk þeirra, sem taldar 

eru i 2. gr. tollskrárlaganna: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

2 1—18 Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, dt. a. 
3 1—5 Fiskur, nýr, ísvarinn, frystur, saltaður, þurrkaður eða reyktur. 
4 1—6 Mjólk, mjólkurafurðir og ný egg. 

B 46 

1958 

190 

27. des. 

191 

29. des.



1958 

191 Tollskrå: 

Nr. 

1-8 

29. des. Kafli. 

7 
9 

10 

11 

25 

27 

39 B 
40 

16a 

Få
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Grænmeti, nýtt eða þurrkað. 
Síildarkrydd, blandað. 
Hveiti, ómalað. 
Bygg, ómalað. 
Hafrar, ómalaðir. 
Maís, ómalaður. 

Mjöl úr byggi. 
Mjöl úr maís. 

Grjón úr maís (kurlaður maís). 
Klíð. 
Glútín. 

Alfaalfa (lucernemjöl). 
Melassi. 
Drúfuvín, brennd vin og aðrir áfengir vökvar, ót. a. 

Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því séu jurtaefni. 
Olíukökur og mjöl úr þeim. 
Melassifóður. 

Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, ót. a., sem eingöngu verða 
notaðar sem skepnufóður. 

Borðsalt. 
Annað salt. 
Steinkol og brúnkol. 
Koks. 

Steinolía, óhreinsuð (hráolía). 
Flugvélabenzín. 
Aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. 

Smurningsolíur. 
Kalsíumkarbonat, fellt. 
Netjatjara og netjalitur. 
Barkarlitur. 
Krít, þvegin. 

Vélaáburður og annar þvílíkur áburður úr feiti og feitum sýrum. 
Tilbúinn áburður. 
Saltaðar og blásteinslitaðar nautshúðir í botnvörpur. 

Umbúðablöð og hólkar úr plasti, ólitað, einnig áletrað, ef áletrunin 
ber það með sér, að það sé ætlað utan um íslenzkar afurðir til 
útflutnings. 

Plastflot til netjagerðar. 
Netjakúlur úr plasti. 

Gúmmiíbjörgunarbátar. 
Ósagaður trjáviður í fisktrönur. 
Tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar úr trjáviði. 
Spons úr trjáviði. 
Siglugjarðir úr trjáviði. 
Annað tilsniðið tunnuefni úr trjáviði. 
Trékassar, hálfunnir eða tilsniðnir. 

Aðrir trékassar. 
Sildartunnur. 

Botnrúllur (bobbingar) úr trjáviði.



Tollskrå: 
Kafli. Nr. 

47 
41 1 

6 
42 2 
44 11 

17 

45 3 

6 
8 

46 B 1 
5 

48 6 
49 2 

5 
8 
9 

16 
22 

50 12 
13 
17 
18 
19 
19a 

21 
22 

52 30 
60 15 
62 1 

2 
63 11 

26a 

27 
92 
97 

64 13 
66 6 

10 
67 5 

71 25 

73 78 
75 3 
76 1 

la 

2—3 
4 
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Botnvörpuhlerar úr trjåvidi. 
Korkplötur, óunnar. 

Netja- og nótakorkur alls konar. 
Strámottur til umbúða. 
Dagblaðapappiír. 
Smjörpappir og hvítur pergamentpappír, áprentaður eða óáprentaður, 

sem vegur allt að 100 g/m?. 
Erlendar bækur, blöð og tímarit. 

Frímerki íslenzk, ónotuð. 
Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík verðbréf. 

Óspunnir nylonþræðir til netjagerðar. 
Netjagarn úr nylon, einlitt. 
Netjagarn úr baðmull. 
Hampur. 
Netjagarn úr hör eða rami. 
Netjagarn úr hampi. 
Botnvörpugarn úr hampi. 
Mottur til umbúða. 
Umbúðastrigi úr jútu. 
Færi og línur til fiskveiða. 
Öngultaumar. 
Grastóg. 
Kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður. 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr nylon og öðrum gerviþráðum. 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum vefjarefnum. 
Netjateinungar með blýi eða korki. 
Lóðarbelgir. 

Fiskimjölspokar, þ. e. stórir jútupokar undir fiskimjöl, ull o. þ. h. 

Netjakúlur úr gleri. 
Mynt. 
Heiðursmerki. 
Gjarðajárn. 
Fiskkörfur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Víirkaðlar, einnig þótt í þeim séu spunaefnaþræðir. 
Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr járni, ót. a. 
Netjakúlur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Veiðarfæralásar og hringir í herpinætur o. þ. h. 
Netjakúlur úr aluminium eða alúminíumlegeringum. 
Fiskkassar úr aluminium eða alúmíníumlegeringum. 
Blýlóð (sökkur), svo og nótablý. 

Málmþynnur, sem eru minna en 0.25 mm að þykkt og með áletrun, 
sem ber það með sér, að þynnurnar séu ætlaðar utan um íslenzkar 

afurðir. 
Röntgentæki og hlutar til þeirra. 
Snjóbifreiðar. 
Flugvélar og hlutar til þeirra. 
Fallhlífar og tilheyrandi. 
Skip og bátar 10 tonn og stærri. 
Herpinótabátar. 

1958 

191 

29. des.
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191 Tollskrå: 

29. des. Kafli. Nr. 

77 16  Radartæki, dyptarmælar og fisksjår, 
35  Gervilimir og umbúðir um lamað fólk. 

81 6. Hvalveidiskutlar. 
84 9  Fiskiönglar. 
87 1 Listaverk. 

2 Frímerki, åt. a., og önnur slík merki. 

3 Safnmunir til opinberra safna. 

4. gr. 
Söluskatt af innfluttum vörum skal greiða til tollyfirvaldanna — tollstjórans 

í Reykjavík, bæjarfógeta í öðrum kaupstöðum, sýslumanna í sýslum og lögreglu- 
stjóra í kauptúnum — með öðrum aðflutningsgjöldum. 

Ákvæði laga nr. 90/1954, um tollskrá o. fl., laga nr. 86/1956, um tollheimtu og 
tolleftirlit, reglugerðar nr. 41/1957, um sama efni, reglugerðar nr. 122/1940, um 
tollmeðferð aðfluttra vara, og reglugerðar nr. 124/1938, um tollmeðferð aðfluttra 
póstsendinga, skulu gilda eftir því, sem við á um söluskatt af innfluttum vörum. 

Söluskattur af sölu og annarri veltu. 

5. gr. 
Atvinnufyrirtæki og aðrir aðilar, sem skattskyldir eru samkvæmt lögum nr. 

46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt, skulu greiða skatt af sölu sinni og annarri 
veltu. Einnig skulu þessi ríkisfyrirtæki og aðrir aðilar, sem eru skattfrjálsir eftir 
lögum nr. 46/1954, greiða söluskatt þann, sem hér um ræðir: 

Ferðaskrifstofa ríkisins. 
Rekstur kvikmyndahúsa og annarra skemmtistaða. 
Landssmiðjan. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
Ríkisútvarpið. 
Útgerð skipa. 
Viðgerðarstofa útvarpsins. 
Viðtækjasmiðjan. 
Viðtækjaverzlunin. 

6. gr. 
Undanþegið söluskatti af sölu og annarri veltu er eftirtalið: 

A 
1. Heildsala, en til heildsölu telst ekki sala fyrirtækja á eigin framleiðslu. 
2. Umboðsþóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum. Umboðsviðskipti (umboðs- 

sala) eru að öðru leyti skattskyld og greiðist skattur í þeim viðskiptum ekki 
aðeins af heildarandvirði því, sem gengur til umbjóðandans (framleiðanda eða 
iðnaðarmanns), heldur og af öllu því andvirði (heildarandvirði því), sem um- 
boðsmaðurinn (smásali eða smásölufyrirtæki) tekur við. Af sölu eða afhend- 
ingu bóksala (bókabúða eða annarra smásölufyrirtækja á bókum) í umboðsvið- 
skiptum, skal þó aðeins greiða af umboðsþóknun hans, og einnig skal umboðs- 
maður, sem framleiðandi eða iðnaðarmaður notar sem millilið milli sín og smá- 
sala eða smásölufyrirtækja á sama hátt aðeins greiða af umboðsþóknun (milli- 
liðaþóknun) sinni. 

3. Smásala, en þar til telst ekki sala sú, afhending eða útvegun, sem um getur i 
síðari málslið 2. málsgr. 7. gr. þessarar reglugerðar.
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B. 191 

Allar vörur, sem samkvæmt 3. gr. eru undanþegnar söluskatti, þó ekki sala 29. des. 
á áfengum drykkjum á veitingastöðum, sala trékassa og pappaumbúða til annarra 
en fiskframleiðenda eða fiskútflytjenda og sala tímarita, sem gefin eru út í ágóða- 

skyni og seld eru í umboðssölu, svo og umboðssala á erlendum bókum. 

Eftirtalin starfsemi: C. 
Andvirði vöru, sem seld er úr landi, útskipunargjald af henni og flutningsgjald. 
Akstur vörubifreiða og fólksbifreiða. 
Flugsamgöngur. 
Flutningur á sjó á innlendum landbúnaðar- og sjávarafurðum, kolum, koksi, 

salti, olíum og benzíni. 

Húsaleiga, þó ekki leigutekjur gistihúsa og samkomuhúsnæðis. 
Iðgjaldatekjur vátryggingarfélaga. 
Netjagerð. 
Nuddlækningar. 
Rekstur sjúkrahúsa. 
Prentun, útgáfa og sala innlendra dagblaða, vikublaða og tímarita, sem ekki eru 
gefin út í ágóðaskyni. 

11. Sala fasteigna, skipa, einkaleyfa, verðbréfa og krafna. 
12. Sala þeirra, sem ekki eru bókhaldsskyldir samkvæmt lögum nr. 62/1938, ef 

skattskyld velta þeirra yfir árið nemur ekki yfir kr. 30 000.00. 
Nú leikur vafi á því, hvort einhver njóti undanþágu samkvæmt þessum 

lið, vegna þess að fyrir fram verður ekki vitað, hvort söluskattskyld velta muni 
nema ofangreindu lágmarki, og skal þá aðili leita úrskurðar skattanefndar eða 
skattstjóra um, hvort söluskatti skuli bætt við verð vörunnar. Hafi söluskatti 

verið sleppt með leyfi skattanefndar, fellur leyfið jafnskjótt niður, ef í ljós 
kemur, að veltan muni ná skattskyldu lágmarki. 

13. Skóviðgerðir. 
14. Smíði á skipum og bátum. 
15. Tannlækning og tannsmiíði. 
16. Vinna og efnissala viðgerðarverkstæða og annarra verktaka vegna skipavið- 

gerða þeirra. 
17. Framleiðsla vara úr kjóti að því leyti, að iðnaðarfyrirtæki, sem notað hefur 

kjöt í framleiðslu sína, er heimilt við framtal til söluskatts að draga frá sölu- 
verði kjötvarningsins innkaupsverð kjötsins. Undanþága þessi tekur ekki til 
veitinga, tilbúins matar og matrétta, hvort sem matreitt er eða selt á veitinga- 

stöðum, í verzlunum eða annars staðar, eða til sölu eða framreiðslu smurðs 

brauðs með kjötáleggi eða þess háttar. 
18. Frysting, geymsla og reyking á kjöti og fiski. 
19. Slátrun búfjár. 
20. Framleiðsla gervilima og umbúða um lamað fólk. 

Hm
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7. gr. 
Af sölu og annarri veltu þeirra aðila, sem skattskyldir eru samkvæmt reglu- 

gerð þessari, skal greiða 3% — þrjá af hundraði — í söluskatt. 
Skattskyldan nær til hvers konar framleiðslu, iðnaðar og þjónustu, þar með 

talin umboðssala (umboðsviðskipti), sölu eða afhendingar, vinnu og þjónustu lát- 
innar í té af iðnaðarmönnum og iðnaðarfyrirtækjum, matsölu-, veitinga- og gisti- 

húsum, sýninga í kvikmyndahúsum, leikhúsum, flutningastarfsemi, lausafjárleigu 
og annarrar sölu, veltu eða viðskipta en þeirra, sem eru undanþegin samkvæmt
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191 6. gr. reglugerðar þessarar. Tekur skattskyldan þannig til þess, ef framleiðendur, 

29. des. verksalar, viðgerðarmenn og aðrir slíkir aðilar láta í té vörur af eigin birgðum, 
frá fyrirtækjum í sambandi eða félagi við þá eða ef þeir útvega og láta í té vörur 
frá öðrum með eða án álagningar, enda vinni þeir, starfsmenn þeirra eða fyrirtæki 
að vörunum á einhvern hátt og tekur það til hvers konar viðgerða eða annarrar 
aðvinnslu. 

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 eða heildarveltu 
(sjá þó 6. gr. A 2) 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 fyrir- 
tæki eða ef greitt er í vörum eða í þjónustu, skal miða við almennt gangverð Í sams 
konar viðskiptum. Komi upp ágreiningur um það, hvað sé almennt gangverð í við- 
skiptum af þessu tagi eða hvort um sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkis- 
skattanefnd úr þeim ágreiningi til fullnaðar. 

Vanræki einhver að leggja söluskatt á vöru án leyfis skattanefndar, verður 
veltan eigi að síður skattskyld, ef hún fer yfir skattskylt lágmark, nema sérstakar 
málsbætur séu. 

Nú hefur söluskattur verið innheimtur í söluverði vöru eftir fyrirmælum 
skattanefndar eða án þeirra, en ársvelta eigi náð skattskyldu lágmarki, og skal 
þá aðili greiða söluskatt fyrir þann hluta árs eða þann hluta vörusölu, þar sem 
reiknað hefur verið með skattinum. 

8. gr. 
Atvinnufyrirtæki og aðrir aðilar, sem greiða skulu söluskatt af sölu sinni og 

annarri veltu, eins og fyrir er mælt í reglugerð þessari, skulu senda skattstjóra 
eða skattanefnd skýrslu um sölu sína á hverjum ársfjórðungi, þ. e. janúar— marz, 
april— júní, júlií—september og október—desember. Skal skýrslan afhent í síðasta 
lagi innan 15 daga frá lokum hvers ársfjórðungs. Einnig skulu hinir skattskyldu 
aðilar innan sama frests greiða til innheimtumanna ríkissjóðs söluskatt þann, er 

þeim ber að standa skil á fyrir ársfjórðunginn. Síðasti dagur framtalsfrestsins 
telst gjalddagi alls skattsins fyrir þann ársfjórðung, hvort sem skatturinn er talinn 
fram eða ekki. 

Skattstjóri eða skattanefnd skulu síðan yfirfara skýrslurnar og leiðrétta skatt- 
inn, ef hann er rangt upp gefinn. Einnig skulu þessir aðilar áætla skatt af sölu 
fyrirtækja, sem enga skýrslu senda, og skal þessu hvoru tveggja lokið fyrir 1. dag 
næsta mánaðar eftir ársfjórðungsskiptin og skattupphæðin tilkynnt innheimtu- 
manni og skattgreiðanda. 

Sá, er vöru selur eða lætur í té þjónustu, sem söluskatt ber að greiða af, ábyrgist 
skilvísa greiðslu skattsins til innheimtumanns ríkissjóðs. Hafi einhver eigi greitt 
skattinn innan mánaðar frá gjalddaga, skal hann greiða 1% í dráttarvexti fyrir 
hvern byrjaðan mánuð frá gjalddaga. Þá má og innheimtumaður láta lögregluna 
stöðva atvinnurekstur hans, þar til full skil eru gerð, með því m. a. að setja verk- 
stofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli.
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9. gr. 191 
Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á 29. des. 

söluskatti, geta kært hann til þeirra innan 10. næsta mánaðar eftir að skatturinn 
var ákveðinn. Skattstjóri eða skattanefnd skulu kveða upp úrskurð um kæruna og 
tilkynna úrskurðinn í ábyrgðarbréfi fyrir 20. sama mánaðar. Úrskurðum þeirra 
má áfrýja til yfirskattanefnda og síðan til ríkisskattanefndar, sem kveður upp 
fullnaðarúrskurð. Kærufrestur til þessara nefnda eru 15 dagar og úrskurðarfrestir 
þeirra jafnlangir. 

Áfrýjun skattákvörðunar og deila um skattskyldu frestar ekki eindaga skattsins 
né neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu hans, en ef skattur er 
lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, sem lækkuninni 
nemur. 

10. gr. 
Skattstjórum og skattanefndum er heimilt að krefjast af gjaldendum hverra 

þeirra gagna, sem telja má nauðsynleg til skýringar á framtalinu. Gefi gjaldandi 
ekki skýrslu um sölu sína og viðskipti á tilskildum tíma eða telji skattstjóri eða 
skattanefnd framtali ábótavant, skal þeim heimilt að áætla sölu og aðra veltu gjald- 
anda og ákveða gjaldið eftir því. 

Skattstjóri og skattanefnd skulu hafa aðgang að þeim gögnum opinberra skrif- 
stofa, sem fjármálaráðuneytið telur nauðsynlegt til endurskoðunar framtala og 
ákvörðunar skattsins. 

11. gr. 
Um viðurlög fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar um söluskatt af 

sölu og annarri veltu fer samkvæmt lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, og lögum nr. 35/1950, um verðlagseftirlit o. fl. 

12. gr. 
Verð vöru og þjónustu má hækka sem söluskatti nemur, en óheimilt er að 

hækka álagningu verzlana og fyrirtækja hans vegna. Söluskatt af sölu og annarri 
veltu skal bæta álagningarlaust við leyfilegt söluverð. 

13. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 100/1948, um dýrtíðarráð- 

stafanir vegna atvinnuveganna, með breytingum, sem leiða af 24. gr. laga nr. 112 
1950 og lögum nr. 71/1958, um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, 
öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 29. desember 1958. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Jón Skaftason.
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2 så REGLUGERÐ 
„ des. 

um yfirvinnu starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu, sem yfirboðarar telja nauðsynlega. 

Þó er engum starfsmanni, nema þeim, er gegnir lögreglustörfum eða annarri ör- 
yggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur þriðjungi af 
lögmæltum vikulegum vinnutíma. 

Á laun fyrir yfirvinnu skal greitt 50--100% álag. Yfirvinnukaup skal ákveða með 
hliðsjón af föstum launum starfsmannsins, miðað við 1800 klst. árlegan vinnutíma. 

Yfirvinnutaxtar skulu vera sem hér segir: 
Starfsmenn er taka 

laun samkvæmt VI. launafl. kr. 22.26 á klst. auk álags og verðlagsuppbótar. 
— — VIL —  — 9085 — — — — 
— — IX. —  — 1943 — — — — — 
— — X —  — 1820— — — — — 
— — XL — 168 — — — — — 
— — XL —  — 1581 — — — — — 
— — XIL —  — 1486 — — — — — 
— — XIV. —  — 1289— — — — — 
— — XV. — 1144 — — — — — 

Álag verður sem hér segir: 
Á eftirvinnu (allt að 4 klst. á dag): 50%. 

Á nætur- og helgidagavinnu: 100%. 
Næturvinna telst frá kl. 21—8, en helgidagavinna frá kl. 17 á laugardögum. 
Yfirvinna skal greidd í einu lagi eftir á fyrir hvern mánuð. 

2. gr. 
Heimilt er að víkja frá ofangreindum reglum um yfirvinnu og yfirvinnukaup, 

þegar sérstaklega stendur á og nauðsyn krefur, og skal leita þar um tillagna BSRB. 

3. gr. 
Öll vafa- og ágreiningsatriði um framkvæmd reglugerðar þessarar skal leggja 

undir úrskurð nefndar þeirrar, sem skipuð er samkvæmt 25. gr. launalaganna. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92/1955, um laun starfsmanna rík- 

isins, og öðlast gildi 1. jan. 1959. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 143 21. 
okt. 1958, um yfirvinnu starfsmanna ríkisins. 

Fjármálaráðuneytið, 22. desember 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.
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REGLUGERD 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurkauptún, nr. 95 28. maí 1951. 

1. gr. 
b-liður 15. gr. orðist þannig: 
Skip stærri en 12 rúmlestir brúttó, sem ganga eftir föstum auglýstum ferða- 

áætlunum, greiði 20 aura fyrir hverja brúttó rúmlest í hvert skipti, sem þau koma 
til hafnar. 

c-liður sömu greinar orðist þannig: 
Öll önnur skip stærri en 12 smálestir brúttó, sem til hafnarinnar koma, nema 

herskip (varðskip), skip sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, skip sem hafa 
skírteini sem skemmtiskip og skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda, skulu greiða 
50 aura lestagjald fyrir hverja brúttó rúmlest. 

e-liður sömu greinar orðist þannig: 
Liggi skip lengur við bryggju en einn sólarhring, ber því að greiða 7 aura á 

hverja brúttó rúmlest í bryggjugjald, fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólarhring, 
sem fram yfir er. 

2. gr. 
21. gr. orðist þannig: 

Vörugjaldskrá. 

1. Aöfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald 2.50 kr. hver 100 kg: 
Kornvörur, sykur. 

2. flokkur. Gjald 1.50 kr. fyrir hver 100 kg: 
Kol, fóðurvörur, áburður. 

3. flokkur. Gjald 1.50 kr. hver 100 kg: 
Salt. 

4. flokkur. Gjald 1.50 hver 100 kg: 
Sement. 

5. flokkur. Gjald 4.00 kr. hver 100 kg: 
Allar vörur, sem ekki heyra undir aðra flokk og greiðast eftir þyngd. 

6. flokkur. Gjald 3.00 kr. hver 100 kg: 
Olía og benzin. Hver tunna kr. 6.00. 

7. flokkur. Gjald 60 aurar hver tunna: 
Tómar tunnur og föt, uppsett og óuppsett. 

8. flokkur. Gjald 60 aurar hvert teningsfet: 
Timbur. 

9. flokkur. Gjald 75 aurar hvert teningsfet: 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir máli. 

10. flokkur. Gjald 5 kr. fyrir hvern stórgrip og kr. 1.50 fyrir hverja sauðkind. 
11. flokkur. Lægsta vörugjald í öllum flokkum er kr. 2.00. 

1. Útfluttar vörur. 
1. flokkur. Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 

Kjöt. 
2. flokkur: Gjald kr. 1.00 hver tunna: 

Sild. 
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193 3. flokkur. Gjald kr. 2.00 hver 100 kg: 
23. des. Mjólk, skyr, hey. 

4. flokkur. Gjald kr. 1.50 hver 100 kg: 
Hradfrystur fiskur og saltfiskur. 

5. flokkur. Gjald kr. 4.00 hver 100 kg: 
Allar vörur, sem reiknast eftir þyngd, ótaldar áður. 

6. flokkur. Gjald kr. 0.60 hvert stykki: 
Umbúðir og tómar tunnur. 

7. Lægsta vörugjald í öllum flokkum er kr. 2.00. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. april 1946, 
um hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 23. desember 1958. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

194 AUGLÝSING 
8. des. 

um greiðslu á stóreignaskatti. 

Skattur á stóreignir samkvæmt lögum nr. 44/1957 féll í gjalddaga 16. ágúst 1958. 
Ber einstaklingum að greiða skattinn nú þegar í peningum til tollstjórans í Reykja- 

vík og sýslumanna og bæjarfógeta utan Reykjavíkur. 
Til greiðslu á skattinum er gjaldendum, sem greiða eiga yfir 10 000.00. krónur 

i skatt á stóreignir, heimilt gegn því að greiða á gjalddaga fyrstu 10 000.00 krónurnar 
og að minnsta kosti 10% af eftirstöðvum, að greiða afganginn með eigin skulda- 
bréfum, til allt að 10 ára eftir mati ráðuneytisins, tryggðum með veði í hinum skatt- 
lögðu eignum. 

Skattstofa Reykjavíkur veitir upplýsingar um skuldabréf og veð. 
Tilboðum um veð skal skila til skattstofu Reykjavíkur eða sýslumanna og 

bæjarfógeta eigi síðar en 31. desember næstkomandi. 
Eyðublöð fyrir veðtilboð munu innan skamms liggja frammi í skattstofu Reykja- 

víkur, skrifstofu tollstjóra og hjá sýslumönnum og bæjarfógetum. 

Fjármálaráðuneytið, 8. desember 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Jón Skaftason.



Stjórnartíðindi 1958, B. 11. 381 

Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1958. 

Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis, undir- 
skrifuð af forsetanum 13. nóvember 1958, nr. 61. 

Auglýsing um framlenging viðskiptasamnings milli Íslands og Kúbu, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 5. nóvember 1958, nr. 62. 

Auglýsing um samkomulag um viðskipti milli Íslands og Tékkóslóvakíu, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 11. nóvember 1958, nr. 63. 

Lög um útflutning hrossa, undirskrifuð af forsetanum 26. nóvember 1958, 
nr. 64. 

Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl., 
undirskrifuð af forsetanum 5. desember 1958, nr. 65. 

Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90 1954, um tollskrá o. fl., undir- 
skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 66. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með 
viðauka árið 1959, undirskrifuð af forsetanum 10. desember 1958, nr. 67. 

Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, und- 
irskrifuð af forsetanum 16. desember 1958, nr. 68. 

Lög um breyting á lögum nr. 33 29. maí 1958, um útflutningssjóð o. fl., 
undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1958, nr. 69. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1959 með 
viðauka, undirskrifuð af forsetanum 15. desember 1958, nr. 70. 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 100 1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna 
atvinnuveganna, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1958, nr. 71. 

Auglýsing um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, undirskrifuð af for- 
sætisráðherra sama dag, nr. 72. 

Lög um bráðabirgðaf járgreiðslur úr ríkissjóði á árinu 1959, undirskrifuð 
af forsetanum 29. desember 1958, nr. 73. 

Lög um breyting á lögum nr. 24. 29. marz 1956, um almannatryggingar, 
undirskrifuð af forsetanum 30. desember 1958, nr. 74. 

Auglýsing um fullgildingu alþjóðapóstsamninga, undirrituð af utanríkisráð- 
herra sama dag, nr. 75. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 
undirskrifuð af menntamálaráðherra 17. júní 1958, nr. 76. 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtast í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórnvalda- 
erinda, er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér með 
ákveðið þannig: 

1. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélags og samvinnufélags . kr. 300.00 
2. Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma .........0000000.00.000.. — 100.00 
3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 

köllun á prókúruumboði ..............2202000. sn ens — 100.00 
4. Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum 

og firmum (breyt. á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) .... — 100.00 
5. Fyrir tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hætt störfum ... — 15.00 

B 47 

31. dag desembermánaðar 1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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195 6. Fyrir uppbodsauglysingu, þrjár birtingar ................00...... kr. 200.00 
28. nóv. 7. Fyrir fjármark ..............200000. sess ess — 50.00 

8. Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross .... — 20.00 
9. Fyrir innköllun, þrjár birtingar ...........0...20000.0 0000... 0... — 200.00 

10. Fyrir auglýsingu um skiptafund ...........0.020000 0000 00 nn en — 100.00 
11. Fyrir einkaleyfisumsókn ..........200002200 0000 nn nn — 100.00 
12. Fyrir ógildingarstefnu ........s00ererereeeeesereneneeserenentee — 100.00 

Gjaldskylt efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra 
liða, greiðist með 10 krónum fyrir hvern dálksentimetra. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 1959. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýs- 
ing frá 20, júní 1955, um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtinga- 

  

  

blaðinu. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 28. nóvember 1958. 

Hermann Jónasson. 
Baldur Möller. 

iði REGLUGERÐ 
.» des. 

um breyting å reglugerd nr. 147 1955, um tekju- og eignarskatt. 

1. gr. 
Við 4. tölulið 6. målsgr. í B-lið 34. greinar reglugerðarinnar bætist: og allt að 

75% af fasteignamati lóða í kaupstöðum og kauptúnum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. lögum nr. 46/1954, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. desember 1958. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
Jón Skaftason. 

197 REGLUGERÐ 
23. des. - 

ø fyrir Vidskiptabanka Landsbanka Islands. 

I. KAFLI 

Skipulag Vidskiptabankans. 

1. gr. 
Landsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, en undir sér- 

stakri stjórn. Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. 

2. gr. 
Önnur aðaldeild Landsbanka Íslands er Viðskiptabankinn. Lýtur hann sérstakri 

stjórn samkvæmt 1. nr. 63 21. júní 1957, um Landsbanka Íslands. Undir Viðskipta- 
bankann fellur sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands ásamt öllum útibúum hans. 
Varasjóðum Viðskiptabankans og öðrum eignum, sem og útlánum, innlánum og 
reikningshaldi, skal halda algerlega aðgreindum frá öðrum deildum bankans.
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II. KAFLI 

Störf bankans. 

A. Um ávögætun fjár. 

3. gr. 
Viðskiptabankann tekur fé til ávöxtunar svo sem hér segir: 

a) í hlaupareikning; 

b) í innlánsbók; 
ce) gegn viðtökuskírteini. 

4. gr. 
Hver sá, sem hefja vill hlaupareikningsviðskipti við bankann, skal semja um 

það við framkvæmdastjórn hans. Um leið og hlaupareikningsviðskipti eru stofnuð, 
skal viðskiptamaður afhenda bankanum sýnishorn af undirskrift sinni. 

5. gr. 
Viðskiptamaður fær lausa kvittun fyrir innborgun á hlaupareikning, tvíritaða, 

ef óskað er. 

6. gr. 
Viðskiptamaður, er fé vill taka út úr hlaupareikningi, skal að jafnaði gefa út 

tékkávísun á bankann á eyðublöð, er bankinn sjálfur hefur til sölu. Gerð eyðu- 
blaða ákveður bankaráð að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar. Tékkinn skal 
undirskrifaður af viðskiptamanni sjálfum, af prókúrista hans eða öðrum, er hann 
hefur gefið lögfullt umboð til að ávísa á reikninginn, enda skal þá umboðið jafn- 
framt afhent bankanum, ef eigi er opinberlega tilkynnt. Komi það fyrir, að fölsk 
ávísun sé greidd af bankanum, ber sá skaðann, sem féð á, nema um sé að kenna 

augljósu gáleysi bankans. 

7. gr. 
Viðskiptamenn geta og fengið fé, er þeir eiga á hlaupareikningi, útborgað eftir 

skriflegum fyrirmælum eða eftir símskeyti, enda sé þá undirskrift rétts hlutaðeig- 
anda undir símskeytið staðfest á venjulegan hátt eða á annan hátt þannig frá 
gengið, að útborgun sé áhættulaus fyrir bankann. 

8. gr. 
Enginn má gefa út ávísun á meira fé en hann á inni á hlaupareikningi, nema 

sérstaklega sé svo um samið við framkvæmdastjórn bankans. 

9. gr. 
Í tékkávísun, sem gefin er út á innstæðu á hlaupareikningi, verður upphæðin 

að vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki gætt, þá er bankinn 
eigi skyldur til að útborga ávísunarupphæðina. Sé fjárhæðin tilgreind öðruvísi 
með tölustöfum en bókstöfum, þá gildir sú upphæð, sem með bókstöfum er skráð. 

10. gr. 
Framkvæmdastjórnin ákveður, hvort taka skuli við ákveðnu fé á hlaupareikn- 

ing og hvort greiða skuli vexti af því fé, sem tekið er við. Sé um stórfé eða annars 
óvenjulega ráðstöfun að ræða, skal slíkt borið undir bankaráð til samþykkis eða 
synjunar. 

11. gr. 
Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í bókum bankans og einnig um- 

boðsmanni hans, en varast verður, að hann sjái reikning annarra manna. 
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12. gr. 
Vidskiptabankinn tekur á móti fé til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minnst 

5 kr. i senn. Þó er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum upphæðum 
til ávöxtunar, ef framkvæmdastjórnin telur það óhaganlegt fyrir bankann. 

13. gr. 
Þegar innstæðan nemur minnst 5 krónum, reiknast vextir af heilum krónum 

frá og með næsta degi, eftir að féð er lagt inn, þó eigi í minni hlutum en heilum 
aurum. 

Vextir reiknast til 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. 
Af upphæðum, er nema 10000 krónum eða þar yfir, er bankinn eigi skyldur að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í bankanum. 

14. gr. 
Af fé, sem bankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, er menn 

óska, án uppsagnarfrests, þegar framkvæmdastjórnin sér sér það fært. Heimta má, 

að upphæðum frá 5000—10000 kr. sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum 
þar yfir með tveggja mánaða fresti. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að borga meira 
en 25000 kr. á hverjum mánuði úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Þeim, er í fyrsta sinn leggur inn fé með sparisjóðskjörum, er fengin viðskipta- 

bók, er hann greiðir 2 kr. fyrir. Framkvæmdastjórn ákveður, hvort sú borgun er 
tekin fyrir fram eða þegar bókin er útskrifuð eða ónýtt. 

Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það um leið ritað 
í viðskiptabókina. Þó má í sérstökum tilfellum taka við fé, án þess að bókin sé sýnd, 
gegn kvittun bókara og féhirðis. 

Heimilt er að starfrækja sérstaka deild við sparisjóðinn, þar sem taka má 
við innlögum og ávísa á innstæðuna, án þess viðskiptabók sé sýnd. Skulu slík inn- 
lög og útborganir færast í viðskiptabókina, þegar hún er næst sýnd í bankanum. 
Viðskiptabækur við þá deild skulu greinilega bera með sér, að gefa megi út ávís- 
anir á innstæðuna. 

Fyrir innlögum og útborgunum kvittar bókari og féhirðir í viðskiptabókina, 
og er það full sönnun fyrir greiðslunni. 

Heimilt er bankanum að hverfa frá notkun viðskiptabóka, þegar um ávísana- 
reikninga er að ræða, telji hann aðra aðferð heppilegri. 

Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. Um falskar ávísanir á sparisjóðsinnstæður gilda 
ákvæði 6. greinar. 

Vexti skal innfæra í viðskiptabækurnar, þegar þær í fyrsta skipti eftir 14. janúar 
ár hvert eru sýndar í bankanum. Framkvæmdastjórnin löggildir viðskiptabækurnar 
eða þeir starfsmenn bankans, sem bankaráðið gefur umboð til þess. 

16. gr. 
Glatist viðskiptabók, ber eiganda að snúa sér til framkvæmdastjórnarinnar 

eða fulltrúa hennar, er annast um, að handhafa hennar verði stefnt samkvæmt 46. 
gr. laga um Landsbanka Íslands, nr. 63/1957. 

Kostnaðinn greiðir eigandinn.
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17. gr. 197 
Framkvæmdastjórninni er heimilt að segja lausu fé, sem er á vöxtum í bank- 23. des. 

anum með sparisjóðskjörum, með þriggja mánaða fresti. Skal annað hvort rita upp- 
sögnina Í innlánsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt í því blaði Reykja- 
víkur, er stjórnvaldaauglýsingar skulu birtar í, og að minnsta kosti í 2 öðrum 
blöðum. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem sagt er upp. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 15 ár samfleytt, 

verður hætt að greiða vexti af því, og verður þá með auglýsingu, er skal birt með 
misseris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 16. gr., skorað á eiganda að hirða féð. 
Gefi hann sig ekki fram, áður en fresturinn er liðinn, er viðskiptabók hans ógild, 
en féð ásamt vöxtunum rennur í bankann. 

Þó má framkvæmdastjórnin greiða féð að meira eða minna leyti, ef réttur eigandi 
gefur sig fram innan 5 ára og bankaráðið leyfir. 

19. gr. 
Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um eignir annarra í bankanum, nema 

skylt sé að lögum. 

20. gr. 
Sá, sem tekið hefur allt út úr viðskiptabók sinni, skal skila henni í bankann. 

Sé bók útskrifuð, fær hann aðra bók ókeypis, ef hann vill halda viðskiptunum 
áfram. 

21. gr. 
Enn fremur er bankanum heimilt að taka fé til ávöxtunar eftir sérstökum 

samningi í hvert skipti og gefa viðtökuskírteini eða viðskiptabók fyrir fénu. 

B. Um útlán o. fl. 
22. gr. 

Útlánastarfsemi Viðskiptabankans og öðrum störfum hans skal hagað svo, 
að sem bezt samrýmist því hlutverki hans að styðja og efla atvinnuvegi lands- 
manna, svo sem sjávarútveg, landbúnað, verzlun og iðnað. 

23. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir, hvort sem 

greiðsla á að fara fram innan lands eða utan. 

24. gr. 
Bankinn veitir auk þess, sem um ræðir í 23. gr., lán í því formi og gegn þeim 

tryggingum, er nú skal greina: 
a) viðskiptalán, reikningslán og útlán úr hlaupareikningi; 
b) sjálfskuldarábyrgðarlán; 

c) lán gegn fasteignaveði; 
d) lán gegn handveði; 
e) lán gegn ábyrgð ríkis, sýslu- eða bæjarfélaga. 

25. gr. 
Um viðskiptalán og reikningslán skal gerður sérstakur lánssamningur og undir- 

ritaður af framkvæmdastjórn bankans og lántakanda. Skal í honum greint hámark
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197 lånsins, uppsagnarfrestur af hålfu beggja adila, trygging fyrir låninu og hverja 
23. des. vexti skuli greida, bædi af skuld og innstædu. Vidskiptalån og reikningslån skulu 

að jafnaði einungis veitt gegn fasteignaveði eða handveði i vel tryggðum verd- 
bréfum, en heimilt er þó að taka aðrar tryggingar, ef sérstök ástæða þykir til. 

Veð fyrir láninu eða önnur trygging skal vera fulltryggilegt og lánið veitt 
með því skilyrði, að annað hvort sé hægt að heimta viðbótarveð eða frekari trygg- 
ingu, ef veðið rýrnar, svo að þess álítist þörf, eða afborgun af láninu, þótt gjald- 
dagi sé eigi kominn. 

Um innborganir og útborganir gilda sömu reglur og um hlaupareikninga. 
Útlán úr hlaupareikningi skulu að jafnaði veitt til skamms tíma í senn og 

tryggð með persónuábyrgð, verðbréfum eða fasteignarveði, sem fulltryggilegt get- 
ur talizt. 

26. gr. 
Bankinn veitir lán gegn sjálfskuldarábyrgð, er framkvæmdastjórnin álítur full- 

nægjandi. Lán gegn sjálfskuldarábyrgð veitast eigi til lengri tíma en eins árs i senn. 
Heimilt er framkvæmdastjórninni að framlengja slík lán, telji hún það áhættulaust 
fyrir bankann. Samanlagður lánstími má þó að jafnaði eigi vera lengri en 10 ár. 

27. gr. 
Lán gegn fasteignaveði má bankinn veita gegn sérhverjum veðrétti í fasteign, 

er stjórn bankans telur fullnægjandi tryggingu fyrir láninu. 
Ef líkur eru til, að verðbreytingar hafi orðið á fasteign, má láta nýtt mat 

fram fara. Skal það framkvæmt annað hvort af dómkvöddum mönnum eða af 
mönnum, sem stjórn bankans tilnefnir sjálf. Að öðru leyti skal lánbeiðandi útvega 
sérhver þau skilríki, sem bankastjórn krefst og málið varða. 

Lán gegn fasteignaveði skulu að jafnaði eigi veitt til lengri tíma en 10 ára. 

28. gr. 
Bankinn lánar fé gegn handveði, svo sem arðberandi, vel tryggðum verðbréfum 

og öðrum þeim munum, sem framkvæmdastjórnin tekur gilda og sér bankanum 
fært að geyma. 

Enn fremur má veita lán gegn tryggingu í landbúnaðarafurðum, fiski og fisk- 
afurðum. Sömuleiðis í vátryggðum verzlunarvörum, sem bankanum eða trúnaðar- 
mönnum hans eru afhentar sem handveðstrygging, eða vörum samkvæmt farm- 
skirteini eða geymsluskírteini, sem bankanum er afhent og framselt. 

29. gr. 
Bankinn má veita lán gegn veði í eignum og tekjum bæjar-, sýslu- og sveitar- 

félaga og gegn ábyrgð þeirra sem slíkra, þegar eftirfarandi skilyrði eru fyrir hendi: 
a) Leyfi hlutaðeigandi stjórnvalda (sýslunefndar og stjórnarráðs) til lántökunnar. 
b) Fjárhagsreikningur sýslunnar, sveitar- og bæjarfélagsins næsta ár á undan lán- 

beiðninni. 
c) Vottorð hlutaðeigandi yfirvalda um það, að þeir menn, sem annast um lán- 

tökuna eða veita umboð til að taka lánið, séu réttir hlutaðeigendur. 
d) Útskrift úr fundarbók lánbeiðanda, sem sýni, að löglega hafi verið samþykkt 

að taka lánið, og sé útskriftin staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi. 
e) Ábyrgðaryfirlýsing hreppsnefndar, sýslunefndar eða bæjarstjórnar. 

30. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- og sveitar- 

félaga og önnur trygg og auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má Viðskiptabankinn 
ekki kaupa eða selja nema í umboði annarra.
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31. gr. 197 

Bankinn getur tekizt á hendur ábyrgðir utan lands og innan gegn tryggingum, 23. des 
jafngóðum og um lán væri að ræða. 

32. gr. 
Bankinn má annast alls konar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 
Bankinn annast kaup og sölu á erlendum gjaldeyri samkvæmt gildandi lögum 

um gjaldeyrisverzlun. 
Hann annast að öðru leyti öll venjuleg bankastörf. 

III. KAFLI 

Reikningur og endurskoðun. 

33. gr. 
Ársreikningur Viðskiptabankans, sem miðast við almanaksárið, skal saminn 

og birtur í Stjórnartíðindum í síðasta lagi 3 mánuðum eftir árslok. Auk þess skal 
við hver mánaðamót birta stutt yfirlit yfir hag bankans. Reikningurinn skal vera 
svo sundurliðaður, að hann sýni glögga mynd af hag bankans. 

34. gr. 
Sameinað Alþingi kýs með hlutbundinni kosningu 2 bókhaldsfróða endur- 

skoðendur til tveggja ára í senn. Skulu þeir rannsaka reikninga bankans og bera 
saman við bækurnar og við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslur 
á þeim skulu þeir einnig rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið 
sýni rétta mynd af því, sem fram hefur farið. 

Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða 
að nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá eiga þeir að benda framkvæmdastjórn 
og bankaráði á það og gera uppástungur um endurbætur. 

35. gr. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti tvisvar sinnum á ári fyrirvaralaust 

sannreyna, hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á sama hátt 
á óákveðnum tíma, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, rannsaka hjá þeim starfs- 
mönnum bankans, sem hafa fé undir höndum, hvort það fé er í sjóði hjá þeim, 
sem á að vera í þeirra vörzlum. 

Enn fremur skal sams konar rannsókn fara fram á öllum útibúum bankans 
fyrirvaralaust að minnsta kosti einu sinni á ári. 

36. gr. 
Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum bankans skulu þannig gerðar, að 

glöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. 

37. gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal framkvæma hina daglegu endurskoðun allra 

deilda Landsbankans, og skulu reglur um endurskoðunardeild settar af bankaráði 
Landsbankans í samráði við stjórn Seðlabankans. 

38. gr. 
Laun endurskoðenda skulu ákveðin af bankaráði Landsbankans og stjórn 

Seðlabankans.
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IV. KAFLI 

Stjórn bankans. 

39. gr. 
Yfirstjórn Viðskiptabankans er í höndum ráðherra þess, sem fer með banka- 

mál, og bankaráðs samkvæmt ákvæðum laga nr. 63 21. júní 1957, sbr. og 37. og 38. gr. 
reglugerðar þessarar. 

Stjórn bankans að öðru leyti annast bankaráð og framkvæmdastjórn, svo sem 
fyrir er mælt í lögum og reglugerð þessari. Framkvæmdastjórn hefur á hendi yfir- 
stjórn allrar daglegrar starfsemi bankans. 

40. gr. 
Bankaráð Viðskiptabankans 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 atkvæðasreiðslunni. Þegar jöfn eru 
atkvæði, sker atkvæði formanns úr. Svo er og, þegar jöfn eru atkvæði, er bankaráð 
og framkvæmdastjórn gera sameiginlega ályktun, sbr. 39. gr. laga nr. 63/1957, um 
Landsbanka Íslands. Það, sem gerist á fundum bankaráðsins, skal bókað í sérstaka 
gerðabók. Hver sá, sem heimilt er að sitja fundi bankaráðs, getur krafizt þess, að 
bókaðar séu athugasemdir hans og ágreiningsálit. 

Bankastjórarnir eiga rétt á að vera á fundum bankaráðsins og taka þátt í um- 
ræðum, nema rætt sé um mál, er snertir bankastjórana sjálfa. 

Á hverjum reglulegum fundi skal framkvæmdastjórn leggja fyrir bankaráðið 
skýrslu um útlán bankans, hve mikið af fé hans sé bundið í hverri atvinnugrein, 
um verðbréfaeign hans, um innlánsfé í honum og um það, hve mikið af því megi 
taka út fyrirvaralaust, um slíkar kröfur erlendar, inneignir erlendis og um annað 

það, er bankaráðinu þykir nauðsynlegt til þess að geta haft fullkomið eftirlit með 
starfsemi bankans. 

Formaður bankaráðsins hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starfsemi 
Viðskiptabankans, en hinir bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit ásamt 
honum. 

41. gr. 
Bankaráðinu ber auk þess, sem sérstaklega er tekið fram: 

a) Að koma fram fyrir hönd Viðskiptabankans gagnvart dómstólum, yfirvöldum 
og þriðja manni, sem og að úrskurða um öll mál, er Viðskiptabankann varða, 

heyri þau ekki undir úrskurð ráðherra. 
b) Að hafa umsjón og eftirlit með eignum Viðskiptabankans og starfsemi hans, 

þar á meðal því, að fé bankans, skjöl og bækur sé tryggilega seymt, að húsum 
bankans sé vel við haldið og að vel sé farið með alla innanstokksmuni og 
vélar og eignir bankans yfirleitt. 

c) Að ákveða verkaskiptingu á milli bankastjóra Viðskiptabankans og setja þeim 
erindisbréf. 

d) Að skipa stjórnendur útibúa bankans og víkja þeim frá að fengnum tillögum 
framkvæmdastjórnar. 

e) Að skipa aðalbókara og aðalféhirði bankans og ákveða laun þeirra að fengnum 
tillögum framkvæmdastjórnar, svo og að ákveða, hversu hátt veð aðalféhirðir 
skuli setja. 

f) Að ákveða laun starfsmanna bankans, setja reglugerð um eftirlaunasjóð handa 
þeim og úrskurða um eftirlaun þeirra.
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g) Að ákveða með samþykki framkvæmdastjórnar og að fengnu samþykki råd- 197 
herra þess, er fer með bankamál, hvar bankinn skuli hafa útibú, sem og að 23. des. 

ákveða með samþykki framkvæmdastjórnar, hve mikið af starfsfé bankans skuli 

fengið hverju útibúi til umráða. 
h) Að ákveða ásamt framkvæmdastjórninni forvexti og útlánsvexti bankans, séu 

vextir ekki ákveðnir af stjórn Seðlabankans samkvæmt 16. gr. laga nr. 63/1957, 

um Landsbanka Íslands. 
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 taka ákvarðanir um eftirgjafir á skuldum, ef slíkt reynist óhjákvæmilegt. 
k) Að ákveða að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar, hverjir starfsmenn bank- 

ans 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 málum. 
1) Að setja reglugerð um stjórn bankans og starfrækslu, er ráðherra staðfestir, úr- 

skurða um deilur, sem upp kunna að koma milli starfsmanna bankans og banka- 
stjóranna, og gera ályktanir um þau mál, sem framkvæmdastjórnin leggur fyrir. 

42. gr. 
Framkvæmdastjórn Viðskiptabankans hefur með höndum hina daglegu stjórn 

málefna bankans. Hún ræður starfsmenn bankans aðra en þá, sem bankaráðinu er 
falið sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. Hún segir þeim fyrir hverjum um sig 
um skyldur þær, sem á þeim hvíla, og störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur 
eftirlit með, að það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

43. gr. 
Framkvæmdastjórnin ráðstafar fé bankans og stendur fyrir rekstri hans, annast 

vörzlu á eignum bankans og sér um Þbókfærslu hans og reikningshald. Henni ber 
að sjá um, að bankareksturinn sé í öllum greinum samkvæmt lögum bankans og 

reglugerð. 

44. gr. 
Framkvæmdastjórnin skal halda fundi á hverjum starfsdegi, ef málefni liggja 

fyrir til úrlausnar. 

45. gr. 
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 að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuld- 
binda 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. 

46. gr. 
Allir embættismenn og starfsmenn Viðskiptabankans skulu undirskrifa dreng- 

skaparheit um það, að þeir með árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, 
sem þeim eru á hendur falin, og ekki gera neinum út í frá kunnugt um málefni 

bankans né segja frá um viðskipti einstakra manna við hann. 

B 48
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V. KAFLI 

Ymis åkvædi. 

47. gr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir 

þær og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföllum þeirra er 
þó jafngild kvittun þess eða þeirra, er fengið hafa umboð framkvæmdastjórnar 
Viðskiptabankans til slíkra undirskrifta. 

48. gr. 
Aðalféhirðir bankans skal setja tryggingu, er framkvæmdastjórn og bankaráð 

taka gilda, fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Aðalféhirðir ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans eða af öðrum ástæðum 

annast störfin, ef eigi er séð fyrir því, að varamennirnir eða aðstoðarmennirnir setji 
tryggingu, meðan þeir gegna störfum aðalféhirðis. 

49. gr. 
Ekki mega bankastjórar Viðskiptabankans hafa embættisstörf á hendi, ekki 

reka sjálfir atvinnu og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja. 

50. gr. 
Starfsmenn megi ekki án leyfis framkvæmdastjórnarinnar taka að sér annað 

launað starf eða reka atvinnu. 

51. gr. 
Ekki mega bankastjórar né starfsmenn vera skuldskeyttir bankanum, hvorki 

skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

52. gr. 
Embættismönnum og starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn 

annarra gagnvart bankanum. 

53. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfstíma 

bankans, þegar þess er þörf. 

54. gr. 
Bankaráð, framkvæmdastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagn- 

arskyldu um öll atriði þau, er þeir fá vitneskju um í starfi sinu. 

55. gr. 
Þeir, sem vilja fá lán úr bankanum, skulu að jafnaði beiðast þess skriflega. 

Skriflegs svars við slíkri beiðni verður ekki krafizt, og getur enginn, sem synjað 
er um lán, heimtað, að honum sé gerð grein fyrir, hverjar ástæður séu til synjun- 
arinnar. 

56. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 63/1957, um Landsbanka 

Íslands, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld, að því er varðar Viðskipta- 
bankann, reglugerð nr. 83/1928, um Landsbanka Íslands. 

BANKARÁÐ LANDSBANKA ÍSLANDS 

Reykjavík, 19. desember 1958. 

Valtýr Blöndal. Baldvin Jónsson. Steingr. Steinþórsson. 

Einar Olgeirsson. Ólafur Thors.
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Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 39. gr. laga nr. 63/1957, um 

Landsbanka Íslands. 

Forsætisráðuneytið, 23. desember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Birgir Thorlacius 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Húsavíkurkaupstað. 

1. gr. 
Þegar Húsavíkurkaupstaður hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað 

opið svæði eða þar sem bærinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga húseignir að eða í námunda við og til holræsa 
geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá 
því út í aðalræsið. Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið. 
Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem vatnsveitunefnd 
setur, getur bærinn látið vinna verkið á kostnað húseigenda. 

2. gr. 
Vatnsveitunefnd, í umboði bæjarstjórnar, annast framkvæmdastörf, sem varð- 

ar holræsakerfi bæjarins, svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla. 
Heimilt er bæjarstjórn eða bæjarstjóra í umboði hennar, að fela yfirumsjón 

með holræsakerfinu sérstökum umsjónarmanni. 

Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra umsjónarmanni 
frá því og fá samþykki þar til. Öll slík leyfi skulu skráð í gerðabók vatnsveitu- 
nefndar. 

Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu því, er að 
tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi umsjónarmaður ávallt eftirlit með 

því, að vel og örugglega sé frá öllu gengið. 

3. gr. 

Kostnaður allur vid aðalholræsakerfið greiðist úr bæjarsjóði, en til að stand- 
ast þann kostnað, ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, veg eða opið 
svæði þar sem holræsi er lagt í, að greiða stofngjald sem nemur kr. 2.00 á hvern 
rúmmetra húseignarinnar. Stofngjaldið skal greiðast áður en tenging við aðalræsi 
er leyfð. Auk stofngjalds á hverri húseign, sem tengd er holræsakerfi bæjarins 
eða holræsi, sem bærinn hefur yfirtekið, og eins um húseignir, sem vegna sér- 

stakra aðstæðna þurfa ekki að tengjast aðalholræsakerfinu, skal húseiganda skylt 
að greiða árlegt holræsagjald, sem nemur 0.75% af fasteignamati húseigna. Gjaldið 
skal eigi vera lægra en kr. 100.00 árlega. 

Heimilt skal bæjarstjórn að fella niður stofngjald samkv. þessari grein. 

4. gr. 

Hið árlega holræsagjald, svo og stofngjaldið getur bæjarstjórn hækkað eða 
lækkað eftir ástæðum, sem nemur 50%. 

5. gr. 

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu 
þess gagnvart bæjarsjóði. 
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Kröfur sem bæjarsjóður kann að öðlast, samkvæmt reglugerð þessari, má taka 
lögtaki á kostnað gjaldenda og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í 
næstu 2 ár eftir gjalddaga með fasteignaveði fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjaldsins er 1. febrúar ár hvert, í fyrsta sinn 1. febrúar 1959. 

6. gr. 
Ákvæði þessarar reglugerðar ná til allra holræsa, sem bærinn hefur látið gera, 

eldri ræsa svo og Búðarárræsis, enda annast hann viðhald og endurnýjun þeirra. 
Húseigendum er og skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum 

sínum að aðalræsi, sbr. ákvæði 2. gr. um fyrirmæli umsjónarmanns. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 5000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með sem opinber mál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkurkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 136 8. ágúst 1947 um holræsi í Húsa- 
víkurhreppi. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Húsavíkur. 

1. gr. 
Vatnsveita Húsavíkur er eign Húsavíkurbæjar og rekin í þeim tilgangi að full- 

nægja vatnsþörf heimila og fyrirtækja í kaupstaðnum, eftir því sem við verður 
komið og reglugerð þessi kveður nánar á um. 

Vatnsveita Húsavíkur er sjálfstætt fyrirtæki í rekstri Húsavíkurkaupstaðar með 
sérstöku reikningshaldi. 

Reikningar vatnsveitu Húsavíkur skulu jafnan fylgja reikningum bæjarsjóðs 
Húsavíkur til endurskoðunar og samþykktar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur hefur æðsta vald í málefnum vatnsveitunnar og i um- 

boði hennar annast vatnsveitunefnd umsjón með framkvæmd starfa, er vatns- 
veituna varðar. 

Vatnsveitunefnd skal skipuð þrem mönnum og jafnmörgum til vara, kosnum 
af bæjarstjórn til eins árs í senn. 

Heimilt er vatnsveitunefnd að fengnu samþykki bæjarstjórnar, að ráða vatns- 
veitustjóra eða umsjónarmann fyrir vatnsveituna, er hafi eftirlit með vatnsveitu- 
kerfinu og annist önnur þau störf í þágu vatnsveitunnar, sem vatnsveitunefnd og
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bæjarstjórn telja nauðsynleg. Setja má starfsmanni þessum erindisbréf af vatns- 199 
veitunefnd, enda hljóti það samþykki bæjarstjórnar, svo og ráðningarkjör hans. 23. des. 

3. gr. 
Vatnsveita Húsavíkur hefur einkarétt til sölu vatns í Húsavíkurkaupstað og 

nýtingar vatnslinda í landi kaupstaðarins til vatnsnota, sbr. 1. gr. Þeir vatns- 
notendur, sem ekki hafa tengdar heimæðar sínar aðalvatnsveitukerfinu og óska 
eftir að nýta vatnslind í landi kaupstaðarins til eigin þarfa, skulu sækja um sér- 
stakt leyfi til vatnsveitunefndar þar að lútandi. Vatnsveitunefnd setur skilyrði 
fyrir þess konar vatnsnot og ákveður greiðslu fyrir þau. 

4. gr. 
Óheimilt er að leggja vatnsæðar frá eða tengja við vatnsæðar vatnsveitu Húsa- 

víkur, nema með leyfi vatnsveitunefndar. Ekki er heimilt að leggja vatnsæðar 
nema undir umsjón manns, sem bæjarstjórn, að tillögu vatnsveitunefndar, hefur 

viðurkennt hæfan til þess konar starfa. 
Húseigendum ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr götu- 

lögnum í hús sín og annast viðhald þeirra, hvort heldur um er að ræða nýjar 
lagnir eða eldri. Eigendur húsa, sem tengd eru með heimæð frá aðalæð vatns- 
veitunnar, skulu kosta viðhald hennar að aðalæð. 

Skylt er húseigendum að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, þar með 

talin heimæð, ef leki kemur að þeim. 
Engin má eyða vatni að óþörfu. Ekki má setja aflvélar í samband við vatns- 

veituna, nema með sérstöku leyfi vatnsveitunefndar. Óheimilt er án leyfis vatns- 
veitunefndar að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

5. gr. 
Vatnsveitustjóri eða umsjónarmaður hefur eftirlit með vatnsveitunni og er 

öllum neytendum skylt að fara að fyrirmælum hans um efni til vatnsæða, viðhald 
og lagningu þeirra og um annað það, sem lýtur að frágangi vatnslagna. 

6. gr. 
Heimilt er að loka vatnsæðum þeirra notenda, sem eftir ítrekaða áminningu 

eyða vatni að óþörfu, nota það þannig að óþrifum eða óþægindum valdi eða van- 
rækja viðhald á pípum og tækjum tengdum vatnsveitunni. Starfsmönnum vatns- 
veitunnar er heimilt að fara um hús og lóðir vatnsnotenda til að athuga vatns- 
lagnir og gera þær ráðstafanir í þágu vatnsveitunnar, sem nauðsynlegar kunna 

að teljast. 

7. gr. 
Bæjarstjórn getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og jafnvel lokað fyrir 

vatn ákveðinn tíma í senn á vissum svæðum vatnsveitukerfisins eftir ástæðum, 
til þess að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án vatns verið, nægilegt vatn og 
til þess að tryggja neytendum vatn, sem annars kynnu að verða útundan um 
vatnsnot, vissa tíma í senn. Ætið skulu slíkar aðgerðir auglýstar með svo rúm- 
um fyrirvara, sem auðið er. Heimilt er að loka fyrir vatn meðan hreinsun eða 
viðgerð fer fram á geymum eða æðum vatnsveitunnar, enda skal lokun tilkynnt 
vatnsnotendum að jafnaði fyrirfram, ef unnt er. 

8. gr. 
Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem virtar 

eru til fasteignamats og vatni er veitt í eða næst til vatnsæða frá og nemur hann
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199 årlega sem næst 2% — tveim af hundradi — fasteignamats. Árlegan vatnsskatt 
23. des. annarra fasteigna, sbr. 3. gr., ákveður vatnsveitunefnd. Nú er um að ræða hús- 

eignir, þar sem fram fer vatnsnot til annars en venjulegra heimilisnota, t. d. 
vegna atvinnurekstrar og annarrar starfrækslu, frystihús, baðhús, sundlaugar, 
þvottahús, efnalaugar, þvottastöðvar, mjólkurbú, mjólkurbúðir, sláturhús, kjöt- 
vinnsla, fiskvinnslustöðvar, fiskbúðir, fiskaðgerðarhús, söltunarstöðvar, efnagerð- 
ir, mjólkurísframleiðsla, veitingahús, brauðgerð og annar iðnaður, sem þarf vatns- 
not vegna framleiðslunnar, skal hinn árlegi vatnsskattur greiðast með 50% álagi. 
Skylt er að greiða vatnsskatt af húseignum og mannvirkjum, sem eru í byggingu, 
þótt ekki liggi fyrir fasteignamat, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunefndar. 

þa
 

Vatnsskattur skal þó aldrei vera lægri en kr. 300.00 árlega. 

9. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 

Vatnsnotkun í steypu til mannvirkjagerðar og iðnaðar, fyrir hver 100 kg af 
sementsnotkun kr. 1.00. 
Vatnsnotkun vegna þvotta á bifreiðum skráðum eða í umsjá heimilisfastra 
aðila í kaupstaðnum, skal greiða árlega fyrir hverja bifreið með kr. 50.00. 
Innheimta skal gjald þetta hjá umráðamönnum bifreiðanna, nema samkomu- 
lag náist við eigendur þvottastöðva fyrir bifreiðar um greiðslu gjaldsins. 
Vatnsnotkun til skepnuhalds: Fyrir nautgripi sem standa inni greiðist árlega 
á grip kr. 50.00, fyrir hross kr. 30.00. 

Vatnsnotkun í fjárhúsum: Fyrir hverja kind sem sett er á vetur skal greiða 
kr. 1.00. 
Vatnsnotkun í sláturhúsum: Á hverja slátraða sauðkind skal greiða kr. 0.40, 
en á hvern stórgrip og alisvín kr. 15.00. 
Vatnsnotkun við síldarsöltun skal greiða með kr. 1.25 á hverja tunnu upp- 
saltaðrar síldar. Skylt skal síldarsaltendum að greiða eigi lægra gjald en sem 
svarar 1000 tunnu söltun af hverri stöð. Greiða skal kr. 1.25 í vatnsskatt af 
tunnu síldar sem fer til frystingar. 
Vatnsnotkun til sildarbræðslu skal greiða með kr. 1.00 á hvert síildarmál, þó 
aldrei lægra gjald en svari til 1000 mála. 
Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 6.00 á hverja smálest af inn- 
vegnum fiski. 
Vatnsnotkun af mjólkurvinnslu skal greiða með kr. 6.00 á hverja smálest 
af innveginni mjólk. 
Vatn til skipa skal greiða með kr. 50.00 af hverri smálest eða hluta úr smálest. 
Ef um er að ræða vatnskaup í stórum stíl, er bæjarstjórn heimilt að veita 
afslátt, þó aldrei meiri en 50%. 

Skip sem vatnsveitan hefur afhent vatn, má ekki, að viðlögðum sektum, 
fara af höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. 
Vatnsnotkun vegna fastra véla í húsum, annarra en venjulegra heimilisvéla, 
t. d. kælikerfis, uppþvottavéla o. fl., skal greiða með kr. 0.50 á hverja smálest 
eftir vatnsmæli, þó er vatnsveitunefnd heimilt að semja um þessi not við hlut- 
aðeigendur, enda samþykki bæjarstjórn samkomulagið. 
Vatnsnot heimabáta greiðast eftir reglum samþykktum af bæjarstjórn. 
Greiðsla fyrir önnur þau vatnsnot, sem ekki eru upptalin í þessari grein og 
ekki heyra undir ákvæði 8. gr., skal fara eftir ákvörðun vatnsveitunefndar. 

Jafnan skal stuðst við vatnsmæla við ákvörðun vatnsnota ef aðstæður 
leyfa.
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10. gr. 199 
Þar sem vatnsnot eru mikil eða komi í ljós að þau séu óeðlileg, er vatns-. 23. des. 

veitunefnd og bæjarstjórn heimilt að krefjast aukavatnsskatts, samkvæmt vatns- 
mæli eða eftir ákvörðun nefndarinnar. 

Aukavatnsskatturinn skal miðaður við kr. 0.80 á smálest. Komi í ljós sam- 
kvæmt vatnsmæli að vatnsnot þeirra, sem greiða vatnsskatt samkvæmt 9. gr. og 
ákvæðum 8. gr. um aukaálag, eru meiri en svarar samanlögðum vatnsskatti miðað 
við kr. 0.50 á hverja smálest. 

11. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari 

um allt að 50% til hækkunar og lækkunar bæði í heild og einstökum liðum. 

12. gr. 
Gjalddagi á vatnsskatti samkvæmt ákvæðum 8. gr. skal vera 1. febrúar, í 

fyrsta sinn 1. febrúar 1959, en af vatnsskatti til atvinnurekstrar samkv. 9. gr. við 

lok hvers mánaðar. 
Vatnsskatt af fasteignum má taka lögtaki og má gera lögtak í hinu skattskylda 

húsi án tillits til eigendaskipta. 
Skatturinn nýtur lögveðréttar í húseignum í næstu tvö ár eftir gjalddaga með 

forgöngurétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Reikningsár vatnsveitu Húsavíkur er almanaksárið. 

13. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitunnar og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem 
vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt 

mati, ef samkomulag eigi næst. 

14. gr. 
Þeir sem óska að fá vatn úr vatnsæðum vatnsveitunnar til afnota um stund- 

arsakir, skulu bera allan kostnað af Þbráðabirgðavatnslögnum í sambandi við 
slíka vatnsnotkun. Heimilt er vatnsveitunefnd að loka fyrir vatnsæðar, sem þannig 
eru settar, að hætta geti verið á að í þeim frjósi vatn. 

15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Með mál út af broti á reglugerð þessari skal farið sem opinber mál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkurkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 16 20. júní 1923, sbr. lög 
nr. 93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga adm áli. 

„Jafnframt er úr gildi felld reglugerð fyrir vatnsveitu Húsavíkur nr. 178 9. 

okt. 1951. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Reykjavík 

nr. 200 24. des. 1957. 

1. gr. 
1. gr. 1. mgr. orðist svo: 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem standa við vegi eða 

opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt 0.8% af fast- 
eignamatsverði hússins, þó aldrei lægra en 200.00 kr. 

2. gr. 
2. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Aukavatnsskatt samkv. 1. málsgr. skal innheimta samkvæmt mæli með 1 krónu 

verði fyrir hvern teningsmetra. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 
5. júní 1947, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1959. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Selfoss. 

1. gr. 
Vatnsveita Selfosshrepps hefur einkarétt til vatnssölu innan takmarka Selfoss- 

hrepps og jarðarinnar Laugadæla með hjáleigum í Hraungerðishreppi. Öll fram- 
kvæmdastörf, er vatnsveituna snerta, hefur hreppsnefnd Selfosshrepps með höndum. 

2. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um þorpið svo víða, sem fært þykir, 

svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim í fyrirhuguðu vegarstæði eða 
götu, er lóðir þeirra liggja að. Vatnsveitan leggur til leiðslur frá götuæð að hús- 
vegg, og sér um tengingu þeirra. Húseigendur sjá að öðru leyti um lagningu heim- 
æða á sinn kostnað. 

3. gr. 
Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveitu Selfoss, skal senda hrepps- 

nefnd skriflega umsókn þar um. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um, hve 
mikið vatn hlutaðeigandi telur sig þurfa að nota. 

4. gr. 
Umsjónarmaður vatnsveitunnar hefur eftirlit með öllu, sem að vatnsveitunni 

lýtur, og er öllum neytendum skylt að fara að fyrirmælum hans um efni, lagningu 
og viðhald vatnsæða sinna og annast viðgerðir og endurbætur tafarlaust, ef hann 
telur þess þörf.
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5. gr. 201 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem 30. des. 

eftir itrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, nota það svo óþrifum valdi eða 
vanrækja að annast nauðsynlegt viðhald á pípum sinum og tækjum, sem við þær 
eru tengd. 

Bannað er að tengja vélar við valtnsveituna, nema með sérstökum samningi 
við hreppsnefndina. Neytendum er heimilt að skjóta ágreiningsatriðum til úrskurð- 
ar hreppsnefndar. 

6. gr. 
Hreppsnefndin getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og jafnvel lokað 

fyrir vatn ákveðinn tíma, til að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án þess verið, 
nægilegt vatn. Þegar þannig stendur á, getur vatnsnotandi ekki krafizt lækkunar á 

gjaldi fyrir vatnið. 
Umsjónarmaður vatnsveitunnar getur lokað fyrir vatnið meðan hreinsun eða 

viðgerð fer fram á geymi eða æðum vatnsveitunnar, enda skal slíkt tilkynnt fyrir 

frain, ef þess er kostur. 

7. gr. 
Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem virt eru til fasteignamats og vatni 

er veitt í eða úr næst til vatnsæða, skal greiða vatnsskatt. Skatturinn skal lagður 
á eftir lögskipaðri fasteignamatsvirðingu húsanna og telst húshluti, sem virtur er 
sér til fasteignamats, í þessu sambandi sem heilt hús. 

8. gr. 
Af nýjum húsum, sem tengd eru við vatnsveitukerfið, skal greiða tengi- eða 

stofngjald og skal það nema 1% af fasteignamatsverði húsanna. Þó ekki lægra 

en kr. 500.00 af hverju húsi. 
Gjald þetta fellur í eindaga um leið og húsið er tengt við vatnsæð. 

9. gr. 
Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem svo er ástatt um, sem um ræðir í 

7. gr., skal greiða vatnsskatt %2% fasteignamats árlega. Þó skal lágmark skattsins 

vera kr. 200.00 fyrir hvert íbúðarhús. Ef um er að ræða hús, sem að dómi hrepps- 
nefndar nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu sem í 
þeim er rekin og útheimtir mikið vatn, skal greiða vatnsskatt 1Y%% fasteigna- 

matsverðs árlega. 

10. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 

a. Fyrir vatn til frystihúsa, sláturhúsa, mjólkurbúa og verksmiðjureksturs 
heimilast hreppsnefndinni að krefjast greiðslu samkv. vatnsmælum, og skal 
þá greiða 90 aura fyrir hverja smálest af fyrstu 1000 smál. og 50 aura af hverri 
smálest, sem umfram er. 

b. Fyrir önnur vatnsnot en hér hafa verið nefnd, skal greiða samkvæmt sam- 
komulagi við hreppsnefndina. 

11. gr. 
Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum og getur þá hrepps- 

nefndin ákveðið fyrir eitt ár i senn að hækka vatnsskatt þennan um allt að 50%. 

12. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. maí ár hvert. Þó má innheimta mánaðar- 
lega fyrir vatn, sem notað er til atvinnurekstrar eða annars en venjulegrar beimilis- 
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notkunar. Vatnsskatt má taka lögtaki í hinu skattskylda húsi eða atvinnufyrirtæki 
án tillits til eigendaskipta. Skatturinn nýtur lögveðréttar í eigninni næstu tvö ár 
eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði eða aðfararveði. 

13. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00, nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 
5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð fyrir vatnsveitu Selfoss nr. 215 11. okt. 1950. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjald í Selfosshreppi. 

1. gr. 
Þar sem hreppsnefnd hefur látið leggja holræsi í götu eða á opnu svæði á 

kostnað sveitarsjóðs, er hverjum húseiganda skylt að leggja á sinn kostnað ræsi 
frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsið. Vanræki einhver húseigandi 
að gera ræsi með hæfilegum fresti, er hreppsnefnd setur, skal hreppsnefndin láta 
vinna verkið á hans kostnað. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra oddvita eða 

þeim, sem hreppsnefnd felur umsjá með lagningu holræsa um þorpið, frá því og 
få samþykki þar til. Skal allt, sem holræsum utan húss og innan tilheyrir, ákveðið 
i samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjón alla með verkinu og er 
húseiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, er að tilhögun og lagningu 
ræsanna lýtur. 

Engir mega leggja eða ganga frá holræsum, sem liggja í holræsanet þorpsins, 
nema hreppsnefnd hafi viðurkennt þá hæfa til þess starfs. 

3. gr. 
Holræsagjald skal greiða árlega af öllum húsum, sem standa við götu eða opið 

svæði, sem holræsi hefur verið lagt í. Skal gjaldið lagt á eftir fasteignamati og 
vera 3%0 af fasteignamati hvers húss, enda sé lágmarksgjald fyrir hvert hús 100 
krónur. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum allt að 50% 
fyrir eitt ár í senn. 

4. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og ber hann ábyrgð á greiðslu þess. 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það tryggt með lögveðrétti í húsi og öðrum mann-
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virkjum huseiganda, svo og lóð huseiganda, ef hún er eignarlóð hans, næstu tvö 
ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 
veði. Gjalddagi holræsagjalds er 1. maí ár hvert, en kostnaður við lagningu holræsa 
greiðist að lögn lokinni. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1 000.00 krónum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um holræsi og holræsagjöld fyrir Selfoss- 
kauptún nr. 193 7. okt. 1943. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Hvolsvallarkauptúni í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 

Þegar Hvolhreppur hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði 
eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, sem flytji allt skolp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsið. 
Vanræki einhver húseigandi að láta gera ræsi, skal hreppsnefnd heimilt, með 

hæfilegum fyrirvara, að vinna verkið á kostnað húseigandans. 
Bannað er að leiða frárennsli úr gripahúsum í holræsi hreppsins. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra oddvita eða 

þeim, sem hreppsnefnd hefur falið umsjón með lagningu holræsa frá því, og fá 
samþykki þar til. 

Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu því, er að 
tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi umsjónarmaður ávallt eftirlit með 
því, að vel og örugglega sé frá öllu gengið. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. 
Til að standast þann kostnað, svo og viðhald aðalholræsakerfisins, ber hverj- 

um húseiganda eða íbúðareiganda, sem á hús við götu, veg eða opið svæði, þar 
sem holræsi er lagt, að greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi við aðal 
holræsi, kr. 1000.00, miðað við hús með einni íbúð. 

Hækkar gjald þetta um kr. 300.00 við hverja íbúð í húsinu umfram eina, sé 
eigandinn hinn sami að öllum íbúðunum. 

Verksmiðjur, sölubúðir, þvottahús, félagsheimili, sláturhús, frystihús, iðnfyr- 
irtæki o. fl. þess háttar, greiða tengigjald kr. 1 500.00. 
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203 Auk tengigjaldsins skal húseigandi eða ibudareigandi greiða árlegt holræsa- 
30. des. gjald til hreppsins kr. 200.00 af hverju húsi (eða íbúð) og enn fremur 2% af 

fasteignamati hússins. 
Ef fleiri en ein íbúð er í húsi, skal greiða kr. 200.00 fyrir hverja eina, sem 

umfram er. 
4. gr. 

Hið árlega holræsagjald svo og tengigjald, getur hreppsnefnd hækkað eða 
lækkað eftir atvikum um allt að 50%, þó skal niðurjöfnun gjaldsins á hverjum 
tíma, miðast við nauðsynlegustu þarfir. 

5. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu 

þess gagnvart hreppsnefnd. 
Kröfur sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmt reglugerð þessari má 

taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseign- 
inni í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgönguveðrétti fyrir hvers konar samn- 
ings og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjaldsins er 1. maí ár hvert. 
Gjaldið greiðist oddvita hreppsins eða þeim, sem hreppsnefnd felur innheimtu 

þess. 
6. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500.00 kr., nema þyngri 
refsing liggi við að lögum. 

Með mál út af brotum gegn reglugerðinni skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Hvolhrepps hefur samið og samþykkt og 
gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast 

gildi 1. janúar 1959, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 13 29. jan. 1957, um holræsi í Hvols- 

vallarkauptúni í Rangárvallasýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

204 GJALDSKRÁ 

fyrir vatnsveitu Stórólfshvolshverfis í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Vatnsskatt greiði notendur veitunnar árlega samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a. Fyrirtæki svo sem sláturhús, frystihús, almennings þvottahús og uppþvotta- 
stöðvar bifreiða, greiði vatnsskatt, sem hreppsnefnd Hvolhrepps ákveður fyrir 
eitt ár í senn. 

b. Aðrir, sem fá vatn frá veitunni greiði skattinn af öllum húsum sínum sam- 
kvæmt gildandi fasteignamati og sé skatturinn 10%, af þeim húsum, sem metin 

eru allt að 100 000.00 krónur, en af þeim húsum, sem metin eru hærra sé 
skatturinn 6%. 
Vatnsskattur má þó aldrei lægri vera en 500 krónur. Séu tvær eða fleiri fjöl- 

skyldur (íbúðir) í sama húsi, verður vatnsskattur fyrir hverja eigi lægri en 

500 krónur.
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2. gr. 
Vatnsveitunefnd leggur å skattinn samkvæmt 1. grein, og skal gjalddagi hans 

vera 1. marz år hvert. 

3. gr. 
Huseigandi åbyrgist greidslu vatnsskatts, en heimilt er honum ad hækka leigu 

sem skatti eða skattaukningu svarar, þótt húsaleigan hafi áður verið ákveðin. 

4. gr. 
Vatnsskatt má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlutað- 

eigandi húseignum næstu tvö árin eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers 
konar samnings og aðfararveði. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvolhrepps í 
Rangárvallasýslu, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
sbr. lög nr. 93 5. júní 1947 um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi 1. 
janúar 1959 og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 61 25. apríl 1949 fyrir vatnsveitu Stór- 

ólfshvolshverfis í Rangárvallasýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Borðeyrar nr. 4 15. jan. 1957. 

1. gr. 
6. gr. orðist svo: 

Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem eru sérmetnar til fasteigna- 
mats og vatni er veitt í eða úr næst til vatnsæða, skal greiða vatnsskatt, sem nemur 

2% — tveimur af hundraði — af fasteignamatsverði árlega. Auk þess skal greiða 
fastagjald kr. 200.00 af hverri húseign. Séu fleiri en ein íbúð í sama húsi, greiðist 
árlega kr. 200.00 af hverri íbúð, sem fram yfir er. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Bæjarhrepps, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. 
júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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REGLUGERD 

um holræsi og holræsagjöld í Keflavík. 

1. gr. 
Þar sem Keflavikurbær hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða opið svæði 

eða þar sem bærinn hefur tekið. að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er 
þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í 
aðalræsið. Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða 
i ræsið. 

Vanræki einhver að láta gera holræsi frá húsi sínu innan hæfilegs frests, er 
byggingafulltrúi setur, skal verkið unnið á hans kostnað. 

2. gr. 
Allar framkvæmdir við holræsakerfi bæjarins, viðhald, endurbætur og við- 

auka, skulu leystar af hendi á vegum bæjarins undir umsjón vatnsveitunefndar 

eða annarra þeirra, sem bæjarstjórn eða vatnsveilunefnd felur það. 

3. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi frá húsi sínu, skal hann tilkynna 

það byggingafulltrúa, og fá samþykki hans þar til. Lega, halli, stærð og gerð 
pipna, brunna, vatnslása og alls þess, er tilheyrir skolplögninni innan húss og 
utan, skal háð samþykki byggingafulltrúa. Hann skal hafa eftirlit með verkinu, 
og er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans í öllu því, er framkvæmd verks- 
ins varðar. Ef byggingafulltrúi telur nauðsynlegt, getur hann krafizt uppdráttar 
af allri lögninni. Rísi ágreiningur milli húseiganda og byggingafulltrúa, sker 
bæjarráð úr. 

4. gr. 
Allur kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess 

að standast þann kostnað, skal hver húseigandi greiða bæjarsjóði tengigjald, er 
hann tengir hús sitt við holræsakerfi bæjarins. Tengigjald þetta skal vera kr. 
1500.00 fyrir hús með einni íbúð, en auk þess 500 kr. fyrir hverja íbúð, sem er í 
húsi umfram eina, og fyrir atvinnuhúsnæði skal tengigjaldið vera kr. 3 000.00. Hús- 
eigandi gelur eigi krafizt tengingar við holræsakerfið, fyrr en tengigjaldið er greitt. 
Þá skal og hver húseigandi greiða árlegt holræsagjald til bæjarsjóðs 0,4% af fast- 
eignamatsverði húss og lóðar, þó aldrei lægra en kr. 200.00. 

Heimilt er að ákveða holræsagjald af óbyggðum lóðum, er liggja að götu, vegi 
eða opnu svæði, þar sem holræsi liggur. 

Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað holræsagjöld um allt að 50%, þar sem 
sérstakar ástæður liggja til. 

Holræsagjöldin skal reikna í heilum krónum. 

5. gr. 
Húseigendur bera ábyrgð á greiðslu holræsagjalda samkvæmt reglugerð þess- 

ari. Gjöld þessi má taka með lögtaki á kostnað gjaldenda, og þau eru tryggð með 
lögveði í fasteign þeirri, er þau eru lögð á, í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með 
forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjalda er 2. janúar ár hvert.
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6. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Keflavíkurkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmi vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess 
að öðlast gildi 1. janúar 1959, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um holræsi í Keflavík nr. 182 19. sept. 1945. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu í Keflavík nr. 173 12. sept. 1945. 

1. gr. 

9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkur, sem svo er ástatt um, sem 

um getur í 8. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt 0,4% af fasteigna- 
matsverði húss og lóðar og auk þess kr. 200.00 fyrir einnar íbúðar hús, en kr. 
100.00 fyrir hverja íbúð, sem er í húsi umfram eina. 

Tengigjald skal vera kr. 400.00 fyrir einnar íbúðar hús, en kr. 200.00 fyrir 
hverja íbúð, sem er í húsi umfram eina, og auk þess 0.6% af fasteignamatsverði 
húss og lóðar. 

Fastagjaldið greiðist um leið og leyfi er veitt til tengingar, en fasteignamats- 
gjaldið þegar húsið hefur verið metið. 

Ef hús, er greiða ber af vatnsskatt, eru ekki virt fasteignamatsverði eða húsin 
eru utan lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, ákvarðar vatnsveitunefndin skattinn. 

Heimilt er að ákveða vatnsskatt af óbyggðum lóðum, er liggja að götu, vegi 
eða opnu svæði, sem vatnsæðar liggja um. 

2. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Verksmiðjur, iðnaðarfyrirtæki og önnur atvinnufyrirtæki, svo og aðrir, sem 
nota vatn til annars en heimilisþarfa, skulu greiða aukavatnsskatt, og ákveður 
þá vatnsveitunefnd aukavatnsskattinn samkvæmt áætlaðri notkun. 

Vatnsveitunefnd ákveður gjöld fyrir uppsetningu mæla, leigu eftir þá, og 
greiðslu aukavatnsskatts, ef vatn verður selt eftir mæli. 

3. gr. 
11. gr. orðist svo: 

Fyrir vatn til hafnarinnar greiðist 25% af söluverði þess vatns, sem höfnin 
afhendir. 
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4. gr. 
1. målsgr. 16. gr. orðist svo: 
Gjaldår vatnsveitunnar er almanaksárið og annast bæjarstjóri reikningshald 

og innheimtu skattsins. Gjalddagi er 2. janúar ár hvert. Öll gjöld samkvæmt 
reglugerð þessari reiknast í heilum krónum. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Keflavíkurkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög 
nr. 93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi 1. janúar 

1959, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

GJALDSKRÁ 

fyrir vatnsveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Vatnsskattur skal vera sem hér segir: 

1. Húseigendur á vatnsveitusvæðinu greiði 0.7% af fasteignaverði húseigna sinna. 
2. Fyrir vatn í sildar eða kjötpækil skal greiða 50 aura fyrir hverja tunnu síldar 

og kr. 1.00 fyrir hverja tunnu kjöts. 
3. Fyrir vatn til fiskþvottar kr. 1.00 fyrir hvert skippund fiskjar. 
4. Fyrir vatn til skipa skal greiða við afhendingu kr. 10.00 fyrir hverja smálest 

vatns, þó eigi minna í hvert skipti en kr. 50.00 fyrir fiskiskip og kr. 100.00 
fyrir öll önnur skip. Bæjarstjórnin setur, fyrir eitt ár í senn eða skemmri 

tíma, gert samning við eigendur eða umráðamenn skipa um árgjöld eða 
mánaðargjöld af þeim. 

5. Fyrir aðra notkun ákveður bæjarstjórnin gjald, þegar ástæða þykir til. 
Gjöld þessi getur bæjarstjórnin hækkað eða lækkað allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi 1. janúar 1959 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir vatnsveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar 
nr. 62 14. júní 1930 með breytingum nr. 126 1946 og 10/1953. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ þú 
31. des. 

um holræsi á Seyðisfirði. j 

1. gr. 
Þar sem bæjarstjórn hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða um opið svæði 

er hverjum húseiganda, sem lóð á þar að, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá 
húsinu, sem flytji allt skolp frá húsinu út í aðalræsið. Regnvatn af húsi og lóð 
skal einnig, að svo miklu leyti sem unnt er, leitt í húsræsið. Ef húseigandi van- 

rækir að leggja holræsi innan hæfilegs frests, sem bæjarstjórn tiltekur eða vega- 
nefnd fyrir hennar hönd, skal verkið unnið á hans kostnað. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi, skal hann skýra verkstjóra bæj- 

arins eða þeim, sem veganefnd felur umsjón með lagningu holræsa í bænum, frá 
því og fá samþykki þar til. Lega, halli, stærð og gerð pípna, brunna, vatnslása og 
yfir höfuð alls þess, sem skolplögninni innan og utan húss til heyrir, skal ákveðið 
Í samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjón með verkinu, og er hús- 
eiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, sem að tilhögun og lagningu 
ræsanna lýtur. Sé um stór hús að ræða eða mikla lögn, má umsjónarmaður vega- 
nefndar krefjast uppdráttar, sem sýni glögglega alla tilhögun lagnarinnar. Rísi 
ágreiningur á milli umsjónarmanns og húseiganda út af holræsalögn, skal bæjar- 
stjórnin skera úr. 

3. gr. 
Bæjarstjórnin getur löggilt menn, sem teljast skulu hæfir að leggja og ganga 

frá holræsum, bæði utan húss og innan, enda sýni þeir eða sanni fyrir veganefnd, 
að þeir séu til þess færir. Þeir einir, sem bæjarstjórn löggildir til holræsalagninga, 
skulu hafa rétt til að leggja og sanga frá skolpræsum, sem standa í sambandi 
við holræsakerfi bæjarins. 

4. gr. 
Kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess að stand- 

ast útgjöld þau, sem stafa af lagningu holræsa, ber hverjum þeim, sem hús á, lóð 
eða lóðarréttindi við götu, veg eða opið svæði, sem bærinn hefur lagt holræsi í, 
að greiða árlega til bæjarsjóðs 0.5% af fasteignamatsverði húss og lóðar og enn 
fremur 10 krónur fyrir hvern metra lóðar meðfram götu, vegi eða opnu svæði 
húsræsis megin, hvort heldur er um framlóð eða baklóð að ræða. Húseigandi 
greiðir jafnan metragjaldið af þeirri hlið lóðar sinnar, sem hann leggur húsræsi 
sitt út frá. Undanþágu eða ívilnun má þó veita, ef lóð er svo háttað, að auð- 
veldara er að koma skolpi eða afrennsli frá henni á annan hátt en í aðalræsið 
eða erfiðara að koma því á aðalræsið, en frá öðrum lóðum yfirleitt. Aukagjald 
má leggja á, ef skolp frá einhverri lóð er þannig, að telja má meiri útgjöld stafa 
af að koma því í burt, en öðru skolpi. Gjöld samkvæmt grein þessari er bæjar- 
stjórn heimilt að hækka eða lækka um 25 af hundraði, án þess að samþykki 
ráðuneytisins komi til. 

5. gr. 
Heimilt er bæjarstjórn að undanþiggja þá hús- og lóðareigendur, sem sjálfir 

hafa lagt holræsi frá húsi sínu og talið er viðunandi, að dómi bæjarstjórnar, frá 
þeirri skyldu að greiða holræsagjald og leggja nýtt ræsi í holræsi bæjarins. 
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6. gr. 
Eigandi lóðar ábyrgist holræsagjald, en heimilt er honum að hækka leigu 

eftir lóð eða mannvirki á henni, sem gjaldi eða gjaldauka svarar, þótt leiga hafi 
áður verið ákveðin. Gjaldið hefur lögtaksrétt, og er það tryggt með lögveði í húsi 
og mannvirkjum lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangs- 
rétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsa- 
gjalds er 1. april. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að 2000 krónum, sem renna 

í ríkissjóð. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með að hætti 
opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Seyðisfjarðar- 
kaupstaðar staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til 
þess að öðlast gildi 1. janúar 1959 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu í Grindavík. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Grindavíkurhrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og 

sölu vatns á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir, og hún getur fullnægt, 
og einnig til hafnarinnar í Grindavík. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, annast vatnsveitunefnd í sam- 

ráði við hreppsnefnd. 
Vatnsveitunefnd annast um viðhald vatnsveitunnar, endurbætur og umsjón 

alla. Hreppsnefnd er heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar, 

er hefur eftirlit með veitukerfinu og annast önnur störf í þágu vatnsveitunnar, 
er henta þykir. 

3. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar. 
Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr 

götulögnum í hús sin og annast viðhald þeirra, þó skal vatnsveitan bera kostnað 
af skurðgreftri gegnum vegi. Skylt er hverjum húseiganda að láta tafarlaust gera 
við vatnsæðar sínar, ef leki kemur að þeim. Enginn má eyða vatni að óþörfu. 
Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, nema með leyfi vatns- 
veitunefndar. 

4. gr. 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatns- 

æðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem eru sett í samband við þær.
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Ef honum þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta 

úr því, ella geri umsjónarmaður það á hans kostnað. 
Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að 

gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki tengi- 

gjald eða vatnsskatt á réttum gjalddaga. 
Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er 

lokað af þessum sökum. 

5. gr. 
Engum er heimilt án leyfis vatnsveitunefndar að taka vatn úr brunahönum 

vatnsveitunnar. 
6. gr. 

Af öllum húsum í Grindavík, sem virt eru til fasteignaskatts, og vatni er 
veitt í eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra telst til, 
skal greiða vatnsskatt. Skattinn skal einnig greiða af virðingarverði fastra véla, 
sem í húsinu eru, er þær eru vátryggðar ásamt því, enda noti þær vatn frá veitunni. 

7. gr. 
Af öllum húsum í Grindavík, sem svo er ástatt um, sem getur í 6. gr. reglu- 

gerðar þessarar, skal greiða tengigjald kr. 2500.00 af hverju húsi. 
Þá skal greiða árlega vatnsskatt að upphæð 0.5% af fasteigsnamati, þó skal 

aldrei greiða minna en kr. 350.00 af hverri íbúð. 
Fyrir vatnsnotkun í peningshúsum og öðrum hliðstæðum útihúsum, skal 

greiða kr. 100.00 árlega. 
Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, sem útheimtir vatnsnotkun, svo sem verksmiðjur, 
baðhús, þvottahús, iðnfyrirtæki, fiskhús og fyrir vatn til hvers konar notkunar 
umfram venjulega heimilisnotkun, skal greiða eftir mati vatnsveitunefndar. 

Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 5.00 fyrir smálest, þó aldrei minna en kr. 
10.00 í hvert sinn. 

8. gr. 

Nú hrökkva tekjur vatnsveitunnar ekki fyrir gjöldum, og getur þá hrepps- 
nefnd ákveðið fyrir eitt ár í senn, að hækka vatnsskatt þennan um allt að 50% 

án staðfestingar ráðuneytis. 

9. gr. 
Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunefnd- 

ar um vatnsskatt til annars en heimilisþarfa, og getur hann þá krafizt þess, að 
gerðardómur úrskurði ágreiningsatriðin. 

10. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitunnar, og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem 
vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt 
mati, ef ekki næst samkomulag. 

11. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast oddviti innheimtu og 

greiðslur vatnsveitunnar. Hreppsnefnd ákveður þóknun fyrir þau störf. 
Gjalddagi vatnsskatts er 1. júní ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu 

lagi fyrir yfirstandandi ár. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Vatnsskattinn má taka 

lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni i næstu tvö ár eftir gjalddaga 
með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði, 
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12. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 500.00 nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara 
að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Grindavíkur- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög 
nr. 93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi 1. janúar 
1959, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Hafnarkauptúni, Áustur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsið. Regnvatn af 
húsum og lóðum skal einnig, svo sem unnt er, leiða í ræsið. Vanræki einhver að 

gera holræsi innan hæfilegs tíma, sem hreppsnefnd ákveður, getur hún látið vinna 
verkið á kostnað húseigenda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem viðhald, 

viðauka og umsjón alla, annast vatnsveitunefnd eða maður, sem hreppsnefnd velur 
þar til, undir yfirumsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að leggja ræsi í aðal- 
ræsi, nema að fengnu leyfi þessara aðila, og ber öllum skylda til að hlíta í öllu 
fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það, er í því sambandi skiptir 

máli. 
3. gr. 

Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að standast 
þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, 
þar sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til hreppsins, tengigjald kr. 150.00 
og árlega kr. 25.00 af hverju húsi auk gjalds, sem miðast við fasteignamat hús- 
anna, sem hér segir: 

Af fyrstu kr. 5 000.00 greiðast 5%o. 
Af næstu kr. 5 000.00 greiðast 3%. 

Af því, sem þar er fram yfir greiðast 1,5%. 
Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um allt að 50%. 

4. gr. 
Húseigendum ber að greiða holræsagjaldið og bera þeir einir ábyrgð á greiðslu 

þess. Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkv. 1. gr. og holræsagjaldið 

má taka lögtaki, og er það tryggt með lögveði í eigninni í næstu tvö ár eftir gjald- 

daga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Gjalddagi 
holræsagjaldsins er 15. október ár hvert.



409 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 500.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Með mál út af brotum á reglugerð 
þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um vatnsveitu í Höfn í Hornafirði. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Hafnarhrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns, á svæði því, er vatnsveitan nær yfir og einnig til hafnarinnar í Hornafirði. 

2. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar. 

i 3. gr. 
Öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, annast vatnsveitunefnd í sam- 

ráði við oddvita og hreppsnefnd. 
Vatnsveitunefnd annast viðhald vatnsveitunnar, umsjón og endurbætur. Heimilt 

skal hreppsnefnd að ráða sérstakan vatnsveitustjóra, er hafi eftirlit með veitukerf- 
inu og annist önnur störf í þágu vatnsveitunnar, er henta þykir. Getur vatnsveitu- 
nefnd löggilt sérstaka vatnsvirkja til að annast viðhald og viðauka við veituna, og 
er þeim skylt að hlýða í öllu fyrirmælum vatnsveitunefndar. 

4. gr. 
Reikningshald og innheimtu vatnsveitunnar hefur hreppsnefnd á hendi, gegn 

hæfilegu gjaldi. Reikningsárið er almanaksár og skulu reikningar veitunnar end- 
urskoðaðir af endurskoðanda hreppsreikninga og lagðir fram ásamt hreppsreikn- 
ingi ár hvert. 

5. gr. 
Hreppsnefndin lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem fært þykir 

og þörf krefur, svo húseigandi eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu eða annað 

almenningssvæði, er lóðir þeirra liggja að eða eru í námunda við, og verður enginn 
krafinn um vatnsskatt, fyrr en svo er. 

6. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda og öðrum, er vatnsæð hefur, að halda vatnsæðum 

sínum vel við og láta, án tafar, gera við þær, ef leki kemur að þeim. Hann skal 
sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn má eyða vatni að óþörfu. 
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7. gr. 
Umsjónarmönnum vatnsveitunnar og löggiltum innlagningamönnum er heimilt 

að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og þau 

tæki, er sett kunna að vera Í samband við þær. 

8. gr. 
Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að 

láta gera við bilanir á pípum og tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki 
vatnsskatt á réttum gjalddaga. Ágreiningi út af slíkum atriðum má skjóta undir 
dóm hreppsnefndar. Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma, sem vatns- 

æðum er lokað. 

9. gr. 
Af öllum íbúðarhúsum og öðrum slíkum húsum, þar sem vatns er þörf, skal 

greiða vatnsskatt álagðan eftir fasteignamatsverði húsanna, sem hér segir: 
Lágmark vatnsskatts er kr. 250.00 á hús, sem að fasteignamati er kr. 5 000.00 

og þar undir. 
Af næstu kr. 5 000.00 greiðist 20%. 
Af næstu kr. 5 000.00 greiðist 10%. 

Af næstu kr. 5 000.00 greiðist 5%. 
Af því, sem þar er fram yfir 3%. 

Fyrir vatnshana utan húss og í peningshúsum og öðrum hliðstæðum húsum 
skal greiða kr. 45.00. 

10. gr. 
Hús, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu, 

sem í þeim er rekin, þar með taldar verbúðir o. fl., skulu auk gjalda samkvæmt 
fasteignamatsverði greiða vatnsskatt eftir mæli, sem hér greinir: 

Af þúsund smálestum greiðist kr. 1.50 af hverri smálest. 
Af því, sem umfram er greiðist kr. 1.00 af hverri smálest. 

Frystihús greiði kr. 2.00 af hverju tonni af innvegnum fiski, sláturhús greiði 
kr. 0.25 af hverri slátraðri kind. 

11. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt að selja allt vatn eftir mælum og skal þá verðið vera: 
Af fyrstu 500 smálestum kr. 1.50 af hverri smálest. 
Af næstu 500 smálestum kr. 1.00 af hverri smálest. 
Af því sem umfram er kr. 0.80 af hverri smálest. 
Auk þess tekur vatnsveitan fastagjald kr. 10.00 af hverri húsveitu ársfjórð- 

ungslega. Tengigjald er kr. 300.00. Ársleiga á mæli kr. 10.00. Öll gjöld fyrir vatn 
getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um allt að 50%. 

12. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal greiða kr. 15.00 fyrir hverja smálest, þó aldrei minna 

en kr. 25.00 fyrir fiskiskip og kr. 40.00 fyrir önnur skip. Gjaldið greiðist við 

móttöku. 
13. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts er 1. apríl ár hvert. Vatnsskattinn má taka lögtaki og 
er hann tryggður með lögveði í eigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga, með for- 
gangsveði fyrir hvers konar samnings og aðfararveði. 

14. gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar eða setja hreyfivélar 

í samband við hana, án leyfis vatnsveitunefndar.
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15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1500.00, nema að þyngri 

refsing liggi við. Með mál út af brotum á reglugerðinni skal fara að hætti opin- 
berra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. 
júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 114 7. maí 1952 fyrir vatnsveitu í 
Höfn í Hornafirði. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu í Hveragerðishreppi 

nr. 158 25. nóv. 1948. 

1. gr. 
13. grein orðist svo: 
Af öllum húsum í Hveragerðishreppi, sem svo er ástatt um, sem um getur i 

12. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt að upphæð 6.5%, — sex og 
hálfan af þúsundi — og kr. 80.00 gjald af hverri íbúð, þó skal lágmarks vatnsskatt- 
ur vera kr. 150.00. 

2. gr. 

Í 14. grein, um gróðurhús, orðist svo: 
Af gróðurhúsum greiðist kr. 1.00 fyrir hvern fermetra. 
Aftan við 14. gr. skal bæta við: 

Vatnsskatt má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni 
næstu 3 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

3. gr. 
16. grein orðist svo: 
Heimilt er hreppsnefndinni fyrir eitt ár í senn að hækka eða lækka vatns- 

skatt um allt að 50% — fimmtíu af hundraði —. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatns- 
veitu í Hveragerðishreppi nr. 112 13. ágúst 1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 
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REGLUGERD 

um heilsuvernd í skólum. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Heilsuvernd í skólum skal í aðalatriðum fólgin í a) eftirliti með heilsufari 

nemenda og tiltækilegum ráðstöfunum til að efla líkamlega og andlega hreysti 
þeirra og ráða bót á ágöllum, kvillum og sjúkdómum, b) vernd gegn smitsjúk- 
dómum, slysum, ofreynslu og andlegum áverka, d) almennri heilbrigðisfræðslu og 
leiðbeiningum um heilsuvernd og e) eftirliti með aðbúnaði og húsakynnum. 

Það er ekki hlutverk skólalæknis sem slíks að veita sjúkum nemendum 
læknishjálp. 

2. gr. 
Hver skóli skal sjá heilbrigðisstarfsliði sínu fyrir viðunandi húsnæði búnu 

nauðsynlegum húsgögnum. 

3. gr. 
Skólalæknar og skólahjúkrunarkonur eiga ótakmarkaðan aðgang til eftirlits 

að öllum vistarverum, sem nemendur í skóla þeirra hafa afnot af, hvort heldur 
bein eða óbein. 

4. gr. 
Kveðja skal skólayfirlækni til ráða, þegar gerðar eru teikningar af nýjum 

skólabyggingum og skólahúsgögnum eða breytingar á húsakynnum eða húsbúnaði 
skóla. 

5. gr. 
Skólayfirlæknir lætur sera heilsufars- og skoðunarseðil og önnur eyðublöð til 

afnota við framkvæmd heilsuverndar í skólum og segir fyrir um notkun þeirra og 
meðferð. Heimilt er þó heilsuverndarstöðvum með samþykki skólayfirlæknis að 
nota aðra gerð seðla, svo og fleiri eyðublöð en hann mælir fyrir um. 

Allar upplýsingar um heilsufar nemenda eru einkamál, og skal fara með þær 

samkvæmt því. 

6. gr. 
Nú stundar nemandi samtímis nám við fleiri skóla en einn, og ber þá eftirlit 

með honum undir skólalækni þess skóla, þar sem nemandinn telst stunda aðalnám. 

Um almenna skólaskoðun og eftirlit með nemendum. 

7. gr. 
1. Berklaskoðun skal fara fram á nemendum og starfsliði skóla, eftir því sem 

fyrir er mælt í lögum og reglum um Þberklavarnir hverju sinni. 
2. Almenn skólaskoðun skal fara fram eigi sjaldnar en hér segir: 

a. árlega í öllum heimavistarskólum, 
b. fjórum sinnum á skólatímanum í heimangönguskólum á skyldunámsstigi, þar 

á meðal þegar börn byrja skólagöngu og á því skólaári, er þau ljúka barnaprófi 
og unglingaprófi, 

d. á því skólaári, er nemendur ganga undir landspróf miðskóla og gagnfræðapróf 
í heimangönguskólum á gagnfræðastigi,
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e. annað hvert ár í heimangönguskólum öðrum en þeim, sem taldir eru i b- og d-lið 214 
þessarar greinar, þar á meðal á því skólaári, er nemandinn lýkur brottfararprófi. 22. jan. 

f. á börnum, sem byrja skólagöngu síðar en lög mæla fyrir, jafnskjótt og þau 
hefja nám. 

8. gr. 
Almenn skólaskoðun skal í meginatriðum fólgin í þessu: 

a. Skrá skal eftir upplýsingum foreldra (forráðamanns) stutta heilsufarssögu hvers 
barns, sem byrjar skólagöngu, og spyrjast fyrir um: 

arfgenga sjúkdóma í fjölskyldu, 
húsakynni og aðrar heimilisástæður, 
samvistir við berklaveika, 
gang fæðingar og þyngd við fæðingu, 
afstaðnar farsóttir og aðra sjúkdóma og kvilla, svo og aðgerðir og slys 
(einkum áverka á höfuð), 

6. mataræði og svefn, 
7. daglegt hátterni. 

b. Skólalæknir skal eiga stutt viðtal við hvert barn, sem byrjar skólagöngu, og 
gera sér, eftir því sem auðið er, grein fyrir málfæri þess, andlegum þroska og 
andlegum viðbrögðum. 

d. Líkamsrannsókn er í aðalatriðum fólgin í, að athugað er: 
1. líkamsþroski og eldi, 
2. vanskapnaður og áorðin bæklun eða burðargallar (brjóstgrind, hryggur, 

limir), hreyfanleiki liðamóta, svo og líkamslýti, 
líkamshirðing, húðsjúkdómar, 
tannhold, tennur, eitlar í munn- og nefkoki, aðrir eitlar, 

sjónskerpa á hvoru auga um sig, augu að öðru leyti, litarskyn 12 ára barna, 
heyrn á hvoru eyra um sig, eyru að öðru leyti, 
hjarta og lungu, 
kviður (kviðslit, ör), eistu. 

. taugakerfi. 
e. Ekki er skylt að rannsaka þvag, blóðrauða, blóðsökk og blóðþrýsting, nema 

skólalækni þyki eitthvað benda til, að þess sé þörf. 
f. Heimilt er skólalækni að láta vega og mæla nemendur, þegar hann telur 

ástæðu til. 
g. Meðan nemandi er i skóla, skal skrá sjúkdóma, sem hann fær á þeim tíma, að- 

gerðir og slys, sem máli þykja skipta, svo og annað, sem mælt er fyrir um á 
skoðunarseðli. 
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9. gr. 
Jafnan skal nemendum heimilt að leita til skólalæknis, þegar hann er staddur 

í skólanum, ef þeir eða foreldrar þeirra æskja slíks. Hafa skal þó samráð við skóla- 
hjúkrunarkonu, þar sem hún er starfandi, áður en nemendur, er um ræðir í þess- 
ari grein, koma til skoðunar. 

10. gr. 
Auk þess, sem fyrir er mælt í 7.—9. gr., skulu gæzlunemendur háðir sérstöku 

eftirliti skólalæknis. Skal hann skoða þá eða fylgjast með þeim á annan hátt og 
vera heilsufarslegur ráðunautur þeirra, foreldra þeirra og kennara, eftir því sem 
tilefni er til að hans dómi og að svo miklu leyti sem honum endist tími til. 

Til gæzlunemenda teljast: 
1. nemendur, sem hafa verið fjarvistum úr skóla vegna sjúkdóma eða slysa; 
2. nemendur, sem ganga með langvinna líkamlega sjúkdóma eða eru í afturbata 
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eftir slíka sjúkdóma, svo og nemendur, sem hafa líkamlega eða andlega ágalla 
eða eru andlega miður sín á einhvern hátt, 
a. nemendur, sem eru vanskapaðir eða á annan hátt lýttir eða þjást af vöðva- 

rýrnun, hryggskekkju, ilsigi eða öðru í þeim mæli, að áhrif hafi á líkamsburð, 
starfshæfi og líðan, 

b. nemendur, sem þjást t. d. af sjón- eða sjónlagsgöllum, heyrnardeyfu, mál- 
færistruflunum, orðblindu, afleiðingum af gigtsótt, hjartasjúkdómum, astma, 
lungnaeitlabólgu, offitu, sykursýki, langvinnum nýrnasjúkdómum, floga- 
veiki, svo og taugaveiklun eða röskun á tilfinningalífi eða geði í þeim mæli, 
að áhrif hafi á nám, atferði og aðlögun að umhverfi; 

3. nemendur, sem eru óeðlilega pasturslitlir, magrir eða seinþroska líkamlega, án 
þess að þeir verði taldir veikir; 

4. nemendur, sem ætla má, að sjúkdómar geti vofað yfir öðrum fremur, einkum: 
a. nemendur, sem hafa fengið fleiðrubólgu eða þrimlasótt, 

b. nemendur, sem eru samvistum við berklaveika, 

d. nemendur, sem eiga foreldra eða aðra nána ættingja, sem ganga með arf- 
genga sjúkdóma, 

e. nemendur frá heimilum, sem eru í óreiðu á einhvern hátt, 

Í. nemendur, sem eru áberandi óreglusamir í háttum sínum, t. d. um mataræði, 

svefntima eða meðferð nautnalyfja. 

11. gr. 
Nú er þess æskt, að barn hefji skólagöngu fyrr en lög mæla fyrir, og skal þá 

senda barnið til hlutaðeigandi skólalæknis til skoðunar. Ef skólalæknir telur af 
einhverjum ástæðum óráðlegt, að barnið hefji skólagöngu, skal hann ráða foreldrum 
(forráðamanni) frá því. 

12. gr. 
Nú telur skólalæknir, að nemanda sé þörf læknishjálpar, og skal hann þá vísa 

nemandanum til heimilislæknis hans eða hlutast á annan hátt til um, að hann hljóti 
viðeigandi hjálp. 

Sérstök áherzla skal lögð á að senda til eyrnalæknis nemendur, sem heyra 
ekki fulla heyrn, og til augnlæknis nemendur, sem sjá ekki fulla sjón eða hafa 
einhver sjúkleg einkenni frá augum. 

Lækni, sem nemanda er vísað til, ber að gera hlutaðeigandi skólalækni grein 
fyrir niðurstöðum rannsókna sinna og meðferð. 

13. gr. 
Nú kemur í ljós, að nemandi er haldinn smitandi sjúkdómi, og ber þá skóla- 

lækni að sjá um, að nemandinn sæki ekki skóla, meðan af honum stafar smithætta. 

14. gr. 
Nú telur skólalæknir, að nemanda sé þörf sérkennslu, sérstakrar meðferðar í 

bekk eða annarrar tiltækilegrar hjálpar, án þess að um sé að ræða læknishjálp, og 
skal hann þá beina um það tilmælum til hlutaðeigandi skólastjóra. 

15. gr. 
Nú krefst skóli fjarvistarvottorðs vegna bráðs sjúkdóms, og skal þá taka gilt 

vottorð frá hverjum þeim lækni, sem til hefir verið kvaddur. 
Taka skal gilt vottorð frá heimilislækni, þegar um er að ræða fjarvistir nem- 

anda vegna langvinns sjúkdóms, en honum ber að gera skólalækni grein fyrir 
ástæðum.
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Vottorð um undanþágu frá einstökum námsgreinum skal því aðeins tekið gilt, 214 
að skólalæknir hafi látið það í té samkvæmt eigin rannsókn eða trúnaðarumsögn 22. jan. 

hlutaðeigandi heimilislæknis. 

16. gr. 
Nemendum er óheimilt að taka þátt í íþróttakeppni án leyfis hlutaðeigandi 

skólalæknis. 

Um heilsufræðikennslu. 

17. gr. 
Kenna skal öllum nemendum í barna-, unglinga- og gagnfræðaskólum almenna 

heilsufræði og stúlkum í þessum skólum auk þess þá þætti heilsufræði, er konur 
varða sérstaklega. Kennaraefnum skal kenna almenna heilsufræði, skólaheilsufræði 

og hjálp í viðlögum. 
Hlutaðeigandi skólalæknir skal fylgjast með því, að kennt sé tilskilið námsefni 

í heilsufræði í almennum skólum, og veita skal hann heilsufræðikennara leiðbein- 

ingar, ef hann æskir. 

Um heilsuverndarstöðvar og ráðningu heilbrigðisstarfsliðs. 

18. gr. 
Þar sem heilsuverndarstöðvar hafa heilsuvernd í skólum með höndum, ráða 

þær eða leggja til heilbrigðisstarfslið í skóla, hver í sínu umdæmi. Skulu stöðv- 
arnar semja við eftirtalda aðila um greiðslu fyrir eftirlitið og um starfstíma yfir 
skólaárið í hverjum skóla: 
a. við fræðslumálastjórn, ef um er að ræða ríkisskóla, 

b. við sveitarstjórn, ef um er að ræða skóla, sem reknir eru af sveitarfélögum ein- 
vörðungu eða sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, 

d. við skólastjórn, ef um er að ræða einkaskóla. 

19. gr. 
Þar sem heilsuverndarstöðvar hafa ekki heilsuvernd í skólum með höndum, 

ráða aðilar þeir, sem taldir eru í 18. gr., heilbrigðisstarfslið að skólum annað en 
héraðslækna, sem gegna skólalæknisstörfum samkvæmt lögum um heilsuvernd í 
skólum. Skulu fyrrtaldir aðilar semja um launakjör og ákveða starfstíma heil- 
brigðisstarfsliðs yfir skólaárið í hverjum skóla. 

20. gr. 
Hafa skal samráð við skólayfirlækni og hlutaðeigandi skólastjóra um ráðningu 

allra heilbrigðisstarfsmanna skóla annarra en héraðslækna, sem gegna skólalæknis- 
störfum samkvæmt lögum um heilsuvernd í skólum. Ákveða skal starfstíma heil- 
brigðisstarfsmanna yfir skólaárið í hverjum skóla í samráði við skólayfirlækni. 

21. gr. 
Lengd ráðningartíma heilbrigðisstarfsmanna í skólum annarra en héraðslækna, 

sem gegna skólalæknisstörfum samkvæmt lögum um heilsuvernd í skólum, fer eftir 
því, sem um semst á hverjum stað, en lögð skal áherzla á, að sami hæfur starfsmaður 

gegni sem lengst störfum við sama skóla. 

22. gr. 
Heimilt er heilsuverndarstöðvum að ráða til heilbrigðisstarfa í skólum hvort 

heldur sem er fast starfslið sitt eða aðra, sem völ er á og um semsl.
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23. gr. 
Heilbrigðisstarfslið skóla skal leitast vid að vinna störf sin í sem nánastri sam- 

vinnu við skólastjóra og kennara og gæta þess, að valda sem minnstri röskun á 
daglegum störfum skólans. Viðtalstíma, svo og hvaða bekkir eru teknir til skoð- 
unar hverju sinni, skal ákveða í samráði við skólastjóra. 

Um skólastjóra og kennara. 

24. gr. 
Skólastjórum og kennurum ber að fylgjast með andlegum og líkamlegum þroska 

og heilsufari nemenda sinna eins og unnt er, gæta þess eftir föngum, að vel sé að 
þeim búið í skólanum, varast að ofþyngja þeim í námi og leitast við að kenna og 
temja þeim hollustusamlegar lífsvenjur. Þeir skulu jafnan vera á verði um allt, 
er bent getur til, að nemandi sé andlega eða líkamlega vanheill eða miður sín og 
koma slíkum nemanda í hendur skólalækni hið fyrsta, og hlíta skulu þeir fyrir- 
mælum skólalæknis um meðferð á gæzlunemendum. 

25. gr. 
Nú sækist nemanda nám óeðlilega illa að dómi kennara, og skal þá skólalækni 

falið að rannsaka, hvort námstregðan geti stafað af sjúkdómi, kvilla eða ágalla 
öðrum en hæfileikaskorti. 

26. gr. 
Að minnsta kosti tvisvar á vetri skulu kennarar gera skólalækni, annaðhvort skrif- 

lega eða munnlega, grein fyrir áliti sínu á heilsufari nemenda, sem eru í umsjá þeirra. 

27. gr. 
Skólastjóra ber að fylgjast með því, að heilbrigðisstarfslið skóla hans komi til 

starfa á umsömdum starfstímum. 

Um heimild til að gefa nánari fyrirmæli og veita undanþágur. 

28. gr. 
Skólayfirlækni er heimilt að gefa í einstökum atriðum nánari fyrirmæli um 

framkvæmd skólaskoðunar og eftirlit með nemendum, svo fremi að þau brjóti ekki 
í bága við ákvæði þessarar reglugerðar. 

Sömuleiðis er skólayfirlækni heimilt í samráði við landlækni að veita undan- 
þágur frá einstökum ákvæðum þessarar reglugerðar, ef til þess þykja brýnar ástæð- 
ur sökum staðhátta eða annarra aðstæðna. 

Starfssvið skólayfirlæknis. 

29. gr. 
Skólayfirlæknir er framkvæmdarstjóri heilsuverndarstarfseminnar í skólum 

landsins, öðrum en Háskóla Íslands, og sérfræðilegur ráðunautur fræðslumála- 
stjórnar, heilbrigðisstjórnar, skólastjóra og skólayfirvalda (fræðsluráða, skóla- 
stjórna, skólanefnda) um allt, er hana varðar. Hann skal skipuleggja og hafa umsjón 
með starfi skólalækna, skólahjúkrunarkvenna og skólatannlækna, búa gögn Í 
hendur þeim og hlutast til um, að vinnuskilyrði þeirra séu viðunandi. Hann skal 
fylgjast með andlegum og líkamlegum þroska, heilsufari, skólavinnu og aðbúð 
þeirrar kynslóðar, er á skólabekk situr hverju sinni, hafa forgöngu um almennar 
ráðstafanir henni til heilsuverndar og beita sér fyrir því, að leitað sé tiltækilegrar 
lækningar eða annarrar hjálpar þeim, sem á slíku þurfa að halda.
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Í einstökum atriðum skal skólayfirlæknir gæta þessa: 214 
a. Skólayfirlæknir skal ferðast milli skóla til eftirlits samkvæmt fyrirmælum 22. jan. 

heilbrigðisstjórnar og í samráði við fræðslumálastjórn. 
b. Skólayfirlæknir skal hafa fastan viðtalstíma á skrifstofu sinni, þegar hann er 

ekki á ferðalögum. 
d. Skólayfirlæknir skal skipuleggja fræðslu þá, er kennaraefni fá í líkamsfræði, 

lífeðlisfræði, almennri heilsufræði, skólaheilsufræði og hjálp í viðlögum. 
e. Skólayfirlæknir skal vera ráðunautur um fræðslu þá, er almennir skólar veita 

nemendum sínum i líkamsfræði og heilsufræði. 
f. Skólayfirlæknir skal vera heilsufarslegur ráðunautur um vikulegan hámarks- 

vinnustundafjölda hvers aldursflokks nemenda. 
g. Skólayfirlæknir skal vera heilsufarslegur ráðunautur um leikja-, leikfimi og 

aðrar íþróttaiðkanir nemenda. 
h. Skólayfirlæknir skal vera heilsufarslegur ráðunautur um mataræði í heimavistar- 

skólum, svo og um matgjafir í skólum, ef teknar verða upp. 
i. Skólayfirlæknir skal vera heilsufarslegur ráðunautur um gerð og innréttingu 

skólahúsa og gerð skólahúsgagna. 
j. Skólayfirlæknir skal fylgjast með útbreiðslu næmra sótta í skólum og hafa 

ásamt öðrum ábyrgum aðilum forgöngu um að hefta þær, eftir því sem fyrir er 
mælt í lögum og reglum þar að lútandi. 

k. Skólayfirlæknir skal skipuleggja námsskeið í skólaheilsufræði fyrir skólalækna, 
skólahjúkrunarkonur og kennara, þegar fræðslumálastjórn og heilbrigðisstjórn 

mæla svo fyrir. 
1. Skólayfirlæknir skal á hverju ári heimta inn skýrslur um heilsuverndar- 

starfið í skólum landsins og láta fræðslumálastjórn og heilbrigðisstjórn í té 

heildarskýrslu um starfsemina. 

Starfssvið skólalækna. 

30. gr. 
Skólalæknir skal, undir umsjón skólayfirlæknis, hafa eftirlit með heilsufari, 

andlegum og líkamlegum þroska, skólavinnu og aðbúð nemenda, leitast við í sam- 
vinnu við aðra ábyrga aðila að kenna og temja þeim hollustusamlegar lífsvenjur 

og vera ráðunautur hlutaðeigandi skólastjóra og skólayfirvalda um allt, er lýtur 

að hollustuháttum í skólanum. 
Í einstökum atriðum skal skólalæknir gæta þessa: 

a. Skólalæknir skal vera í skólanum á umsömdum viðtalstímum. 
b. Skólalæknir skal haga skólaskoðun og heilbrigðiseftirliti með nemendum, eftir 

því sem fyrir er mælt í 7.—17. (incl.) og 23. gr. þessarar reglugerðar. 
d. Skólalæknir skal fylgjast með því, að kennarar séu ekki haldnir neinum þeim 

sjúkdómum, sem nemendum getur stafað háski af. 
e. Skólalæknir skal fylgjast með útbreiðslu næmra sótta í skólanum og beita 

í samvinnu við aðra ábyrga aðila tiltækilegum ráðum til að hefta útbreiðslu 

þeirra, eftir því sem fyrir er mælt hverju sinni í lögum og reglum þar að lútandi. 

f. Skólalæknir ber á byrgð á, að skráð sé á skoðunarseðla og önnur eyðublöð, sem 

notuð kunna að vera, allt, sem þar á að skrá. Hann skal hafa eftirlit með því, 

að skoðunarseðlar og önnur eyðublöð séu geymd á öruggum stað og að enginn 

óviðkomandi hnýsist í þau. Einnig skal hann sjá um, að plögg nemenda, er 

skipta um skóla, séu send þeim skóla, er nemandinn sezt í. 
g. Skólalæknir skal kynna sér stundaskrá og starfsemi skólans og hlutast til 

um, að nemendum sé ekki ofþyngt í námi og að námsþungi hvíli sem jafnast 

á dögum vikunnar.
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Skólalæknir skal fylgjast með íþróttakennslu í skólanum, vera á verði um, 
að nemendum sé ekki ofboðið með erfiðum æfingum og leggja leikfimikenn- 
ara ráð um meðferð nemenda, sem eru heilsuveilir eða táplitlir. 
Skólalæknir skal leggja skólastjóra og kennurum ráð um meðferð á gæzlu- 
nemendum. 
Skólalæknir skal ganga eftir því, ef með þarf, að kennarar fullnægi ákvæð- 
um 26. gr. þessarar reglugerðar. 
Skólalæknir skal hlutast til um, að foreldrum (forráðamanni) sé jafnóðum til- 
kynnt allt, sem athugavert finnst við heilsu barns þeirra. Einnig skal hann sjá 
um, að skólastjóra eða hlutaðeigandi kennara sé tilkynnt allt, sem máli skiptir 
vegna námsins. 

Skólalæknir skal fylgjast með því, að borð og stólar hæfi nemendum. 
Skólalæknir skal vera heilsufarslegur ráðunautur um starfsval nemenda, þar 
sem skóli hefur leiðbeiningar um slíkt með höndum. 
Skólalæknir skal hafa eftirlit með heilbrigðisfræðslu í skólanum og veita 
heilsufræðikennara umbeðnar leiðbeiningar. 
Skólalæknir skal sitja kennarafundi, eftir því sem um semst með honum og 
skólastjóra og a. m. k. einu sinni á ári. 
Skólalæknir skal flytja erindi um heilsuvernd fyrir kennara og foreldra, 
þegar um semst með honum og skólastjóra. 
Skólalæknir skipuleggur og stjórnar starfi skólahjúkrunarkonu, þar sem hún er 
starfandi. 
Skólalæknar utan kaupstaða skulu hafa eftirlit með sundlaugum, þar sem nem- 
endum skólans er kennt sund. Skólalæknar í kaupstöðum skulu líta eftir 
sundlaugum, sem eru í skólunum. 
Skólalæknir við heimavistarskóla skal líta eftir umgengni í svefnherbergjum 
nemenda, þegar hann er staddur í skólanum. Einnig skal hann líta eftir mataræði 
og ganga úr skugga um, að matvælageymslur séu óaðfinnanlegar og að gætt 
sé hreinlætis við alla meðferð matvæla. 

. Eigi síðar en mánuði eftir að skóli hefur lokið störfum að vorinu skal skóla- 
læknir (heilsuverndarstöð) gera ársskýrslu í þríriti um heilsuverndarstarfsem- 
ina og nota við skýrslugerð eyðublöð þau, er skólayfirlæknir hefur mælt fyrir 
um, að notuð skuli. Skal hann senda hlutaðeigandi héraðslækni (í Reykjavík 
borgarlækni) eitt eintak, skólayfirlækni eitt, en eitt skal varðveitt í skólanum. 

Starfssvið skólahjúkrunarkvenna. 

31. gr. 
Skólahjúkrunarkona skal, undir umsjón skólayfirlæknis og hlutaðeigandi skóla- 

læknis, fylgjast með andlegum og líkamlegum þroska nemenda, heilsufari þeirra, 
klæðnaði, líkamsþrifnaði og aðbúð í skóla og á heimili. Hún skal í samvinnu við 
aðra ábyrga aðila leitast við að kenna og temja nemendum hollustusamlegar lifs- 
venjur og stuðla að því, að leitað sé tiltækilegrar lækningar eða annarrar hjálpar 
þeim, sem á slíku þurfa að halda. 

a 
b. 

Í einstökum atriðum skal skólahjúkrunarkona gæta þessa: 
- Skólahjúkrunarkona skal vera í skólanum á umsömdum starfstímum. 

Skólahjúkrunarkona skal vera tengiliður milli heimilis og skóla um allt, er 
heilsuvernd nemenda varðar. Skal hún fara heim á heimili nemenda, eftir því 
sem skólastjóri, skólalæknir eða hún sjálf telja ástæðu til, kynna sér heimilis- 
hætti og aðbúð og leggja foreldrum ráð um hollustuhætti og meðferð á barni 
þeirra. Það, sem hún telur sérstaklega aðfinnsluvert, skal hún skrá á skoðunar-
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seðil hlutaðeigandi nemanda að lokinni heimsókn, og skýra skal hun skóla- 
stjóra og skólalækni frá niðurstöðum sínum. 

. Skólahjúkrunarkona skal búa undir viðtalstíma skólalæknis og aðstoða hann 
við skoðun, nema öðruvísi sé fyrir aðstoð séð. 
Þar sem skólahjúkrunarkona vinnur fullt starf í skóla, skal hún annast bráða- 
birgðahjálp, þegar nemendur verða fyrir meiðslum, og leggja á ráð um meðferð 
nemenda, sem veikjast meðan þeir eru staddir í skólanum. 
Skólahjúkrunarkona skal fylgjast með fjarvistum nemenda og koma á fram- 
færi við skólalækni nemendum, sem hafa verið fjarverandi vegna sjúkdóma eða 
slysa, svo og þeim nemendum öðrum, sem þarfnast skoðunar að dómi hennar, 
og einnig, eftir því sem hún telur ástæðu til, nemendum, sem foreldrar eða kenn- 
arar æskja skoðunar á eða æskja slíks sjálfir. Hún skal vanda sérstaklega til 
eftirlits með gæzlunemendum og vera ásamt skólalækni og í umboði hans 
ráðunautur þeirra sjálfra, foreldra þeirra og kennara um meðferð á þeim. 
Skólahjúkrunarkona skal kalla fyrir sig á hverju hausti þá bekki skólans, sem 
ekki eru skoðaðir almennri skólaskoðun á því skólaári, spyrjast fyrir um heilsu- 
far og koma í hendur skólalækni þeim nemendum, sem hún telur þarfnast 
skoðunar. 
Skólahjúkrunarkona skal jafnóðum tilkynna foreldrum (forráðamanni) allt, 
sem athugavert hefur fundizt við heilsu barns þeirra, svo og hverjar ráðstafanir 
teljist nauðsynlegar eða ráðlegar. 
Skólahjúkrunarkona skal sjá um, að farið sé að fyrirmælum skólalæknis um 
tilvísun nemenda til annarra lækna. 

j. Skólahjúkrunarkona skal eftir fyrirmælum skólalæknis sjá um framkvæmd ráð- 
stafana til heftingar næmra sótta, sem upp kunna að koma eða ganga í skólanum. 

Skólahjúkrunarkona skal, nema öðruvísi sé fyrir því séð, tilkynna foreldrum 

skoðun á barni þeirra, þegar skólalæknir æskir, að þeir séu viðstaddir. 

Skólahjúkrunarkona skal fylgjast með klæðnaði og líkamshirðingu nemenda, 
einkum hvort óþrif séu í hári. Óþrif skal hún leitast við að uppræta, án þess 

að önnur börn verði vör við. 

Skólahjúkrunarkona skal afla þeirra upplýsinga, sem fyrir er mælt um á heilsu- 
fars- og skoðunarseðli um heilsufar og heimilishagi þeirra nemenda, sem byrja 
skólagöngu. Hún skal sjá um, að seðlar og önnur eyðublöð séu í röð og reglu og að 
á þau sé skráð, jafnóðum og tilefni gefst til. Ef ekki er öðruvísi fyrir því séð, skal 
hún annast sendingu á plöggum nemenda milli skóla, þegar þeir skipta um skóla, 
og sendingu á tilvísunum til lækna og viðtöku á svörum þeirra. 

Skólahjúkrunarkona skal inna af hendi þær rannsóknir á nemendum, sem skóla- 
læknir felur henni, nema öðruvísi sé fyrir því séð. 

Skólahjúkrunarkona skal fylgjast með hreinsun og hreingerningu á vistar- 

verum og húsbúnaði skóla og láta skólastjóra, og ef nauðsyn krefur einnig 
skólalækni, í té álit sitt á því, sem hún telur áfátt. 

Skólahjúkrunarkona skal sjá um, að í skólanum séu nauðsynleg lyf og um- 
búðir til bráðabirgðahjálpar og „reagensar“ til rannsókna. 

Skólahjúkrunarkona skal aðstoða skólalækni við skýrslugerð í lok hvers skóla- 
árs, nema öðruvísi sé fyrir séð. 

. Skólahjúkrunarkona, sem gegnir fullu starfi við heimavistarskóla, skal annast 

sjúkrahjúkrun í skólanum, svo og kennslu í heilsufræði, ef skólastjóri æskir 
þess. Hún skal líta eftir íbúðarhergjum nemenda og leitast við að kenna þeim 
góða umgengni, og einnig skal hún líta eftir matvælageymslum og meðferð 
matvæla. 

1958 
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22. jan.
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214 t. Skólahjúkrunarkona skal leita fyrirmæla hlutaðeigandi skólastjóra um tilhögun 
22. jan. á störfum sínum, að svo miklu leyti sem þau kunna að valda röskun á daglegri 

starfsemi skólans. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 61/1957, um heilsuvernd 
í skólum, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 22. janúar 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

215 AUGLÝSING 
25. nóv. … , . > 

um stöðumæla í Reykjavik. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefur ákveðið, að gjaldskyldutími á stöðumælareit- 
um verði á laugardögum færður til samræmis við almennan lokunartíma sölubúða, 

b. e. til kl. 16, á tímabilinu október til desember ár hvert. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. nóvember 1958. 

Sigurjón Sigurðsson. 

216 AUGLÝSING 
20. des. 

j um iðgjöld fyrir búfjártryggingar. 

Ársiðgjöld fyrir búfjártryggingar af hverjum 100 krónum vátryggingarfjár- 
hæðar ákveðast til bráðabirgða þannig: 

Naut .......2.2200000e.os sess 1.6% 
Kýr (heil kúabú) .........00.00000..0enssesss 12.0% 
Kynbótahestar ........00000000.0..essssrsn 3.9% 
Hrútar .............22220000 000 6.2% 
Ær og gimbrar (sauðfjárhópar): 
1. Þar sem beitilönd liggja ekki að sjó ..........0000.... 4.5% 
2. Þar sem beitilönd liggja að sjó: 

a. Sé ekki flæðihætt .............0.00000000 00... 6.0% 
b. Sé flæðihætt ............0200000. 00. ss 1.5% 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 26. febrúar 1943, um bú- 
fjártryggingar, og lögum nr. 90 15. des. 1952, um breyting á lögum nr. 20 26. febr. 
1943, um búfjártryggingar, gildir frá 1. október 1958. Jafnframt er úr gildi felld 
auglýsing um iðgjöld fyrir búfjártryggingar, útgefin 22. desember 1949. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. desember 1958. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1958. 

1. Byggingarsamvinnufélag flugvallarstarfsmanna, Reykjavík. 
2. Nesti s. f., Kópavogskaupstað. 
3. Pöntunarfélagið Bára, Gerðahreppi. 
4. Pöntunarfélag starfsmanna Dráttarbrautar Keflavíkur. 
5. Pöntunarfélagið Þór, Keflavík. 

6. Verzlunarfélag Njarðvíkinga, Njarðvíkurhreppi. 
7. Verzlunarfélag Skagfirðinga, V.E.S.S., Sauðárkróki. 

VÍSITALA 218 

framfærslukostnaðar í Reykjavík 1958. 

Janúar .......0.0000 000... 191 stig Júlí .............00..00.0.0.. 199 stig 
Febrúar Þ........0 191 — Ágúst 2... 202 — 
Marg .....2.000 0. 191 — September .......0.000.... 204 — 
Apríl 2... 192 — Október .....0000 000. 217 — 
Mai 2... 192 — Nóvember „2... 219 — 
Juni ......00.00. 0 193 — Desember 2... 220 — 

Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 

Meðalvísitala 200.9 stig 

HÚSALEIGUVÍSITALA 219 

miðað við grunntöluna 100 á tímabilinu jan.—-marz 1939. 

fyrsta 
annan 
þriðja 
fjórða 

ársfjórðung 1958 ............0... 261 stig 
ársfjórðung 1958 ................ 261 — 
ársfjórðung 1958 ...............… 269 — 
ársfjórðung 1958 ................ 278 — 

Meðalvísitala 267% stig 

B52
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220 AUGLYSING 
30. des. 

um breyting å gjaldskrå Sundhallar Reykjavikur nr. 52 31. marz 1948. 

I. Aðgangseyrir. 

Eftirfarandi töluliðir breytast, sem hér segir: 

1. Fullorðnir, einstök skipti: 

a. Í eins manns klefum ..............00.00.0 00. ns nn kr. 6.00 
b. í hópklefum ...........000200 0000. — 5.00 

2. Börn, einstök skipti .............222000 0000 — 2.90 
3. Afsláttarmiðar fyrir fullorðna, 12 skipti .........00000. 0... — 42.00 
4. Afslåttarmidar fyrir börn, 12 skipti ...........0.00000 0000... — 20.00 
5. Månadarkort fyrir fullorðna bundið við mánaðardag ............ — 90.00 
6. Nåmskeid midad vid 20 skipti: 

a. fyrir fullorðna ...........0...22000. 00 nn — 110.00 
b. fyrir born ...........0...220002 00. — 75.00 

IL Leiga handklæda, sundfata o. s. frv. 

Eftirfarandi töluliðir breytast, sem hér segir: 

1. Leiga handklæða ...............0....0. ens ss rns kr. 3.50 
2. Leiga sundfata: 

a. fullorðinsskýlur og ullarbolir .............00...00 00... — 4.00 
b. barnaskylur og baðmullarbolir ...............00..00 ee 0... — 3.50 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928, til þess að öðlast gildi þegar í 
stað. Jafnframt er auglýsing nr. 2 15. jan. 1952, um breyting á gjaldskrá Sundhallar 
Reykjavíkur, nr. 52 31. marz 1948, felld úr gildi. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar almannatrygginga. 

Ákvörðun um iðgjöld árið 1959 samkvæmt 27. og 29. gr. almannatrygginga- 

laga nr. 24 1956, er frestað, að öðru leyti en bví, sem hér segir: 

1. Í janúar 1959 skal greiða upp í iðgjöld samkvæmt 27. gr. sem hér segir: 

a. Hjón og ókvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði ...........0..000 000. kr. 500.00 

Á 2. — eee seneese — 400.00 

b. Ogiftar konur: 
Á 1. verdlagssvædi .........0.0.00000. 000. kr. 350.00 

Á 2. == SEK EEEDERDEDEDER — 275.00 

2. Iågjåld atvinnurekenda samkv. 29. gr. vegna lögskráðra sjómanna og ökumanna 

bifreiða, skulu árið 1959, þar til öðru vísi verður ákveðið, vera þessi: 

Á 1. verðlagssvæði ...........000000 0. kr. 9.00 á viku. 

Á 2. — — 100 - — 

Reglugerð þessi, sem gerð er samkvæmt lögum nr. 24 1956, um almannatrygg- 

ingar, sbr. lög 30. des. 1958, um breyting á þeim lögum, staðfestist hér með til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 81. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 
4 

um endurgreiðslu á innflutningsgjaldi af benzíni. 

1. gr. 
Innflutningsgjald af benzini, sem greitt hefur verið samkvæmt lögum nr. 68 25. 

maí 1949 og breytingum á þeim lögum, verður endurgreitt úr ríkissjóði samkvæmt 

ákvæðum þessarar reglugerðar. 

2. gr. 
Af benzini, sem sönnur eru færðar á að notað hafi verið á vélar aðrar en bif- 

reiðar, skal endurgreiða innflutningsgjald það, er um ræðir í 1. gr., þó þannig, að 
ekki verði endurgreitt af meira benzinmagni vegna hverrar einstakrar vélar en sem 

hér segir: 
20 hestafla vélar og þar yfir ............... 2500 lítrar á ári. 
15—19 hestafla vélar ......02000000000.0.... 2000 lítrar á ári. 
14 hestafla vélar og þar undir .............. 1500 lítrar á ári. 

Heimilt er að víkja frá framangreindu ákvæði um hámarkslítrafjölda þegar um 
er að ræða benzin, sem bæjar- og sveitarfélög og ræktunarsambönd hafa notað á 
vélar sínar, og sem notað hefur verið til vélbáta, sem fiskveiðar stunda að staðaldri 

mikinn hluta ársins. 
Innflutningsgjaldið endurgreiðist eftir á fyrir hvert almanaksár. 

1958 
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3. gr. 
Hver notandi um sig sæki um endurgreiðslu af því benzini, er hann hefur 

sjálfur notað. 
Endurgreiðslubeiðni skal stíluð til fjármálaráðuneytisins og undirrituð af not- 

anda sjálfum og tilgreind staða hans og heimilisfang, götunafn í kaupstöðum. Skal 
í beiðninni standa, hve margir lítrar benzins hafi á árinu verið notaðir til annars 
en bifreiða, til hverra nytja það hefur farið og ef um notkun til fleiri en eins er að 
ræða, hve mikið af benzini hafi verið notað til hverrar um sig. Ef um er að ræða 
notkun til bifvélar, ber að tilgreina tegund hennar (verksmiðjunafn) og hestafl, svo 
og notkunartíma. Beiðnunum skulu, eftir því sem við á, fylgja þessi gögn: 

1. Ef benzinid er keypt innanlands, kvittaður sölureikningur. Nú er sölureikningur 
ekki greiddur og skal seljandi þá votta á reikninginn, að benzinið sé kaupanda 
selt og sé hans eign, en honum lánað söluverð. 

2. Ef notandi hefur flutt benzinið inn sjálfur, vottorð lögreglustjóra í því um- 
dæmi, þar sem inn er flutt, um það og greiðslu innflutningsgjalds af því. 

3. Vottorð lögreglustjóra eða hreppstjóra í því umdæmi, þar sem benzínið hefur 
verið notað, um að notkunin hafi farið fram og hve langan tíma af endur- 
greiðsluárinu, sbr. 2. gr. 
Ef vísvitandi rangar skýrslur eru í endurgreiðslubeiðnum eða vottorðum, fer 

um það eftir 145. gr. hinna almennu hegningarlaga. 

4. gr. 
Endurgreiðslubeiðnir má senda til fjármálaráðuneytisins. Utan Reykjavíkur má 

og senda lögreglustjóra í því umdæmi, þar sem umsækjandi býr, og afgreiðir lög- 
reglustjóri þær síðan til fjármálaráðuneytisins, en það sendir honum svo endur- 

greiðsluna til útborgunar þeim, sem í hlut á. 
Ef umsækjandi óskar eftir, að endurgreiðslufjárhæðin sé hans vegna greidd 

öðrum en honum sjálfum, ber honum í endurgreiðslubeiðni sinni að tilgreina nafn 
og heimili manns þess eða stofnunar, sem á að taka við endurgreiðslufjárhæðinni, 
svo greinilega, að ekki verði um villzt. 

Erindi um endurgreiðslur á innflutningsgjaldi af benzíni fyrir undanfarið endur- 
greiðsluár skulu vera komin til hlutaðeigandi lögreglustjóra fyrir 15. febrúar ár 
hvert. Öll slík erindi skulu hafa borizt fjármálaráðuneytinu í síðasta lagi 15. marz 
ár hvert. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 68 25. maí 1949 og öðlast þegar 

gildi. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 8 16. janúar 1951. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  
Sigtr. Klemenzson.
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REGLUGERD 

um fasteignaskatt i Seydisfjardarkaupstad. 

1. gr. 

Til bæjarsjóðs Seydisfjardarkaupstadar skal greiða fasteignaskatt af öllum fast- 

eignum í lögsagnarumdæmi Seyðisfjarðarkaupstaðar eftir þeim reglum, sem hér 

fara á eftir. 

2. gr. 

Árlega skal greiða fasteignaskatt: 
1. Af byggingarlóðum, bvggðum og óbyggðum, 2%. 
2. — húseignum og öðrum mannvirkjum, 0.7%. 

3. gr. 

Skattinn skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs. 

4. gr. 

Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigulóðir sé að ræða. Þá greiðir 

leigjandi skattinn. 

5. gr. 

Gjalddagi fasteignaskatts samkvæmt reglugerð þessari er 1. apríl ár hvert, í 

fyrsta sinn 1. apríl 1959, og ber að greiða skattinn í skrifstofu Seyðisfjarðar- 

kaupstaðar. 

6. gr. 

Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur 2 mánuðum eftir gjalddaga, skal greiða 

sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt 33. gr. laga nr. 66 12. 

apríl 1945. 

7. gr. 

Undanþegnar fasteignaskatti samkvæmt reglugerð þessari eru allar fasteignir 

bæjarsjóðs Seyðisfjarðarkaupstaðar aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 

Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki 

eru leigð út til skemmtana, skólar, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili og þinghús. 

Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem eru til opinberra 

þarfa. 
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt 

er aðilum að skjóta málinu til dómstóla. 

8. gr. 

Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum, er á 

eigninni hvíla. 
Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami forgangsréttur 

fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvöxtu má taka lögtaki. 
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223 

31. des.



1958 

223 

31. des. 

224 

31. des. 

426 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt lögum nr. 67 12. april 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Siglufirði. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Siglufjarðar skal greiða fasteignaskatt af öllum fasteignum i 

lögsagnarumdæmi Siglufjarðar eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskatt: 

Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum, 2%. 
— húseignum og öðrum mannvirkjum 1%. 
— túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og löndum 0.5%. c

o
 

DO
 

på
 

3. gr. 
Skattinn skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um- 

fram er, skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing ekki 100 krónum, greiðist enginn 
skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts samkvæmt reglugerð þessari er 2. janúar ár hvert, 

í fyrsta sinn 2. janúar 1959, og ber að greiða skattinn hjá bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur 2 mánuðum eftir gjalddaga, skal greiða 

sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt 33. gr. laga nr. 66 12. 
april 1945. 

7. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti samkvæmt reglugerð þessari eru allar fasteignir 

bæjarsjóðs Siglufjarðar aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 
Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki 

eru leigð út til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og 
hús annarra ríkja að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra 
í milliríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem 
eru til opinberra þarfa. 

Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt 
er aðilum að skjóta málinu til dómstólanna.
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8. gr. 224 
Fasteignaskattinum fylgir lågved í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 31. des. 

skal hann ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veð- 

kröfum, er á eigninni hvila. 
Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami forgangsréttur 

fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvöxtu má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samið og samþykkt sam- 

kvæmt lögum nr. 67 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í 

stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 225 
31. des. 

um fasteignaskatt í Húsavík. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Húsavíkur skal greiða fasteignaskatt af öllum fasteignum í 

lögsagnarumdæmi Húsavíkur eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir: 

2. gr. 
Árlega skal greiða fasteignaskalt: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum, 2%. 
2. — húseignum og öðrum mannvirkjum 1%. 
3. — túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og löndum 0.5%. 

3. gr 
Skattinn skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um- 

fram er, skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki 100 krónum greiðist 

enginn skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn. 

5. gr. 
Gjalddagi fasteignaskatts samkvæmt reglugerð þessari er 1. febrúar ár hvert, 

i fyrsta sinn 1. febrúar 1959, og ber að greiða skattinn hjá bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur 2 mánuðum eftir gjalddaga, skal greiða 

sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt 33. gr. laga nr. 66 12. apríl 

1945.
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225 7. gr. 
31. des. Undanpegnar fasteignaskatti samkvæmt reglugerð þessari eru allar fasteignir 

bæjarsjóðs Húsavíkur aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 
Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki eru 

leigð út til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús og elliheimili. 
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt 

er aðilum að skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal 

ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, er 
á eigninni hvíla. 

Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami forgangsréttur 
fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 
Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

. Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samið og samþykkt samkvæmt 
lögum nr. 67 12. apríl 1945, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar i stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1958. 

Friðjón Skarphéðinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

226 PÓSTBÖGGLASAMNINGUR 
14. marz 

gerður milli póststjórna Íslands og Kanada 1958. 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Kanada samþykkja að koma á fót beinum og reglu- 
legum skiptum á póstbögglum milli Íslands og Kanada og taka að sér að tryggja 
framkvæmd þjónustunnar innan takmarka samnings þessa. 

1. gr. 

Skilyrði fyrir skiptum á bögglum. 

1. Hinar samningsbundnu póststjórnir geta skipzt á bögglum, sem kallast póst- 
bögglar, annað hvort beint eða fyrir milligöngu einnar eða fleiri póststjórna. 

2. Nema öðruvísi sé ákveðið í samningi þessum gilda reglur viðkomandi lands 
um allt varðandi viðtöku, sendingu og afhendingu bögslanna (þar með telst 
álagning tolla og annarra gjalda) og áframsendingu innan ákvörðunarlandsins. 

3. Böggla má senda annað hvort í lokuðum pósti eða opinni transit og ber að 
áframsenda þá eftir þeim fljótustu land- og sjóleiðum, sem lönd þau, er fram- 
kvæma transitina nota fyrir sinn eigin póst. 

á. Bögglana skal senda í pokum, sem vandlega er bundið fyrir og eru innsigl- 
aðir. Póst skal aðeins búa út til pósthúsa, sem samningsaðilar verða ásáttir um. 

5. Merkimiði, sem á er letrað nafn sendipósthússins og ákvörðunarpósthússins, 
skal bundinn við pokaopið. Á miðann skal skrá fjölda böggla þeirra, sem í 
pokanum eru.
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6. Bögglaskrár og önnur skjöl skulu fylgja viðkomandi skrárafgreiðslu og búið 226 
um þau eftir samkomulagi beggja pósthúsanna. 14. marz 

7. Þyngd hvers poka má ekki fara yfir 36 kg (80 Ib avoir du poids). 

2. gr. 

Hámark þyngdar og stærðar. 

1. Bögglar, sem Kanada og Ísland skiptast á, mega ekki vera þyngri en 10 kg 
(22 Ib) og ekki stærri en 1.05 m (3 ft. 6 inch.) á lengd eða 53 dmð að rúmmáli 
(mesta lengd og ummál samanlagt 6 fet). 

2. Útreikningar sendipósthússins á þyngd, stærð eða rúmmáli bögglanna skulu 
viðurkenndir réttir, nema um augljósa skekkju sé að ræða. 

3. gr. 

Bögglar í transit. 

Báðar póststjórnirnar ábyrgjast transitheimild um landssvæði sín fyrir böggla, 
sem fara eiga til eða koma frá löndum, sem þau hafa bögglaskipti við. Bögglar í 
transit skulu fullnægja skilyrðum þessa samnings, svo framarlega sem hægt er 

að koma þeim við. 

4. gr. 

Fyrirframgreiðsla, burðargjald. 

1. Skylt er að greiða fyrirfram undir böggla nema um áframsendingu eða endur- 

sendingu sé að ræða. 
2. Burðargjald skal samsett af burðargjöldum þeim, sem hverri póststjórn, er 

tekur að sér flutning landleiðis eða sjóleiðis ber. 

5. gr. 

Land- og sjóflutningsgjöld. 

1. Fyrir böggla, sem sendir eru frá öðru landinu til hins eða fyrir milligöngu annars 
hvors landsins til þriðja lands, skulu landflutningsgjöldin vera eins og samn- 
ingsaðilar ákveða sín í milli á hverjum tíma. 

2. Hvorri póststjórn um sig er heimilt að ákveða gjöldin fyrir sjóflutningsleiðir 

bær, sem hún notar. 

6. gr. 

Forboð. 

1. Bögglar mega ekki innihalda neitt það, sem hættulegt er, eyðileggjandi, sprengi- 
hætt, eldfimt, eða móðgandi né nokkurn hlut, sem innflutningsbann er á, vökva 
(nema tryggilega sé um þá búið í viðeigandi umbúðum), klámfenga eða 
ósæmilega hluti. Heldur ekki mega þeir innihalda bréf né nokkurn þann hlut, 
sem ákvörðunarlandið bannar að senda í bögglapósti. 

2. Póststjórnirnar tilkynna hvor annarri í listanum yfir forboðna hluti, sem gefinn 
er út af skrifstofu Alþjóðapóstsambandsins, alla forboðna hluti í löndum sínum. 

3. Sérhver böggull, sem inniheldur eitthvað af því, sem bannað er samkvæmt 
framangreindu, skal sæta þeirri meðferð, sem ákveðin er í innanlandslöggjöf 
þess lands, sem hans verður vart. 

4. Sé tekið við bögglum í póst af vangá, og þeir hvorki endursendir til upp- 
runalands né afhentir viðtakanda, ber að senda póststjórn upprunalandsins 
nákvæmar upplýsingar um, hvað gert hafi verið við þá, svo að hún geti gert 

nauðsynlegar ráðstafanir. 
B 53
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7. gr. 

Áframsending. 

- Böggla má áframsenda, ef viðtakandi hefur skipt um heimilisfang í ákvörðunar- 

landinu. Póststjórn ákvörðunarlandsins getur tekið fyrir þetta áframsendingar- 
gjald eins og innanlandslöggjöf hennar heimilar. 

- Á sama hátt má áframsenda böggla frá öðru samningslandinu til annars lands, 
að því tilskildu, að þeir uppfylli öll þau skilyrði, sem hin nýja áframsending 
útheimtir. 

- Viðbótargjöld fyrir áframsendingu, sem viðtakandi eða umboðsmaður hans 
hafa ekki greitt, falla ekki niður þótt um frekari áframsendingu eða endur- 
sendingu til upprunastaðar sé að ræða. Þessi gjöld eru innheimt hjá viðtakend- 
um, eða, ef svo ber undir, hjá sendendum, án skerðingar á greiðslu allra 
hinna sérstöku gjalda, sem ákvörðunarlandið fellst ekki á að fella niður. 

- Gjöld fyrir áframsendingu, sem getið er í 3. lið, eru innheimt, ef um frekari 
áframsendingu er að ræða, af landinu, sem annaðist áframsendinguna. 
Þegar böggull er áframsendur, vegna breytingar á heimilisfangi viðtakanda 
eða vegna misgánings sendanda, til lands, sem Kanada eða Íslands halda uppi 
póstbögglaþjónustu við, skal krefja póststjórn þá, sem böggullinn er sendur til, 
um gjöldin, nema sendingarkostnaðurinn sé greiddur um leið og áframsendingin 
er framkvæmd. Sé svo, skal fara með böggulinn eins og hann hefði verið sendur 
beint frá landinu, sem áframsendi, til hins nýja ákvörðunarlands. 

8. gr. 

Skakkt sendir bögglar eða bögglar, sem póstþjónustan hefur tekið við af misgáningi. 

1. Skakkt sendir bögglar, sem koma í pósti eða bögglar, sem teknir hafa verið til 
flutnings af vangá, eru áframsendir eða endursendir samkvæmt eftirfarandi 
ákvæðum. 
Skakkt sendir almennir bögglar, eru áframsendir til rétts ákvörðunarstaðar 
eftir þeirri beinustu leið, sem póststjórnin, sem áframsendir, notar fyrir lokaðan 
bögglapóst frá sér. 

„ Póststjórn sú, sem áframsendir skakkt sendan böggul, getur ekki lagt á hann 
toll eða önnur gjöld óviðkomandi póstinum. 

. Þegar böggull hefur verið ranglega tekinn til flutnings af vangá póstþjón- 
ustunnar og þarf því að endursendast til upprunalandsins, skal pósthúsið, 
sem endursendir, færa hinni póststjórninni aftur til tekna þær þóknanir, sem því 
hafa verið færðar fyrir hann og tilkynna skekkjuna í leiðréttingarskýrslu. 

. Þegar áframsending tekur til flutnings á skakkt sendum böggli til þriðja lands, 
og upphæðin, sem færð er til inneignar nægir ekki fyrir kostnaðinum við áfram- 
sendinguna, þá færir póststjórnin, sem áframsendir, póststjórninni, sem hún 
áframsendir böggulinn til, til inneignar það, sem henni ber. Síðan jafnar hún 
hallann með því að innheimta upphæðina hjá póststjórninni, sem böggullinn 
kom beint frá, með því að leiðrétta viðkomandi bögglaskrá. Ástæðan fyrir inn- 
heimtu þessari er tilkynnt hinni síðarnefndu með leiðréttingarskýrslu. 

9. gr. 

Bögglar, sem ekki er hægt að koma til skila. 

- Sendandanum ber að skrifa á bakhlið fylgibréfsins og á sjálfan böggulinn 
hvernig hann vilji, að farið verði með hann, ef afhending getur ekki farið fram.
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Aðeins eftirfarandi fyrirmæli eru leyfð: 226 

a) að böggullinn skuli afhentur öðrum viðtakanda; 14. marz 
b) að farið skuli með böggulinn sem yfirgefinn. 

2. Nema komið hafi gagnstæð fyrirmæli frá sendanda, eru bögglar, sem ekki er 
hægt að koma til skila, endursendir honum án undanfarandi tilkynningar og 
á hans kostnað, að liðnum fresti þeim, sem innanlandslöggjöf póststjórnar 
ákvörðunarlandsins mælir fyrir um. Bögglar, sem viðtakandi hefur algerlega 

neitað viðtöku á, skulu endursendir tafarlaust. 
3. Gjöld, sem greiða ber vegna böggla, sem ekki er hægt að koma til skila, eru 

tekin samkvæmt ákvæðum 10. greinar. 
4. Ef sendandi bögguls, sem ekki er hægt að koma til skila, hefur lagt fram beiðni, 

sem ekki er gert ráð fyrir í 1. lið þessarar greinar, þá er ákvörðunarpóststjórnin 
ekki skyldug til að taka hana til greina og er heimilt að endursenda böggulinn 
til upprunastaðar að liðnum þeim fresti, sem ákvörðunarlandið ákveður. 

5. Í öll skipti ber póststjórninni, sem endursendir, að skrifa á böggulinn og fylgi- 
bréfið, á skýran og ótvíræðan hátt, hvers vegna ekki var hægt að afhenda 

böggulinn. 
2. Bögglar, sem endursendast sendanda, eru færðir á bögglaskrána með orðunum 

„Undeliverable“ (Rebut) í athugasemdadálkinum. 

10. gr. 

Kröfur vegna áframsendingar og endursendingar. 

1. Ef um áframsendingar eða endursendingar er að ræða, krefur póststjórnin, sem 
áframsendir, viðskiptapóststjórnina um gjöld þau og þóknanir, sem henni bera, 
ásamt því sem aðrar póststjórnir eiga inni fyrir þátttöku í flutningnum. Þessi 
kostnaður skal krafinn á bögglaskránni, sem á við þá afgreiðslu, sem böggull- 

inn er Í. 
2. Sé böggull áframsendur eða endursendur til upprunalandsins og nýtt burðar- 

gjald innheimt af pósthúsinu, sem áframsendir, þá er farið með böggulinn eins 
og hann sé þaðan. 

11. gr. 

Niðurfelling tolla. 

Hvor póststjórn um sig tekur að sér að sjá um, að tollyfirvöldin í löndum 
þeirra felli niður tolla á bögglum, sem endursendir eru til upprunalandsins, eða 
eru yfirgefnir af sendandanum, eyðilagðir eða áframsendir til þriðja lands. 

12. gr. 

Sala og eyðilegging. 

1. Aðeins þá böggla, sem hætt er við að gangi úr sér eða skemmist, má selja tafar- 
laust, jafnvel á leiðinni fram eða aftur, án undangenginnar tilkynningar og laga- 
legra formsatriða, til ágóða fyrir réttan aðila. i 

2. Sé sala af einhverjum ástæðum óframkvæmanleg, eru hinir úr sér gengnu eða 
skemmdu hlutir eyðilagðir. Um sölu eða eyðileggingu skal gera skýrslu og 
senda póststjórn upprunalandsins. 

3. Fé því, sem fæst við sölu, er varið til þess að greiða kostnað af bögglinum. 
Sé það meira, er mismunurinn sendur póststjórn upprunalandsins, sem skilar 
sendandanum því.
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226 13. gr. 
14. marz Yfirgefnir bögglar. 

Bögglar, sem ekki er hægt að afhenda viðtakendum og sem sendendur hafa 
lýst yfirgefna, skulu ekki endursendir af póststjórn ákvörðunarlandsins, heldur farið 
með þá eins og innanlandslöggjöf hennar segir til um. 

14. gr. 

Ábyrgð. Fyrirspurn. 

1. Póststjórnirnar eru ekki ábyrgar fyrir tapi, þjófnaði eða skemmdum á almenn- 
um bögglum. Póstjórnirnar senda þó fyrirspurnir í þessu sambandi, ef þess 
er farið á leit við þær. 

2. Þegar böggull er endursendur til upprunalands fyrir vangá í póstþjónustunni, 
þá ber þeirri póststjórn, sem skekkjan varð hjá að endurgreiða sendandanum 
burðargjaldið fyrir sendinguna fram og aftur. 

15. gr. 

Útbúnaður böggla. 

1. Á sérhvern böggul skal skrifa nafn og heimilisfang viðtakanda með latnesku 
letri. Utanáskriftir með blýanti eru óleyfilegar, þó má nota blekblýant, ef yfir- 
borðið, sem ritað er á, er vætt áður. 

2. Utanáskrift skal sett á sjálfan böggulinn eða á merkimiða nægilega vel festan 
við hann, svo að hann losni ekki frá. 

3. Sendanda skal ráðlagt að leggja inn í böggulinn afrit af utanáskriftinni ásamt 
sínu eigin heimilisfangi. 

4. Um böggulinn skal búið eftir lengd leiðarinnar og þannig, að tryggilegt sé 
fyrir innihaldið. 

5. Hluti, sem gætu skaðað póstmenn eða valdið skemmdum á öðrum bögglum, 
skal útbúa þannig, að engin hætta stafi af þeim. 

16. gr. 

Fylgibréf og tollskrár. 

1. Þegar böggli er skilað til flutnings skal fylgja honum fylgibréf og tilskilinn 
fjöldi af tollskrám, eftir því sem innanlandslöggjöf ákvörðunarlandsins mælir 
fyrir. Tollskrárnar skulu festar vandlega við fylgibréfið. 

2. Upprunapósthúsið setur stimpil á fylgibréfið, þeim megin sem utanáskriftin er, 
sem sýni dagsetningu og stað þann, sem böggullinn er póstlagður á. 

3. Póststjórnirnar bera enga ábyrgð á því hvort upplýsingarnar á tollskránum eða 
á þeim hlutum fylgibréfsins, sem fyllt er út af almenningi, séu réttar. 

17. gr. 

Bögglaskrár. 

1. Böggla, sem þessar tvær póststjórnir skiptast á, skulu viðskiptapósthúsin færa 
á bögglaskrár, á þann hátt, sem póststjórnirnar koma sér saman um. Böggla- 
skrárnar skulu sendar í tvíriti með bögglunum til viðskiptapósthúss ákvörð- 
unarlandsins. 

2. Bögglaskrár, sem hvort viðskiptapósthús um sig sendir, skulu bera áframhalds- 
númer, þannig að fyrsta sending hvers almanaksárs sé nr. 1. Síðasta númers 
hvers árs ber að geta á fyrstu skrá næsta árs á eftir og nefnast þessi númer 
bögglaskrárnúmer.
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18. gr. 

Athugun á póstinum. 

Skekkjur og ónákvæmni. 

1. Jafnskjótt og tekið hefur verið við afgreiðslu, skal viðskiptapósthúsið athuga 
pokana og innsigli þeirra ásamt innsiglun bögglanna og bera þá og hin ýmsu 
skjöl, sem þeim fylgja, saman við það sem skráð er á viðkomandi bögglaskrá. 

2. Sérhver skekkja, ónákvæmni eða ósamræmi milli bögglaskrár og böggla, sem 
færðir eru á hana, og í ljós kunna að koma við komu pósts á viðskiptapósthús, 
skal tilkynnt sendipósthúsinu með leiðréttingarskýrslu. 

19. gr. 

Endursending tómra poka. 

Tóm ílát skulu sendast póststjórninni, sem á þau, með fyrsta hentuga pósti; 
engin landflutnings- eða sjóflutningsgjöld þarf að greiða fyrir endursenda poka 
og þeir skulu, eftir því sem við verður komið, fylgja sömu leið og þeir komu. 

20. gr. 

Reikningsskil. 

1. Hvor póststjórn um sig gerir ársfjórðungsleg yfirlit yfir allar afgreiðslur, sem 

henni hafa verið sendar af viðskiptapósthúsum hinnar póststjórnarinnar. Yfirlit 

yfir heildarupphæðir þær, sem færðar eru á bögglaskrárnar, hvort sem um inn- 

eign eða skuld er að ræða. 

2. Þessi yfirlit skal draga saman í reikning, sem ásamt hinum ársfjórðungslegu 

yfirlitum skal senda til viðkomandi póststjórnar i næsta ársfjórðungi á eftir 

þeim, sem þeir eiga við. 

3. Þegar viðkomandi póststjórn hefur endurskoðað og samþykkt hin ársfjórð- 

ungslegu yfirlit, eru þau tekin saman í ársfjórðungslegan aðalreikning af póst- 

stjórninni, sem á inni. 

21. gr. 

Greiðsla inneigna. 

Greiðsla á reikningsmismun skal framkvæmd af póststjórinni, sem skuldar, til 

þeirrar sem á inni, eftir fyrirmælum alþjóðapóstsamningsins um greiðslu transit- 

reikninga. 

22. gr. 

Flugbögglapóstur. 

Skiptast má á bögglapósti í flugi eftir gagnkvæmu samkomulagi milli Íslands 

og Kanada, enda háð hinum almennu reglum um skipti á bögglapósti eftir yfir- 

borðsleið milli beggja samningslandanna. 

23. gr. 

Tilgreining verðs. 

Tilgreina má verð á bögglum, sem skipzt er á eftir yfirborðsleið eða loftleiðis 

milli Íslands og Kanada, samkvæmt því sem segir í viðfestu samkomulagi um böggla 

með tilgreindu verði. 
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24. gr. 

Ymis åkvædi. 

. Frankar þeir og sentimar, sem getið er um í samningi þessum, eru gullfrankar 
og sentímar eins og þeir eru skilgreindir í Alþjóðapóstsamningnum. 

. Ef um óvenjuleg atvik er að ræða, er hvorri póststjórn um sig heimilt að fella 
niður bögglapóstþjónustuna um stundarsakir, annað hvort að öllu eða ein- 
hverju leyti, með þeim skilyrðum, að hún tilkynni hinni póstsstjórninni það 
strax og símleiðis, ef nauðsyn krefur. 

. Póststjórnirnar skulu veita hvor annarri gagnkvæmar nauðsynlegar upplýsingar 
um öll nánari atriði varðandi þjónustu þeirra. 

. Innanlandslöggjöf Kanada og Íslands gildir um allt það, sem annað er ekki tekið 
fram um, í samningi þessum og hinu viðfesta samkomulagi. 

25. gr. 

Gildistaka samningsins. 

Samningur þessi gengur í gildi hinn 1. júlí 1958 og fellur úr gildi tólf mán- 
uðum eftir að honum hefur verið sagt upp skriflega af annarri hvorri póststjórninni. 

Gert í tvíriti og undirskrifað í Ottawa 20. dag júnímánaðar 1958. 

(Sign.) William Hamilton 

Postmaster General of Canada 

og í Reykjavík 14. dag marzmánaðar 1958. 

(Sign.) G. Briem 

Póst- og símamálastjóri. 

Viðfest samkomulag 

um böggla með tilgreindu verði. 

1. gr. 

Gjöld og skilyrði. 

. Á bögglum má tilgreina verð, allt að 306 gullfrönkum eða jafngildi þess í 
mynt upprunalandsins. 

. Upprunalandið skal færa ákvörðunarlandinu til tekna landflutningshluta fyrir 
tilgreiningu verðs, sem er 5 gullsentímar fyrir hverja 200 gullfranka af til- 
greindu verði. 

. Ábyrgðargjaldið ákveðst af landi því, sem bögglana sendir. 
- Óheimilt er að tilgreina hærra verð en nemur raunverulegu verðmæti á inni- 

haldi böggulsins. 

. Sendandi bögguls með tilgreindu verði fær kvittun sér að kostnaðarlausu, um 
leið og hann skilar böggli til flutnings.



a) 
b) 

c) 

d) 

435 

2. gr. 

Ábyrgð. 

Póststjórnirnar taka á sig ábyrgð ef bögglar glatast svo og ábyrgð á tapi, 
þjófnaði eða skaða á öllu innihaldinu eða hluta af því innan takmarka hins 
tilgreinda verðs. 
Óheimilt er að tilgreina verð á bögglum, sem hafa að innihaldi einhverjar 
þessar vörur: egg, nýtt kjöt, gler, leirvörur, grammófónplötur, plastvörur 
(nema beygjanlegar), útvarpstæki, útvarpslampa, gleraugu, hluti úr nýsilfri, 
kóbalt, látún eða gips, vökva, vökvakennd efni, feiti, frímerki, bankaseðla, 

mynt, gull og silfurstangir, gullsand, skartgripi, úr (að undanskildum ódýr- 
um úrum), skuldabréf, arðmiða, verðbréf, gimsteina eða nokkurn þann hlut, 
sem er í eðli sínu óvenjulega brothættur eða hætt við eyðileggingu. 
Skaðabótakröfu verður að setja fram innan árs að telja frá næsta degi á eftir 
þeim degi, sem böggullinn var póstlagður á. Kvittunin fyrir viðtöku verð- 
bögguls verður ætíð að fylgja með kröfunni. 
Skaðabæturnar ná ekki til óbeins tjóns eða hagnaðarmissis, né heldur burðar- 
gjalds eða ábyrgðargjalds. 
Skaðabæturnar eru reiknaðar út eftir gangverði vöru sömu tegundar á þeim 
stað og á þeim tíma, er varan var tekin í póst. 
Þegar tjón, skemmdir eða rán verður í þjónustu ákvörðunarlandsins, er 
ákvörðunarpósthúsinu heimilt að greiða viðtakandanum skaðabætur á sinn 
kostnað og án þess að ráðfæra sig við upprunapósthúsið, að því tilskildu, að 
viðtakandinn geti sannað að sendandinn hafi framselt honum rétt sinn til 
skaðabótanna. 

3. gr. 

Undantekning frá ábyrgð. 

Hvor póststjórn um sig er undanþegin allri ábyrgð: 

ef um ofurefli (force majeure) er að ræða; 

þegar þeim er ókleift að sera grein fyrir bögglunum vegna þess að þjón- 
ustuskjölin hafa eyðilagzt af völdum ofureflis (force majeure); 
þegar skaðinn orsakast af vangá eða hirðuleysi sendanda eða þegar hann 
stafar af eðli sendingarinnar; 
þegar innihald bögglanna fellur undir eitthvert af forboðum þeim, er um 
getur í 2. lið 2. greinar, eða þegar um er að ræða böggul, sem gerður er upp- 
tækur samkvæmt innanlandslögsjöf; 

e) á bögglum, sem sendandi hefur í sviksamlegum tilgangi tilgreint hærra verð 

f) 

8) 

á, en hið raunverulega verð innihaldsins; 

þegar um böggla er að ræða, sem fyrirspurn hefur ekki verið gerð um innan 
þess frests, sem um getur í 3. lið 2. greinar; 
báðar póststjórnirnar hætta að vera ábyrgar fyrir bögglum, sem þær hafa 
afhent viðtakanda eða umboðsmanni hans, samkvæmt skilyrðum þeim, sem 
innanlandsreglur þeirra setja, og sem viðtakendur eða umboðsmenn þeirra 
hafa tekið við án fyrirvara. 

4. gr. 

Greiðsla bóta. 

. Póststjórn upprunalandsins greiðir skaðabætur, nema um sé að ræða eitthvert 
af þeim atriðum, sem um getur í 6. lið 2. greinar, en þá innir póststjórn 
ákvörðunarlandsins greiðsluna af hendi. 
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Póststjórn, sem innir greiðslu af hendi, öðlast endurgreidslurétt á hendur 

þeirri póststjórn, sem ber ábyrgðina. 

5. gr. 

Tímatakmörk skaðabótagreiðslu. 

Skaðabætur ber að greiða eins fljótt og hægt er og í síðasta lagi innan eins árs 
að telja frá næsta degi á eftir þeim degi, sem krafan var sett fram. 
Þó er póststjórninni, sem ábyrg er fyrir greiðslunni, heimilt að fresta henni 
lengur en eitt ár, ef ekki hefur, að þeim tíma liðnum reynzt kleift að ákvarða 
hvort tap, þjófnaður eða skemmdir sendingarinnar hafa orsakazt af ofurefli. 
Póststjórn upprunalandsins er heimilt að greiða skaðabætur fyrir hönd þeirrar 
póststjórnar, sem hefur með löglegum hætti verið tilkynnt skaðabótakrafa, 
en hefur samt látið níu mánuði líða hjá án þess að leiða málið til lykta. 

6. gr. 

Ákvörðun ábyrgðar. 

Nema annað sannist, hvílir ábyrgðin á þeirri póststjórn, sem eftir að hafa tekið 
við bögglinum athugasemdalaust og hefur fengið állar upplýsingar til rann- 
sóknarinnar, getur hvorki sýnt fram á, að böggullinn hafi verið afhentur 
sendanda eða umboðsmanni hans né heldur, ef svo hefur borið undir, að hann 
hafi verið sendur á reglulegan hátt til næstu póststjórnar. 
Ef tap, rán eða skaði á böggli, sem sendur var af annarri hinna samnings- 
bundnu póststjórna og átti að fara til hins landsins, hafa orðið meðan á 
flutningi stóð og án þess að kleift sé að sanna á hvorrar landsvæði eða í 
hvorrar þjónustu atburðurinn hefur orðið, þá skipta báðar póststjórnirnar 
skaðanum á milli sín að jöfnu. 

Þegar tap, rán eða skemmdir hafa orðið hjá þriðju þjónustu, skal gera ráð- 
stafanir til þess, að sú þjónusta greiði, ef mögulegt er, skaðabætur, allt að hinu 
tilgreinda verði. Ef þriðja þjónustan ber enga ábyrgð, þá skipta póststjórn- 
irnar, sem aðilar eru að samningi þessum, bótunum að jöfnu. 

7. gr. 

Endurgreiðsla bóta til sendipóststjórnarinnar. 

Hin ábyrga póststjórn eða póststjórn sú, sem greitt hefur verið fyrir, skal 
samkvæmt 4. grein endurgreiða skaðabæturnar innan þriggja mánaða eftir að 
tilkynning um greiðslu var Þirt. Skaðabótaupphæðin er innheimt með reikningi 
þeim, sem um getur í 21. grein Bögglapóstsamningsins milli beggja póststjórnanna. 

1. 

8. gr. 

Umbúnaður böggla með tilgreindu verði. 

Bögglar með tilgreindu verði skulu umbúnir samkvæmt fyrirmælum 16. og 16. 
greinar Bögglasamningsins milli Kanada og Íslands í sambandi við önnur 
ákvæði, þar með talin ákvæðin um þyngd og stærð, sem sett eru um almenna 
böggla. 

Bögglar með tilgreindu verði skulu innsiglaðir með sams konar lakkinnsigl- 
um, blýinnsiglum eða á einhvern annan öruggan hátt með sérstöku eins lög- 
uðu tákni eða merki sendanda. 
A sérhvern böggul með tilgreindu verði, sem póstlagður er í Kanada, skal 
setja á þá hlið, sem utanáskriftin er, verðbögglanúmer og miða með orðinu
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„insured“ eða þá að þessi orð eru skrifuð eða stimpluð á böggulinn. Bögglar, 226 
sem póstlagðir eru á Íslandi skulu bera merkimiða með orðunum „insured“ 14. marz 
eða „valeur déclarée“ eða þá að þessi orð eru skrifuð eða stimpluð á böggul- 
inn nærri verðbögglanúmeri hans. Dagstimpill upprunapósthússins verður 
einnig að vera utanáskriftarmegin á fylgibréfinu. 

4. Upphæð hins tilgreinda verðs verður að vera á bögglinum og fylgibréfinu, í 
mynt upprunalandsins og í latneskum stöfum og aröðbskum tölum, án út- 
strikana eða leiðréttinga. 

5. Að auki verður upprunapóststjórnin að rita nákvæma þyngd hvers bögguls 
með tilgreindu verði á þá hlið böggulsins, sem utanáskriftin er á, og á fylgi- 
bréfið á þann stað, sem til þess er ætlaður. 

9. gr. 

Skiptiaðferðir. 

1. Bögglar með tilgreindu verði skulu settir í sérstaka poka og merkimiðar skulu 
merktir stafnum „V“. 

2. Bögglar með tilgreindu verði skulu færðir hver um sig á bögglaskrárnar. Inn- 
færsla hvers bögguls með tilgreindu verði á við númer hans, upphæð hins til- 
greinda verðs og nafn uppruna- og ákvörðunarpósthúss. 

10. gr. 

Gildistaka. 

Ráðstafanir þessar skulu ganga í gildi á sama degi og póstbögglasamningur- 
inn og gilda jafn lengi og hann. 

Gert í tvíriti og undirritað í Ottawa 20. dag júnimánaðar 1958. 

(Sign) William Hamilton 

Postmaster General of Canada 

og i Reykjavík 14. dag marzmánaðar 1958. 

(Sign.) G. Briem 

Póst- og símamálastjóri. 

REGLUR 227 
30. des. 

um vottorðsskyldu kennara í veikindaforföllum. i 

Ráðuneytið setur hér með eftirfarandi reglur um veikindaforföll kennara i 
skólum þeim, er undir ráðuneytið heyra: 

a. Ef kennari kemur ekki til starfa sökum veikinda meira en 10 daga samfleytt, 
skal hann sanna veikindi sín með læknisvottorði. 

b. Ef um er að ræða endurteknar fjarvistir kennara, skal hann sanna veikindi sin 
með læknisvottorði, þegar hann hefur verið forfallaður meira en 15 daga sam- 
tals á einu og sama skólaári, en eftir það hvert sinn, er veikindi ber að höndum 

á sama skólaári. 
B 54
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c. Ef kennari er veikur um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt, 
þegar tveir mánuðir er liðnir, frá því er hann veiktist, en síðan á þriggja mánaða 
fresti. Frá þessu ákvæði má þó veita undanþágu, ef augljóst þykir fyrirfram, 
að kennari verði ekki fær um að koma til starfs á skólaárinu. 

d. Nú hefur kennari verið fjarverandi vegna veikinda heilt skólaár, og er honum 
þá óheimilt að hefja kennslustarf næsta skólaár, nema hann sanni með læknis- 
vottorði (heilbrigðisvottorði), að hann sé fær um það heilsunnar vegna. Sams 
konar vottorðs má krefjast, hvenær sem ástæða þykir til, þó að kennari hafi verið 
skemur frá störfum. 

e. Skylt er kennara, sem er frá störfum vegna veikinda, að ganga undir hverja þá 
viðurkennda læknisrannsókn, er við verður komið og nauðsynleg kann að þykja, 
til þess að skorið verði úr því, hvort veikindaforföll séu lögmæt. 
Skólastjórar skulu sjá um, að kennarar hlíti framangreindum reglum, en í skól- 

um, þar sem aðeins er einn kennari (skólastjóri) skal formaður skólanefndar hlut- 
ast til um þetta. 

Ráðuneytið hefur falið skólayfirlækni að vera trúnaðarlæknir sinn, og skal 
senda öll læknisvottorð til hans jafnóðum. Hann úrskurðar, hvort vottorð skuli 
tekin gild, hvenær krefjast skuli nýrrar læknisrannsóknar og í hverju hún skuli 
fólgin og gerir tillögur um, hvenær veita megi undanþágu frá endurnýjun læknis- 
vottorða og hvenær krefjast skuli heilbrigðisvottorðs. 

Heilbrigðismálastjórn hefur látið gera sérstakt eyðublað fyrir starfsmenn ríkis- 
ins: Læknisvottorð um veikindaforföll starfsmanna ríkis (ríkisstofnunar). 

Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til laga nr. 38/1954, um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, og reglugerðar nr. 87,/1954, um orlof og veikindaforföll 
starfsmanna ríkisins, öðlast gildi 1. janúar 1959. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

STARFSREGLUR 

handa trúnaðarlækni menntamálaráðuneytisins. 

Trúnaðarlæknir skal vera læknisfræðilegur ráðgjafi ráðuneytisins um lögmæti 
veikindaforfalla kennara, sbr. reglur um vottorðsskyldu kennara í veikindaforföllum. 
Skal hann, þegar ráðuneytið mælir svo fyrir, fara yfir læknisvottorð kennara og 
úrskurða, hvort tekin skuli gild eða ekki, gera tillögur um, hvenær veita megi undan- 
þágur frá endurnýjun læknisvottorða og hvenær krefjast skuli heilbrigðisvottorðs 
af kennara eftir veikindi. 

Ef læknisvottorð veitir ekki nægilegar upplýsingar, til þess að trúnaðarlæknir 
geti af því skapað sér sjálfstæða, rökstudda skoðun á málinu, ber honum að afla 
sér slíkra upplýsinga og er, þegar svo stendur á, heimilt að krefjast hverrar þeirrar 
viðurkenndrar læknisrannsóknar, sem við verður komið og nauðsynleg telst í 
því skyni. 

Þegar sjúkdómur er þess eðlis, að löng fjarvera kennara frá starfi þyki líkleg, 
skal trúnaðarlæknir afla sér nákvæmra upplýsinga hjá sjúklingi sjálfum um segin
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(subjektiv) einkenni sjúkdómsins, munnlega, þegar því verður komið við sökum 228 

fjarlægðar, en annars bréflega. Hins vegar er trúnaðarlækni ekki skylt að fram- 30. des. 

kvæma rakta (objektiv) rannsókn á sjúklingi. 

Að lokinni rannsókn á hverju sjúkdómstilfelli skal trúnaðarlæknir senda ráðu- 

neytinu úrskurð sinn og tillögur. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1958. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

REIKNINGUR 229 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar 

1. sept. 1956—31. ágúst 1957. 

  

  

Tekjur: 

1. Eign pr. 1. sept. 1956: 

a. Veðdeildarbréf ............2000..0 0... kr. 4000.00 

b. Vísitölubréf ...........0002 0000... — 25000.00 

c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 2904.19 

2. Vextir. 

a. Af skuldabréfum .........000000 000... — 175.00 

b. — vísitölubréfum ........0.000000 0... —  1750.00 

— innstæðu í Landsbanka Íslands ...............- — 193.62 
—————————————  — 2118.62 

3. Útdregin bréf „ll... — 2000.00 

Kr. 36022.81 

Gjöld 

1. Úthlutað á árinu .............cecessssenss rr kr. > 700.00 

2. Til jafnaðar við tekjúlið 3 ........2020200 0000 0n enn —  2000.00 

3. Eign í lok reikningsárs: 
a. Veðdeildarbréf ............020000. 0... kr. 3000.00 

b. Vísitölubréf ...........02000. 00 nn — 24000.00 

c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 6322.81 
———,,,,,, 33322.81 

Kr. 36022.81 

Biskup Íslands, Reykjavík, 16. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur og Sigríðar 

Kristjánsdóttur árið 1957. 

1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði FIRIR 
b. — - Landsbanka Íslands ................ 

2. Vextir: 

a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði FIRIR 
b. — — - Landsbanka Íslands ............ 

Eign í árslok: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0000000.0. 
b. — - Landsbanka Íslands ................ 

r. 53052.35 
566.58 

2811.77 
28.30 
  

kr. 53618.93 

. 55864,12 
594,88 

Biskup Islands, Reykjavik, 14. janúar 1958. 

Åsmundur Gudmundsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 56459.00 

kr. 56459.00 
Kr. 56459.00 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B. bls. 366—-367) : 
Ríkisskuldabréf .........0.0.0000. 0 

Veðskuldabréf ...........0 00. 

Veðdeildarbréf (..........000. 

Ríkistryggð skuldabréf „...........0.......... 
Hitaveitubréf „.............. 

Bankainnstæða ..........0000002 000... #
0
 

0
 
5
 

2. Vextir: 

Af ríkisskuldabréfum ..........0.0.0. 00. 

— veðskuldabréfum .........0.00.0. 000. 

— veðdeildarbréfum .........0..0000.0 0000 

— ríkistryggðum bréfum .................... 
— veðdeildarbréfum .........2..0.00.00. 020 

— bankainnstæðu ........0...00...... mo
 

an
 

5p
 

kr. 10000.00 
8750.00 
8400.00 

10000.00 
5000.00 

55462.52 

450.00 
437.50 
420.00 
550.00 
420.00 

2645.67 

kr. 97612.52 

—  4703.17   

Kr. 102315.69



  

  

  

Í félagsmålaråduneytinu, 20. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
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Gjöld 
. Styrkir: 

a. Búnaðarsamband Austurlands ................ kr. 1200.00 
b. Hallormsstaðaskóli ..........0..200 0000... —  1000.00 

——— kr. 2200.00 
. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ............000 000 kr. 10000.00 
b. Veðskuldabréf ............00.00%0. 00. — 7500.90 
c. Veðdeildarbréf .............00 00 — 6800.00 

d. Ríkistryggð bréf ...........0000.0.. 0000... — 10000.00 
e. Hitaveitubréf ............000000 0. —  5000.00 

f. Bankainnstæða ...........002000 000... — 60815.69 

———————— — 100115.69 

Kr. 102315.69 
Í félagsmálaráðuneytinu, 20. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1957 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1957, B. bls. 548): 
a. Innritunarskírteini ...........0.....0..00 0... kr. 200090.00. 

hb. Innstæða í Söfnunarsjóði ............0..00000... — 37196.17 
c. — - Búnaðarbankanum ................ — 13685.23 

d. Sérskuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar .......... — 4000.00 

——— kr. 74881.40 
. Vextir: 

a. Af innritunarskírteimi .............0........ kr. 1654.10 

b. — söfnunarsjóðsinnstæðu  ...........000.00..... —  2008.59 
c. — Búnaðarbankainnstæðu .................... — 653.76 

d. — sérskuldabréfum ........00000 0000. — 160.00 

——— — 4476.45 

Kr. 79357.85 
Gjöld 

. Styrkur veittur ...............00..0.. 0 kr. 2900.00 
. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .........0.0.0... 0... kr. 20090.00 
h. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0......... — 37397.12 

c. Búnaðarbankainnstæða ..........0...0..20....... — 15060.73 

d. Sérskuldabréf Siglufjarðar .................... —  4000.00 

— — 76457.85 

Kr. 79357.85 
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233 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins tíunda 

og Alexandrine drottningar árið 1957. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 362): 

Söfnunarsjóðsinnstæða .........2.02000020 00 ens nn kr. 33361.09 
2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.0000 0000... —  1801.49 

Kr. 35162.58 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða .........00.200200. 00 nenna — 35162.58 

Kr. 35162.58 

Í félagsmálaráðuneytinu, 19. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

234 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannessonar og Sigurbjargar 

Guðnadóttur árið 1957. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 426): 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða  ..........00..0.00.00.... kr. 964696.77 
b. Útvegsbankainnstæða .............0..0...0.... — 95618.27 
c. Veðskuldabréf Silli & Valdi .................. — 312000.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar  ................ — 82000.00 
e. — BSSR .....000000 00. — 10000.00 
f. — Byggingarsamv.fél. Reykjavíkur —  20000.00 
g. — Óskars G. Jóhannssonar ...... —  60666.68 

kr. 1544981.72 

2. Vextir: 
a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..............2... kr. 52093.62 

b. — Útvegsbankainnstæðu .................. —  5886.64 
c. — veðskuldabréfi Silla & Valda ............ — 15600.00 
d. — sérskuldabréfi Siglufjarðar .............. —  3280.00 
e. — — BSSR #2... 600.00 
f. — — Byggingarsamv.fél. Rvíkur  — 1300.00 

  —  78760.26 
  

Kr. 1623741.98
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Gjöld: 234 

1, Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða  .........20200000 00 nes kr. 1016790.39 
b. Útvegsbankainnstæða ..........00.0.000 000. 00 nn — 145884.91 
c. Veðskuldabréf Silla & Valda ................ kr. 296400.00 

d. Sérskuldabréf Siglufjarðar .................. — 74000.00 
e. — BSSR ......00000 000 — 10000.00 
f — Byggingarsamv.fél. Rvíkur .... —-  20000.00 

g — Óskars G. Jóhannssonar ...... — 60666.68 
—  461066.68 
  

Kr. 1623741.98 
Í félagsmálaráðuneytinu, 20. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 235 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga, árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 363): 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........000000000... kr. 51547.33 

b. — - Búnaðarbanka .........00000000.0. — 3260.80 

c. Peningar ..........00000.00 0... — 2000.00 
————— kr. 56808.13 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ........00.00.000..0... kr. 2783.55 
b. — Búnaðarbankainnstæðu ............00.00.... — 154.67 

———— 2938.22 

Kr. 59746.35 

Gjöld 
1. Styrkur til Grímseyinga ........000.2.0.0nnnn enn kr. 2588.37 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða .........00.0200 0000... kr. 51686.65 
b. Búnaðarbankainnstæða ...........002000000.000.. —  3471.33 
c. Peningar .........2..0200 000 — 2000.00 

———— $57167.98 

Kr. 59746.35 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. april 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1957. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

- Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 359): 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0000000.00.. kr. 19644.81 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum .................. — 7417.70 

. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0..0.000.... kr. 1060.81 
b. Af bankainnstæðu ............0000000 0000... — 357.65 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........2.0000000.0.. kr. 19750.90. 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum .................… — 8730.07 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

27062.51 

1418.46 

28480.97 

28480.97 

28480.97 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1957. 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða  ............00000.00 0. rss 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 363): 

Söfnunarsjóðsinnstæða ..........2.00..0 000 ss 
. Vextir: 

Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........2.000... sn ene r 

kr . $179.22 

— 171.67 

. 9350.89 

. 9350.89 

. 9350.89
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1957. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 365): 
Söfnunarsjóðsinnstæða  ........020020000nn nn kr. 6725.04 
Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.0.0000 00... en — 373.07 

Kr. 7098.11 

Sjóður til næsta års: Gjöld 
Söfnunarsjóðsinnstæða .......02.00000 neðan kr. 7098.11 

Kr. 7098.11 

Í félagsmálaráðuneytinu, 19. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs sjómanna árið 1957. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 368): 
Innstæða í Landsbanka Íslands ...........00000. 0000 0 eens nen nereneee kr. 55.18 
Vextir ............0 ens 2. — 2.75 

Kr. 57.93 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs ........0.000.200. 00 nn eens .….… kr. 57.938 

Kr. 57.93 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. april 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 361): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...........000000 000. ne nr kr. 38242.51 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.00000. 0... 0... —  2065.09 

Kr. 40307.60 
B55 
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Sjóður til næsta árs: Gjöld 
Söfnunarsjóðsinnstæða ............000..00.00 00 kr. 40307.60 

Kr. 40307.60 
Í félagsmálaráðuneytinu, 19. júní 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

241 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur og 

Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi, árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957, B., bls. 365): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..............000...0. 0000 sver kr. 8526.35 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ...........0.0.0.00000..000 00. — 473.00 

Kr. 8999.35 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ................0.000... kr. 8999.35 

Kr. 8999.35 
Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1958. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

242 REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Rekstrarreikningur lífeyristrygginga árið 1957. 

I. Greiddar bætur: Gjöld: 
1. Ellilífeyrir ................... kr. 61588897.32 
2. Örorkulífeyrir 2...................... — 18257406.16 
3. Örorkustyrkur ...................... — 1343001.50 
4. Makabætur .............0.000000 0... — 212120.56 
5. Fjölskyldubætur .................... — 20666420.87 
6. Barnalífeyrir „............0.0.000.00... — 21427623.50 
7. Mæðralaun ..............0...0.0..... —  2952815.60 
8. Fæðingarstyrkur .................... —- 7587471.00 
9. Ekkjubætur og lífeyrir .............. —  1546810.30 

10. Sjúkrasaml.iðgj. lífeyrisþega .......... —  4489931.28 

kr. 140072498.09 
II. Framlag til sjúkrasamlaga ...............2000000 0... 0... — 4591980.26 

III. Til opinberra rannsóknarst. ................00000 00... 0... — 360555.92 

 



XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

III. 
IV. 
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Til læknisvitjana og sjúkraflutninga ...................... kr 336096.94 
Sjúkrakostn. vegna milliríkjasamninga ............0........ — 47108.43 

. Sjúkrabætur vegna 1956 ..........0000000 0000. n nn — 37316.78 

. Barnalifeyrir 1956 og eldri, ókræfur .........000000.00.... — 651570.00 

. Tillag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga .........0.00000 00.00.0000. — 14656353.73 
Kostnaður ............02.00 0000 — 5316030.73 

Vextir til sérstakra sjóða: 
1. Til ellistyrktarsjóða  ................ kr 158458.68 
2. — vörglufjár Sjúkrasaml. Rvíkur .... — 24619.25 
3. — erfðafjársjóðs ........000000.00... — 166116.34 
4. — stofnkostnaðarsjóðs .............. — 400779.37 
5. — varasjóðs lifeyristrygginga ........ — 3969668.25 

—  4719641.89 

Tillag til varasjóðs ............00.00 0000 —  2684426.77 
Til vörzlufjár vegna erfðafjársjóðs ........0.000000 000... — 854472.15 
Endurgreidd iðgj. vegna Lifeyrissj. Íslands ................ — 2681.00 
Tekjuafgangur fluttur til næsta års: 

1. Framlag ríkissjóðs .......0..00000.... kr. 47100000.00 
Hluti ríkissjóðs af útgjöldum .......... — 45178902.55 

— 1921097.45 

2. Tögjöld hinna tryggðu ................ kr. 45571824.42 
Hluti hinna tryggðu af útgj. .......... — 45178902.55 

— 392921.87 

3. Framlag sveitarsjóða ................ kr. 27100000.00 
Hluti sveitarsjóða af útgj. ............ — 26012095.40 

— 1087904.60 

4. Iöðgjöld atvinnurekenda .............. kr. 22967273.76 
Hluti atvinnurekenda af útgj. ........ — 20535864.79 

— 2431408.97 

Kr. 180164065.58 

Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs skv. 24. gr. .......0..0..0000 00... kr. 47100000.00 
. Iðgjöld hinna tryggðu skv. 27. gr. ........ kr. 47133714.34 

Til afskriftasjóðs .........0200.00.0. 0. —  2356685.72 

Alls kr. 44777028.62 

Úr afskriftasjóði 1953 .................. — 794795.80 
—  45571824.42 

Framlög bæjar- og sveitarfélaga .. ........2020000 0. —  27100000.00 
Iðgjöld atvinnurekenda skv. 29. gr. ...... kr. 23378080.74 
Til afskriftasjóðs ........00. 0 —  1169354.04 

Alls kr. 22217726.70 
Úr afskriftasjóði 1953 ................ — 749547.06 

— 22967273.76 

Framl. sveitarsjóða til lífeyrisuppbóta ...................… — 2159816.85 
. Endurkræfur lífeyrir: 

1. Skv. bótaskrá .............0..000.00... kr. 12839986.00 
2. Frá slysatryggingu .................... —  1403129.00 

14243115.00 
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242 VII. Vextir 2... ELLE, kr.  4719641.89 
VIII. Erfðafjárskattur ...........0...0.0.. veere — 854472.15 

IX. Ríkissjóðsstyrkjur sbr. gjaldalið IV. .......0.0.000.. — 100000.00 
X. Framl. ríkissjóðs til sjúkrasamlaga 2... —  14656353.73 

XI. Úr afskriftasj. til jöfnunar ókræfum barnalífeyri .......... — 651570.00 
XII. Úr vörzlufé vegna sjúkrabóta 1956 ............0.......... — 37316.78 

XIIL Úr varasjóði: 

Til jafnaðar á endurgr. iðgj. skv. alþ.tr.l. .................. — 2681.00 

Kr. 180164065.58 
Reykjavík, 1. júlí 1958. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur lífeyristrygginga 31. des. 1957. 

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstæður ...........0..0..00.0000 0. kr. 22429943.34 

II. Innstæður í Söfnunarsjóði ...........0..0.00..0 — 1928866.08 
III. Ýmsir skuldunautar: 

Í. Ríkissjóður ........................ kr. 6301350.46 
2. Sjúkrasamlög ...........0.)........ — 1741802.15 
3. Aðrir ........... — 435621.52 

—  8478774.13 
IV. Ógreiddir vextir ................. eeeevevveereerseg — 2726866.50 
V. Verðbréf ..................0 00 —  45980831.84 

VI. Áhöld og húsbúnaður ............0000.0. 0 — 600000.00 
VII. Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Sj. og bankainnst. við reikn.lokun .... kr. 47515879.51 
2. Óinnheimt iðgjöld .................. — 12822487.13 
3. Óinnheimtur barnalifeyrir .......... —  11775890.58 
4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga ...... —  11447932.21 
5. Ýmislegt ...........0.. 00. — 62164.53 

—  83624353.96 

Kr. 165769635.85 
Skuldir: 

I. Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Sjúkrasamlög ..............0........ kr.  4242551.67 
2. Aðrir 200... — 75000.00 

kr. 4317551.67 
II. Ógreiddur kostnaður .........0..0.0.... 0 — 110814.31 

MI. Afskriftasjóður  .......0...... eee eee —  11341748.32 
IV. Stofnkostnaðarsjóður ...............000..00 0000 — 7080135.59 
V. Vöræzlufé: 

1. Ellistyrktarsjóðir .................. kr.  3326876.20 
2. Erfðafjársjóður .................... — 5293188.56 
3. Vegna Sjúkrasamlags Reykjavíkur .. — 640100.56



VI. 
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4... —  örorkubóta .................. —  4444209.49 
5. —  sjukrabdta ............000.... —  13601314.84 
6... — heilsugæzlu .................. — 10000090.00 
7. — sjúkrafl. og læknisvitj. ...... — 1818240.32 

kr. 30123929.97 
Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Ógreiddar bætur ........0.0000..0..... kr 763919.72 
2. Inneignir sveitarfélaga .............. — 1733525.96 
3. Ógr. kostnaður og umboðslaun ...... — 583053.93 
4. Ýmislegt ......0.00.. —  1533374,34 

— 4613873.95 

Tekjuafgangur til næsta árs: 
1. Ríkissjóður ...........00000000 0... kr 1921097.45 
2. Hinir tryggðu ..................2... — 392921.87 
3. Sveitarfélög .........00.0000 00... — 1087904.60 
4. Atvinnurekendur .................... — 2431408.97 

—  5833332.89 
Varasjóður: 

1. Frá fyrra ári ...................... kr. 95696535.13 
2. Vextir á árinu ............00...0..0... —  3969668.25 
3. Tillag á árinu ...................... — 2684426.77 
4. Endurgreidslur  .................... a 2681.00 

— 102347949.15 

Kr. 165769635.85 
Reykjavík, 1. júlí 1958. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur slysatrygginga 31. des. 1957. 

Eignir 
Sjóður og bankainnstæður ............20.00. 000 nn kr. 15071548.67 

. Ýmsir skuldunautar: 

1. Óinnh. iðgj. skyldutr. ................ kr. 1169733.59 
2. Óinnh. iðgj. frjálsra sltr. .............. — 585798.37 

3. Endurtryggjendur ..........0.0.00.0.0.. — 51788.04 
— 1807320.00 

Ógreiddir vextir ..........2..00000000 00. —  624550.00 
Verðbréf ..........200. 000 — 21676338.90 
Áhættufé í Ísl. endurtryggingu ...........00000000 00... — 60000.00 

Kr. 39239757.57 

Skuldir: 
Ýmsir skuldheimtumenn: 

1. Endurtryggjendur ...........0000.00... kr.  244461.55 
2. Skattur af iðgjöldum .................. — 72522.76 

316984.31 

1958 
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242 TI. Ógreiddar bætur: 

  

  

  

1. Skyldutryggingar #.................... kr. 4478192.64 
2. Frjálsar tryggingar .................... — 36315.50 

kr. 4514508.14 
III. Ógr. áhættufé í Ísl. endurtr. ss. — 60000.00 
IV. Iðgjaldavarasj. frjálsra slysatr. ...........0000.000 0... — 26989.72 
V. Afskriftasjóður ...................0. 00. —  1859010.00 

VI. Höfuðstólsandvirði slysalífeyris .............0000.00.0.. — 10598203.31 
VII. Varasjóður frj. trygginga: 

1. Frá fyrra ári ........0.00.0.0000 00 kr. 1214880.01 

2. Vextir 1957 ..........0.0.0 0000... — 36446.40 
3. Tekjuafgangur frj. sl.tr. .............. — 181466.29 

—  1432792.70 
VIII. Varasjóður skyldutrygginga: 

1. Frá fyrra ári ........................ kr. 16478651 42 

2. Vextir til varasj. skyldutr. ............ —  576752.80 
3. Tekjuafgangur skyldutr. .............. — 3375865.17 

— 20431269.39 

Kr. 39239757.57 
Reykjavík, 1. júlí 1958. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur slysatrygginga árið 1957. 

  

Gjöld: 
I. Bætur skyldutryggingar: 

1. Dánarbætur ...............00.0000... kr. 1374427.73 
2. Örorkubætur ...........000.0..... — 1555704.93 
3. Dagpeningar ...........0...0..000 0... —  2650064.45 
4. Kaup og aflahl. lögskr. sjóm. .......... — 267380.26 
5. Sjúkrakostnaður ............0.000...... — 912701.76 

kr. 6760279.13 
II. Styrkur til slysavarnastarfsemi ............00.......0..... — 15550.00 

II. Bætur frj. slysatr. ..........00.0000 0000 — 87045.70 

IV. Iðgjaldahluti endurtryggjenda ...............000.00. 0000... — 693935.70 
V. Kostnaður #...............20.0.0 0. ns ss — 890103.86 
VI. Vextir til höfuðstólslífeyris ............0000 0000 — 618681.23 

— — varasjóðs frj. sltr. .............00.000.0 00... — 36446.40 
— — skyldutr. ............20.0000 00... —  576752.80 

VII. Tekjuafgangur frj. slysatr. ...........000.020 00 — 181466.29 
VIII. — skyldutr. ...........2.0002002 0000. —  3375865.17 

  

Kr. 13236126.28
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Tekjur: 

I. Idgj. skyldutryggingar álögð skv. 43. gr. .. kr. 11265847.76 

  

  

Til afskriftasjóðs ..........00000000. 0... — 563292.39 

kr. 10702555.37 

Úr afskriftasjóði 1953 ...........00000.0... —  339242.79 
kr. 11041798.16 

II. Iðgjöld frjálsra slysatr. ........0.00.000 000 nn nn — 759173.20 
III. Þóknun og umboðslaun frj. slysatr. ........00002000.00... — 135886.76 

IV. Tjónahluti endurtryggjenda .........000000 000 enn. — 67387.73 
V. Vextir ..........0...0 sess — 1231880.43 

  

Kr. 13236126.28 

Reykjavík, 1. júlí 1958. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Herm annsson. 

  

  

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, hreppstjóra, Hjarðarfelli, 1956. 

Tekjur 

Í sjóði ............00.0000snesersrr rr kr. 15521.28 

Minningargjafir .............0.......nnnnen err — 790.00 

Vextir seernes renere essere reen, — 951.12 

Kr. 17262.40 

Gjöld 

Í sjóði til næsta árs ............0.0.000 00 een kr. 172692.40 

Kr. 17262.40 

Hjarðarfelli í febrúar 1957. 

F. h. sjóðstjórnar. 

Gunnar Guðbjartsson. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, hreppstjóra, Hjarðarfelli, 1957. 

Tekjur 
Í sjóði ............00000.0 nennt kr. 17262.40 
Minningargjafir ............2.2.200000000een — 1170.00 
Eftirstöðvar af dánarbúi Guðbröndu Þ. Guðbrandsdóttur .......... — 21720.00 
Vextir seernes eneste, — 1025.88 

  

. 22178.28 
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Í sjóði til næsta års ..............00.. 00. kr. 22178.28   

Hjarðarfelli í febrúar 1958. 

F. h. sjóðstjórnar. 

Gunnar Guðbjartsson. 

Kr. 22178.28 

245 HLUTATRYGGINGASJÓÐUR BÁTAÚTVEGSINS 

SÍLDVEIÐIDEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1951. 

  

  

  

  

  

  

  

Gjöld: 
Reksturskostnaður: 

Laun „............0. eee eere kr.  3744.00 
Greitt Fiskifél. v. reikningshalds .............. — 4160.00 
Auglýsingar ............02..00 0... — 1426.00 

kr 9330.00 
Vextir sees ener — 131817.07 

Hreinar tekjur ................2.0..0 00... — 1348772.02 

Kr. 1489919.09 
Tekjur 

Innheimt útflutningsgjöld 1951 .................... kr. 737235.89 
14% innheimtulaun til ríkissjóðs .................. — 1843.09 

kr. 735392.80 
Framlag ríkissjóðs ..............0200000..ve ns —  737235.89 
Vextir  .......0.00000s ns — 17290.40 

Kr. 1489919.09 

Efnahagsreikningur 31. desember 1951. 

Eignir: 

Innstæða á hlr. 6311 v. Landsbanka Íslands ........ kr. 2868.58 
Innstæða á Sp.sj.b. 70072 v. Landsbanka Íslands .... —  805166.19 

kr. 808034.77 
Ríkissjóður Íslands: 

Ógreitt stofnfé .........0..0..0 0. kr. 2500000.00 
Ógreidd innh. útflutningsgjöld og framlag ríkis- 
SJÓÐS ....2..0.0000 00. — 3971008.87 

Höfuðstólsreikningur: 
Tap frá fyrra ári .............20..0 0000... kr. 1584262.32 
— Hreinar tekjur skv. rekstrarreikn. .......... — 1348772.02 

—  235490.30 

Kr. 5014533.94
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Skuldir: 
Landsbanki Íslands ........0.000000.0. 0... kr. 1047769.55 
Útvegsbanki Íslands ..........0.00000. 000... 0... — 571082.17 
Almenna fiskideildin ...........2000000. 0. 0... —  895682.22 

kr. 2514533.94 

Stofnfé ....0.0cccsesnss ER ERERELER — 2500000.00 
  

Kr. 5014533.94 

Reykjavík, í febrúar 1955. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  
Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Síldveiðideildar, fyrir árið 1951, 

er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum einnig full- 

vissað okkur um að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 26. nóvember 1957. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

ALMENNA FISKIÐEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1951. 

  

  

  

Gjöld 
Greiddar bætur v. aflabrests .........00000000 0000 n nn kr. 2545716.00 

Reksturskostnaður: 
Laun ......0200000 ss kr.  14256.00 
Fiskifél. v. reikningshalds ...........0.00.0... — 15840.00 
Endurskoðun ..........000000 0000 n en — 500.00 
Auglýsingar  ......0.2000000 renn — 954.00 
Sími og burðargjöld ..........0.22000.. 0000... — 1052.10 
Skrifstofukostnaður .........00000000 00... — 299.70 

— 32901.80 

Hreinar tekjur ........0...02000000 sense —  354569.72 

Kr. 2933187.52 

Tekjur 

Innheimt útflutningsgjöld 1951 .........0.0.00.0... kr. 1426606.64 
— % innheimtugjald til ríkissjóðs .............. — 3566.52 

kr. 1423040.12 

Framlag úr ríkissjóði ..........0.00000.000 ee nnsn senn — 1426606.64 

Vextir sees eee eee rese — 83540.76 
  

Kr. 2933187.52 

B 56 
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245 Efnahagsreikningur 31. desember 1951 

Eignir 
Síldveiðideildin ...................0.00000.2 000 kr. 895682.22 
Ríkissjóður Íslands: 

Ógreitt stofnfé ll... kr. 2500000.00 
Ógreidd innh. útflutningsgjöld og framlag ríkis- 
SJÓÖS 22.00.2200. 000n rr — 2846398.09 

— 5346298.09   

  

Kr. 6242080.31 

Bankareikningar ................2000002 0000 kr. 788005.66 
Stofnfé ........200.000 00 — 2500000.00 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1951 ................ kr. 2599504.93 
Hreinar tekjur skv. rekstrarr. ...................... —  354569.72 

— 2954074.65   

  

Kr. 6242080.31 
Reykjavík, í febrúar 1955. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  

Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Almennu fiskdeildarinnar, fyr- 
ir árið 1951, er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum 
einnig fullvissað okkur um að bankareikningar eru réttir. 

Reykjavík, 26. nóvember 1957. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

SÍLDVEIÐIDEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1952. 

Gjöld 
Greiddar bætur v. aflabrests ...........0000...0.. 0. kr. 6421620.00 
Rekstrarkostnaður: 

Laun ...........00 2 kr. 2458.00 
Fiskifél. gr. v. reikningshalds ................ — 3880.00 
Endurskoðun og lögfr.leg aðstoð .............. — 3200.00 
Auglýsingar ..............00.. 0. — 2506.50 
SÍMI suse never revne — 1256.20 
Prentun o. fl. ..........20.0000 000 — 166.80 

— 13467.50   

Vextir ........0.0002000 00 —  62260.83 
  

Kr. 6497348.33



  

  

  

  
  

  

  

Tekjur 
Innheimt útflutningsgjöld 1952 ...................… kr. 338951.69 
— 14% innheimtulaun ríkissjóðs .................. — 847.38 

kr. 338104.31 
Framlag ríkissjóðs ............000.2.0000 00 unns —  338951.69 
Vaxtatekjur ...........00000..r sn — 55724.25 

Vextir endurgr. af ríkissjóði ...........0.20.20000 00. senn —  126618.32 
Tap .......0002.00 neee — 5637949.76 

Kr. 6497348.33 

Efnahagsreikningur 31. desember 1952. 

Eignir: 

Innstæða á hlr. 6311 v. Landsbanka Íslands ........ kr. 4365.70 

Innstæða á sp.s.b. 70072 v. Landsbanka Íslands .... — 70939.69 
kr. 75305.39 

Ríkissjóður Íslands ............220..00 0. nes — 676431.00 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1952 ................ kr. 235490.30 

Tap skv. rekstrarreikningi ................0..0..0... — 5637949.76 
— 5873440.06 

Kr. 6625176.45 
Skuldir: 

Landsbanki Íslands ..........000000000 0. kr. 967486.40 
Útvegsbanki Íslands ..........000.00.00 0000. 000. — 524747.00 
Almenna fiskideildin ...........0000000000 0000... — 2632943.05 

kr. 4125176.45 
Stofnfé ........0.00n sn — 2500000.00 

Kr. 6625176.45 
Reykjavík, í febrúar 1955. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  

Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Síildveiðideildar, fyrir árið 1952, 
er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum einnig full- 
vissað okkur um að bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 26. nóvember 1957. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

1958 

245



1958 

245 
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ALMENNA FISKIDEILDIN 

Rekstrarreikningur årid 1952. 

Gjöld 
Greiddar bætur v. aflabrests ...........0.00.00000 nn. kr. 1719275.00 
Rekstrarkostnaður: 

Laun ............00000 000 kr. 9672.00 
Greitt Fiskifél. sl. v. reikningshalds .......... — 16120.90 

— 25792.00 
Hreinar tekjur ..................000.000 000 — 1188956.37 

Kr. 2934023.37 
Tekjur 

Innheimt útflutningsgjöld 1952 .................... kr. 1409379.48 
=- 14% innheimtulaun ríkissjóðs ................ — 3523.45 

kr. 1405856.03 
Framlag ríkissjóðs ...............2.200.00.. ven — 1409379.48 
Vaxtatekjur ..............20.200000 sen — 118787.86 

Kr. 2934023.37 

Efnahagsreikningur 31. desember 1952. 

Eignir 
Síldveiðideildin .................220000.. senn kr. 2632943.05 
Ríkissjóður Íslands: 

Ógreitt stofnfé ........0.00. 20. kr. 2500000.00 
Ógreidd innh. útflutningsgjöld og framlag ríkis- 
SJÓÐS seen ss — 2815860.51 

— 5815860.51 

Kr. 7948803.56 
Skuldir: 

Bankareikningar .................0.0. 0000. kr. 1305772.54 
Stofnfé .........2.000000 00 sð nr — 2500000.00 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1952 ................ kr. 2954074.65 
— Hreinar tekjur skv. rekstrarreikningi .......... — 1188956.37 

— 4143031.02 

Kr. 7948803.56 
Reykjavík, í febrúar 1955. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  
Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Almennu fiskideildarinnar, fyrir 
árið 1952, er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum 
einnig fullvissað okkur um að bankareikningar eru réttir. 

Reykjavík, 26. nóvember 1957. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen.
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SILDVEIDIDEILDIN 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1953. 

  

  

  

  

  
  

  

  

Gjöld: 
Rekstrarkostnaður: 

Laun ...........0202.00000nn rr kr. 5250.00 
Greitt Fiskifélagi Íslands v. reikningshalds .... — 7500.00 

kr. 12750.00 
Hreinar tekjur ..............2000000essess sver — 1162052.27 

Kr. 1174802.27 
Tekjur 

Innheimt útflutningsgjald 1953 .................... kr. 528115.37 
—- /4% innheimtulaun ríkissjóðs .................. — 1320.29 

kr. 526795.08 
Framlag ríkissjóðs ...........00.000000000 ner — 528115.37 
Vextir endurgreiddir af ríkissjóði ............0.02020000 000... —  97943.05 
Vaxtatekjur ..........2..00000.sees sens —  21948.77 

Kr. 1174802.27 

Efnahagsreikningur 31. desember 1953. 

Eignir 
Bankareikningar ..............00000000. 0 sense kr. 761560.16 
Ríkissjóður Íslands .............0.0..0... 00. n nn — 1054285.45 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1953 ......0.0.000.00... kr. 5873440.06 
—- Hreinar tekjur skv. rekstrarreikningi .......... — 1162052.27 

— 4711387.79 

Kr. 6527233.40 
Skuldir: 

Landsbanki Íslands ..........02000.00 00... nn... kr. 967486.40 
Útvegsbanki Íslands ............00000 000... — 524747.00 
Almenna fiskideildin ............20200 000... 0... — 2535000.00 

kr. 4027233.40 

Stofnfé .......00.00000r ess — 2500000.00 

Kr. 6527233.40 
Reykjavík, í sept. 1957. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  

Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Síldveiðideildar, fyrir árið 1953, 
er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum einnig full- 
vissað okkur um að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík,, 26. nóvember 1967. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

1958 

245



1958 

245 
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ALMENNA FISKIDEILDIN 

Rekstrarreikningur fyrir årid 1953. 

Gjöld 
Greiddar bætur v. aflabrests ............2.00.00000 0000 kr. 4141049.00 
Rekstrarkostnaður: 

Greidd laun ................2.02. 00. kr.  15750.00 
Greitt Fiskifélagi Íslands v. reikningshalds .... — 22500.00 
Auglýsingar .........0.......0. 00. — 2667.20 
Prentun, ritföng o. fl. ..........000000 000. — 1469.21 

—  42386.41 

Kr. 4183435.41 
Tekjur 

Innheimt útflutningsgjöld 1953 .................... kr. 1665595.76 
— %% innheimtulaun ríkissjóðs .............0.... — 4163.99 

kr. 1661431.77 
Framlag ríkissjóðs ...............2200000.. 00. — 1665595.76 
Vaxtatekjur ..................02200 00. —  233053.38 
Tap ses nens renen eneret —  623354.50 

Kr. 4183435.41 

Efnahagsreikningur 31. desember 1953. 

Eignir 
Sildveiðideildin  ....................0.0.. ven kr. 2535000.00 
Ríkissjóður Íslands: 

Ógreitt stofnfé ..........00.0 00. kr. 2500000.00 
Ógreidd innh. útflutningsgj. .................. — 2577652.53 

— 5077652.53 

Kr. 7612652.53 
Skuldir: 

Bankareikningar ................200202 000... sn kr. 1592976.01 
Stofnfé .......0.02000000 s.n — 2500000.00 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1953 .................. kr. 4143031.02 
— Tap skv. rekstrarreikningi ...................... —  623354.50 

— 3519676.52   
  

Reykjavík, í sept. 1957. 
. 1612652.53 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  
Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Almennu fiskideildarinnar, 
fyrir árið 1953, er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við 

höfum einnig fullvissað okkur um að bankareikningar eru réttir. 

Reykjavík, 26. nóvember 1957. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen.
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SILDVEIDIDEILDIN 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1954. 

Gjöld 
Greiddar bætur vegna aflabrests ............2.0000 000... sn kr. 5521800.00 
Rekstrarkostnaður: 

Laun ........0.2.000 000 kr. 2100.00 
Greitt Fiskifél. Ísl. vegna reikningshalds .... — 4500.00 

Endurskoðun 1951—1953 .....0.000.0000. 0000. — 2800.00 
Auglýsingar, simakostnadur, o. fl. ............ — 3719.40 

— 13119.40 

Kr. 5534919.40 

Tekjur 
Innheimt útflutningsgjald 1954 .............0.0.... kr. 376622.88 
— 14% innheimtulaun ríkissjóðs ..............0... — 941.56 

kr. 375681.32 

Framlag ríkissjóðs ..........20.2000000eenucneennr rn —  376622.88 
Útflutningsgjald af beitusíld ..........2.00.20020 0... — 345000.00 
Vaxtatekjur ............0.2.0.. eens — 19848.57 

ERE ERE ERREREREREEE — 4417766.63 

Kr. 5534919.40 

Efnahagsreikningur 31. desember 1954 

Eignir 
Bankareikningar ...............200200 20 een kr. 166246.67 
Ríkissjóður Íslands ..................0..r nun —  751679.20 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1954 ................ kr. 4711387.79 
+ Tap skv. rekstrarreikningi ...................... — 4417766.63 

— 9129154.42 

Kr. 10047080.29 

Skuldir: 

Landsbanki Íslands FAIR kr. 585777.98 
Útvegsbanki Íslands .......0..00000 0000... 0... —  524747.00 
Almenna fiskideildin ............00.0..00. 000... — 6436555.31 

kr. 7547080.29 
Stofnfé 0... — 2500000.00 

Kr. 10047080.29 

  

  

Reykjavík, í sept. 1958. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  
Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Sildveiðideildar, fyrir árið 1954, 
er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum einnig full- 

vissað okkur um að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 31. október 1958. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

1958 

245
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245 ALMENNA FISKIDEILDIN 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1954. 

  

  

  

  

  

  

  

Gjöld 
Greiddar bætur vegna aflabrests ...........0.00000.. 0. vn. kr. 592457.00 
Rekstrarkostnaður: 

Greidd laun .............2000000 0000... kr.  18900.00 
Greitt Fiskifél. Íslands vegna reikningshalds .. — # 25500.00 
Endurskoðun 1951— 1953 .........0.0000000000.. — 6800.00 
Auglýsingar, símakostnaður o. fl. .............. — 2504.40 

— 53704.40 
Hreinar tekjur ..................0.000 00 sens — 3743241.69 

Kr. 4389403.09 
Tekjur 

Innheimt útflutningsgjald 1954 ...............0..... kr. 2089301.75 
— 14% innheimtulaun ríkissjóðs ..........0.0.0.... — 5223.25 

kr. 2084078.51 
Framlag ríkissjóðs .............2..02.0.0 0... se ns — 2089301.75 
Vaxtatekjur ...............2202. 0000 sn ss — 216022.82 

Kr. 4389403.09 

Efnahagsreikningur 31. desember 1954. 

Eignir 
Bankareikningar .............0....0000 2000 unn kr. 402357.62 
Ríkissjóður Íslands, ógreidd innh. útflutningsgjöld ................ — 2924005.28 
Sildveiðideildin .................02...0 0... eens — 6436555.31 

Kr. 9762918.21 
Skuldir 

Stofnfé ..........2.2002.0 nes kr. 2500000.00 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1954 ...........0....... kr. 3519676.52 
Tekjur skv. rekstrarreikningi ...................... — 3743241.69 

— 7262918.21 

Kr. 9762918.21 
Reykjavík, í sept. 1958. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Garðar Jónsson. 
  

Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Almennu fiskideildarinnar, fyr- 
ir árið 1954, er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum 

einnig fullvissað okkur um að bankareikningar eru réttir. 

Reykjavík, 31. október 1958. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen.
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FISKVEIDASJODUR ISLANDS 246 
Efnahagsreikningur 31. desember 1955. 

Eignir 
1. Útlán gegn Í. veðrétti ................0000. 00... kr. 76198766.50 
2. Útlán gegn 2. og 3. veðrétti ...........0.0..00 nn — 1880500.00 
3. Skuldabréf útgerðar- og fiskiðjuvera með ríkisábyrgð ...... —  3943333.32 
4. Vaxtabréf Skuldaskilasjóðs .........00.0200000. 000... — 997700.00 
5. Önnur verðbréf .............00.00 0 — 692500.00 
6. Bankainnstæður ...........0000.0 s.s ss — 22298308.31 
7. Viðskiptamenn ...........000000 0000 nn nr — 61784.39 

Kr. 106072892.52 

Skuldir: 

1. Ríkissjóður .............2.000. 0. sess kr.  5000000.00 
2. Innstæður lántakenda ............0.00. 0. sver — 2267953.60 

3. Viðskiptamenn ...........00.0.0.0enen ss — 220594.51 
4. Stofnsjóður ..........2.000.. s.s —  88000000.00 
5. Varasjóður  .........000.0s..ees sess — 3500000.00 
6. Afskriftareikningur „............00000. 00 nn enn —  7000000.00 
7. Yfirfært til næsta árs .........200200..0 even — 84344 41 

  

Kr. 106072892.52 

Reykjavík, 4. janúar 1956. 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Valtýr Blöndal. Jóhann Hafstein. 
  

Elías Halldórsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur og 
skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 1. febrúar 1956. 

Einar Bjarnason. Sverrir Júlíusson. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1956. 

Eignir 
1. Útlán gegn 1. veðrétti ............0000000 0 kr. 117445176.71 
2. Útlán gegn 2. og 3. veðrétti ..........2.0....00 0... — 1501500.00 
3. Ríkistryggð vaxtabréf fiskiðjufyrirtækja .................. — 4735499.98 
4. Vaxtabréf Skuldaskilasjóðs ..........220000000. 0... nn... — 870500.00 
5. Önnur verðbréf ...........00000 0. — 707000.00 
6. Bankainnstæður ............00000.0 0 eee nn sn en — 22136251.82 
7. Viðskiptamenn ........0.20..000000nð une — 458714.36 

  

Kr. 147854702.87 
B57
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246 Skuldir: 
1. Ríkissjóður ss eee es kr. 20000000.00 
2. Innstæður lántakenda 2... seven — 14825797.77 
3. Viðskiptamenn ..............00.0000 00. — 328759.84 
4. Stofnsjóður ..............0000 0000. — 101000000.00 
5. Varasjóður ................0000...0. erne — 4000000.00 
6. Afskriftareikningur  .............0..0.0.00.. 00 — 7500000.00 
7. Yfirfært til næsta árs ...............0..00. 0. — 200145.26 

  

Kr. 147854702.87 
Reykjavik, 12. januar 1957. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein. Valtýr Blöndal. Gunnar Viðar. 
  

Elías Halldórsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur og 
skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 17. april 1957. 

Einar Bjarnason. Sverrir Júlíusson. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1957. 

1. Lán gegn veði í skipum ..................000 0000 kr. 121524948.56 
2. Fasteignalán (þar af kr. 5477666.64 með ríkisábyrgð) ........ —  31546080.64 
3. Lánað vegna skipa í smíðum ................0000000 0. —  2600000.00 
4. Vaxtabréf Skuldaskilasjóðs ................0000.00 0 — 771150.00 
5. Önnur verðbréf ............... eee eee, — 1086500.00 
6. Ýmsir skuldunautar ..................... 0 — 22614.00 
7. Bankainnstæða ..............0...00.22000 rn —  11006430.51 

  

Kr. 168557723.71 

1. Ríkissjóður, bráðabirgðalán ...............0..0000000000000 kr. 2000000.00 
2. Framkvæmdabanki Íslands $ 615006.15 á 16.32 ............ —  10036900.37 
3. Innstæður lántakenda ..........0.0000000....0. ever eneee —  15415234.38 
4. Viðskiptamenn ............0.0....00 0000 — 264220.74 
5. Vaxtareikningur ................0...00.0.0. 00... — 500000.00 
6. Stofnsjóður (..............0.2.000 20 — 125000000.00 
1. Varasjóður  ............... 0000 — 5000000.00 
8. Afskriftareikningur  ......,.....0.00.0.0.000... 0 —  10000000.00 
9. Yfirfært til næsta árs ................000... 000. — 341368.22 

  

Kr. 168557723.71 
Reykjavik, 10. janúar 1958. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein. Jóhannes Elíasson. F. R. Valdemarsson. 
  

Elías Halldórsson.
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Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur og 246 
skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 20. marz 1958. 

Einar Bjarnason. Sverrir Júlíusson. 

REIKNINGUR 247 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 360): 

  

  

  

  

Innstæða í Landsbankanum ...........00000 00. es senn kr. 1063.55 
2. Vextir af bankainnstæðu .............00.00 00... een — 53.15 

Kr. 1116.70 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs í Landsbankanum ..........00000 00 enn... 0... kr. 1116.70 

Kr. 1116.70 

Í samgöngumálaráðuneytinu, 8. apríl 1958. 

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 248 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 359): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ............0200000 0000... kr. 58939.28 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..........0000000 0000. n nn —  3182.72 

Kr. 62122.00 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.02000002 0000. 0 kr. 62122.00 

Kr. 62122.00 
Í samgöngumálaráðuneytinu, 8. apríl 1958. 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtm. Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1957. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1957 B., bls. 358): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða .........0200000 0000... kr. 28729.68 
b. Innstæða í Búnaðarbanka .........0.000000000.00. —  5624.20 

—————— kr. 34353.88 
2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ............00.000.... kr. 1551.40 
b. — bankainnstæðu ............00000.0. 0... 0... — 281.20 

—.—.—— — 1832.60 

Kr. 36186.48 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða  .............000.0... s.n kr. 30281.08 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..............0...n sess ss — 5905.40 

Kr. 36186.48 
Í samgöngumálaráðuneytinu, 8. april 1958. 

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Sturlu Jónssonar á árinu 1957. 

  

  

Tekjur 
1. Eftirstöðvar frá fyrra ári ............000000 0... n sn kr. 74153.55 
2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi Sturlu Friðrikssonar .......... kr. 2500.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ................ — 1239.25 

—— — 3739.25 

Kr. 77892.80 
Gjöld 

Til jafnaðar í sjóði til næsta árs: 

1. Skuldabréf Sturlu Friðrikssonar .........020000.0.00. 0 kr. 50000.00 

2. Inneign i sparisjóði .............020.0...n ens — 27892.80 

Kr. 77892.80 
Landlæknir. Reykjavik, 5. febrúar 1958. 

Vilm. Jónsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ólafssjóðs á árinu 1957. 

Tekjur 
1. Í sjóði frá fyrra ári ............0.000 00... enn kr. 6476.81 
2. Vextir á árinu ..........0000000.0 even snsn — 349.74 

Samtals kr. 6826.55 

Gjöld 
Í sjóði til næsta árs. ..........00.000..n nes kr. 6826.55 

Samtals kr. 6826.55 
Landlæknir. Reykjavík, 24. marz 1958. 

Vilm. Jónsson. 

SNORRASJÓÐUR 1930 

Ársreikningur 1957. 

Höfuðstóll: 
Eign frá fyrra ári ...........202202 0000 nn nn kr. 180491.43 
Aukning á árinu samkv. neðangreindu ...........000. 000... 0. 0.00. —  2652.38 

Kr. 183143.81 

Eignum sjóðsins er þannig varið: 

Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar ..........2002.00 000... nn... kr. 117500.00 
Innstæða í Sparisjóði Búnaðarbanka .........002000000n 0. nn 000... —  65643.81 

Kr. 183143.81 

Tekjur: 

Vextir af skuldabréfum Siglufjarðarkaupstaðar ............0.0.000.00.. kr. 4920.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu ........2200000000 0. ssen sr — 2132.38 

Kr. 7652.38 

Gjöld: 

Styrkur til náms í Noregi: 
Ágúst Þorleifsson, dýralæknisnám ........00.00000 0... 0... 0... kr. 1000.00 
Jón Thor Haraldsson, sagnfræðinám ........0.020000 000. 0... — 2000.00 
Friðrik Þórðarson, málfræðinám .........0020000 000... 0... — 2000.00 

Kr. 5000.00 

Lagt við höfuðstól ...........0000000 00 ssnnsnsnsnss rr — 2652.38 

Kr. 7652.38 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

1958 
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REIKNINGUR 

Spítalasjóðsins Vinaminning árið 1957. 

Tekjur 
Sjóður í ársbyrjun ............000.. 0200 kr. 35285.71 
Gjafir á árinu .............2..000. 00 — 95.00 
Vextir: 

a. Af bankainnstæðu .............00.0000000 00. kr. 1710.95 

b. Veðdeildarbréfi ...........00..000.00 00 — 25.00 

mm 1735.95 

Kr. 37116.66 
Gjöld 

Bankainnstæða ..............20.00.0 sens kr. 35989.09 

Veðdeildarbréf ...............0.2..0..0 nes — 1000.00 
Mismunur frá fyrri árum leiðréttur ...........0000.. 0000... — 127.57 

  

Kr. 37116.66 

Eyrarbakka, 31. desember 1957. 

Aðalheiður Bjarnadóttir. Bragi Ólafsson. Magnús Guðjónsson. 

REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs læknishjónanna Ingibjargar Ísleifsdóttur 

og Ólafs Finsen, Akranesi. 

Ársreikningur 1957. 

  

Tekjur 
Sjóður í ársbyrjun ............0..0022 002... kr. 28049.24 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði Íslands ..................... — 1091.90 
Vextir af innstæðu í Sparisjóði Akraness ...........0.00.00000.. — 49.53 
Gjafir til sjóðsins, samkv. sérstöku fylgiskjali ................ — 1900.00 

Kr. 31090.67 
Gjöld: 

Gjöf til jólaglaðnings sjúklinga í sjúkrahúsi Akraness .......... kr. 750.00 
Sjóður í árslok: 
Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ..................000000... — 28920.41 
Innstæða í Sparisjóði Akraness ............2.2.0.0. s.n — 1420.26 

  

Kr. 31090.67 

Akranesi í janúarmánuði 1958. 

Torfi Bjarnason. Þuríður Guðnadóttir. Jón M. Guðjónsson.
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REIKNINGAR 

Iðnaðarbanka Íslands h.f. fyrir árið 1957. 

Rektsrarreikningur 1957. 

Gjöld: 

  

  

  

Vextir af innstæðum í sparisjóði og hlaupareikn. ................ kr. 3411320.60 
Rekstrarkostnaður bankans ............20...00. 00 eens — 1797341.61 
Afskriftir: 
Áhöld .............00. nn kr. 329887.81 
Lækjargata 10B .............20020 0020 — 500000.00 
Kostnaður við Lækjargötu 10B .................... -— 29407.65 

—  859296.46 
Hagnaður á árinu færður í varasjóð ..........0002000 00... —  429950.27 

Kr. 6497907.94 
Tekjur 

Forvextir af víxlum .............0.2.0 0000. en sn kr. 4670175.79 
Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningum .............0..0.000.0..... —. 875584.33 
Vextir af verðbréfum og innstæðum í öðrum bönkum kr. 437177.88 
Vextir (áfallnir en ógreiddir vextir) ............... — 204860.00 

——. — 642037.88 
Aðrar tekjur .............0220000 0000 — 309109.94 

Kr. 6497907.94 

  

Eignir 
Fasteignir ..............2.200000 0000 eee kr. 1200000.00 
Áhöld og innanstokksmunir .............000. 0000. nn — 75000.00 
Verðbréf ...........000.002 0000 —  5936299.99 
Víxlar ........2..20000.00ns sn — 69336314.99 
Innstæða í öðrum bönkum ...........20000000 0... 00 n — 1373717.74 
Lán í hlaupareikningi ...............22020 0000 — 14418213.03 
Ógreiddir vextir .............20.0..0.2nr rr —-  204860.00 
Peningar i sjóði ...........200002000 0000 —  1564550.86 
Lækjargata 10 B (Byggingarkostnaður) .............0.0.00.000.... — 173312.76 

Kr. 94282269.37 
Skuldir: 

Hlutafé .............0..0000. 0000 kr. 6500000.00 
Innstæða i sparisjóði ..........2.000000 0. nn — 61386884.26 
Innstæða í hlaupareikningi .............0000000.. 000 nn — 24102951.59 
Fyrirfram greiddir vextir ............2020200. 000. —  1009653.75 
Varasjóður ...........2.200..s nv ss —  1056701.07 
Ýmsir kröfuhafar ....................0000 00. near —  226078.70 

  

. 94282269.37 

1958 
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256 REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Þórleifar Kristínar Sigurðardóttur ljósmóður frá Kóngsbakka, 

fyrir árið 1957. 

  

  

  
  

  

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands f. f. ári .........000.000 0000. kr. 17042.89 
Gjafir og áheit innlagt á árinu ............00020000 0000. — 100.00 
Årsvextir lagðir við höfuðstól .............00.0000 0000... — 920.43 
Verðlaunavaxtabætir Söfnunarsjóðs ..........2200000000 0. 00 — 25 52 

Kr. 18088.84 
Gjöld 

Innstæða í Söfnunarsjóði .................0.. ee nn kr. 18088.84 

Kr. 18088.84 

Kóngsbakka, 22. júní 1958. 

Guðbrandur Sigurðsson. Sigurborg Magnúsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

257 REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning 1957. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1957 ............0.020 0000 es sn sn kr. 40902.46 
Vextir: 
a. Í Landsbankanum .......0000000 0... enn kr. 2436.42 
b. Í Utvegsbankanum ............200000 0... 0. s.n — 2.02 

— 2438.44 

Kr. 43340.90 
Gjöld 

Eign í árslok: 
Í Landsbankanum ...........0.00000 000 kr. 43098.61 
I Utvegsbankanum ...........000000 0000 e0nn sn — 42.29 
Happdrættislán ríkissjóðs 1948 ............0.000000 0000... — 200.00 

Kr. 43340.90 

Reykjavik, 18. januar 1958. 

Ragnheiður Jónsdóttir.



469 1958 

REIKNINGUR 258 

yfir tekjur og gjöld Tryggingarsjóðs sparisjóða 1957 ásamt efnahag 31. des. 1957. 

  

  

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun 1957: 

4% veðdeildarbréf Landsb., 14. fl. .............. kr. 10000.00 
Innstæður í bönkum ..........00.00.0 00... 0... — 539347.93 

kr. 549347.93 
2. Tillög sparisjóða fyrir 1956 ...........00000.0 00... —  69243.90 
3. Vaxtatekjur sjóðsins ..............0.00000000.0000 er -— 37603.53 

Kr. 656195.36 
Gjöld: 

1. Fjölritun á reikningum og burðargjald ..............0.0...02... kr. 200.00 
2. Stjórnarlaun fyrir 1956, skv. ákvörðun ráðuneytisins ......... — 900.00 
3. Eign sjóðsins 31. des. 1957: 

4% veðdeildarbréf Landsb., 14. fl. ............ kr. 10000.00 
Innstæður í bönkum: 

i 10 ára bókum ............. kr. 271057.86 
I 6 mán. bókum ............. — 298850.01 
Í alm. bókum ................ -— 75187.49 

  — 645095.36 
— 655095.36   
  

Kr. 656195.36 

Séreign sparisjóðanna í Tryggingarsjóði sparisjóða, sbr. 1. mgr. 17. gr. laga nr. 
69/1941, um sparisjóði, var skv. ofangreindu kr. 655095.36 í árslok 1957, að með- 

töldum vöxtum af árlegum tillögum sparisjóðanna til sjóðsins. 

Reykjavík, 7. marz 1958. 

Stjórn Tryggingarsjóðs sparisjóða. 

Halldór Stefánsson. 

Klemenz Tryggvason. Þórhallur Ásgeirsson. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og er ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík, 8. marz 1958. 

Björn Jóhannesson. Jörundur Bryjólfsson. 
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Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 
I vörzlu sjóðstjórnar 

470 

REIKNINGUR 

Menningarsjóðs kennara fyrir árið 1957. 

Gjöld: 

Reykjavík, 25. febrúar 1958. 

F. h. sjóðstjórnarinnar. 

Arngrímur Kristjánsson. 

Tillag SÍB til Menningarsjóðs kennara fyrir árið 1956 
Minningargjöf um dr. Ólaf Daníelsson 
Vextir 1957 

r. 32839.82 
2330.00 

30.00 
2044.23 

  

. 37244,05 

. 37040.75 
203.30 

  

Kr. 37244.05 

20 REIKNINGAR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 

Aðalreikningur yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands 

IL. 

II. 
IV. 

  

  

frå 15. október 1955 til 14. október 1956. 

Gjöld: 
Brunatryggingar: 
Hluti endurtryggjanda í iðgjöldum: 
Fasteignaiðgjöld .......................... kr. 2565864.78 
Lausafjáriðgjöld ...............0.....0 000... —- 555501.74 

Brunatjón: 
Fasteignatjón ..........0...00000 000... kr. 4306524.55 
Lausafjártjón ...............000200 000. 00... —- 214864.15 

Yfirfært til næsta árs fyrir tjónum og iðgjöldum .......... 
Aðrar tryggingar: 
Hluti endurtryggjanda í iðgjöldum ........ kr. 305224.96 
Tjón .....0000000000 0 —  145875.00 
Yfirfært til næsta árs fyrir tjónum og ið- 

gjöldum ..........02200 0000 —  27134.26 
  

kr. 3121366.52 

4521388.70 
509411.50 

478234.22 
454629.72 
1296202.19
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V. Brunavarnakostnaður ..........000000. 0. ene nnn sr kr.  190008.03 260 

VI. Afskrift af áhöldum ........00..00 0. ene —- 11444.46 

VII. Tekjuafgangur .........00020.00 0... 0... kr. 1794943.77 

Sem varið er þannig: 

Greiðdur arður og ágóðahluti ............. kr. 713968.63 

Lagt í varasjóð .........0000.00 000... — 1000000.00 

Flutt til næsta árs .......00000 0000... — 80985.14 
— 1794943.77 

Kr. 12377629.11 

Tekjur 

I. Flutt frá fyrra ári ........00000000 nes renn kr. 58102.74 

II. Brunatryggingar: 
Yfirfært frá fyrra ári f. tjónum og iðgjöldum ............ — 494684.65 

Iðgjöld: 
Fasteignaiðgjöld .........0..0000000.0 0... kr. 5931555.96 

Lausafjártjón .........000000 00... —  959011.24 
—  6890567.20 

Hluti endurtryggjanda í tjónum: 

Fasteignatjón .......0.00000.00 0... kr. 1810456.09 

Lausafjártjón ........00220000 0... nn. —  72622.74 
—— —- 1883078.83 

III. Aðrar tryggingar: 
Iðgjöld ........000000 000. enn. kr. 341605.00 

Hluti endurtryggjanda í tjónum .......... —  138581.25 
— —-… 480186.25 

IV. Umbodslaun og ágóðahluti ...........0.0....000 0000... —  939890.79 

V. Vextir .........00.00 ns —  1562620.03 

VI. Hagnaður á útdregnum verðbréfum .........000000 00... — 10769.30 

VII. Tekjur af fasteign ...........0000000 00 nn eens enn — 57729.32 

Kr. 12377629.11 

Efnahagsreikningur Brunabótafélags Íslands 14. október 1956. 

Eignir 

I. Sjóður ........22200000 0000 kr. 663297.31 

II. Verðbréf ..........0000 00 eeen —-  4668160.70 

III. Fasteignalán ............0.0.00 00 ne nr re ne neee re rr —  3548754.78 

IV. Ábyrgðarlán .......000200000 0... se nn -- 18619389.89 

V. Slökkvitækjalán ...........000000 00. nsen nr —  2391789.17 

VI. Skuldir umboða ........00.000000 nn —-  292099.50 

VII. Slökkvitækjabirgðir .........2.0000.00 0... ne nn nn nr. —- 299841.70 

VIII. Áhaldahús í Hafnarfirði .........0000.020 00 e0nn nn — 100.00 

IX. Eignarhluti í Laugavegi 105 ......000000000. 0... 00... —- 1209521.00 

X. Áhöld og húsgögn .........000000 0... nnn nan — 100.00 

XI. Bifreiðar ........20000000.. sess —- 100.00
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260 XII. Áfallnir en ógreiddir vextir .............0........0 0. kr. 1024285.32 
1. Hlutur í félaginu Íslenzk endurtrygging .. kr. 136000.00 
2. Til jafnaðar á móti ábyrgð v/sama ...... —- 60000.00 

—-  196000.00 

Kr. 32913439.37 
Skuldir: 

I. Inneignir umboða .............22..000. 00 sn kr. 30686.03 
II. Ógreidd tjón ...............0... 0... —- 1738720.16 

HI. Til vara fyrir tjónum og iðgjöldum ..............0..0.... — 536545.76 
IV. Iðgjaldasjóður endurtryggjanda ...........00.0.0. 00.00.0000. — 641544.00 
V. Inneignir sveitarfélaga v/ slåkkvitækjakaupa .............. — 42962.00 

VI. Ógreiddur arður og ágóðahluti ses. — 113958.63 
VII. Viðskiptamenn ...............00000 0000 nn —- 2931441.71 
VIII. Ábyrgð v/ þátttöku í félaginu Íslenzk endurtrygging ...... — 60000.00 

IX. Varasjóður v/ þátttöku í félaginu Íslenzk endurtrygging .. —- 133208.05 
X. Arðjöfnunarsjóður .................... 0... —- 1003387.89 

XI. Varasjóður: 

1. Flutt frá fyrra ári .................... kr. 24000000.00 
2. Lagt við á þessu ári .................. —- 1000000.00 

— 25000000.00 
XII. Flutt til næsta árs ....................0..00 0000. — 80985.14 

  

Kr. 32913439.37 

Reykjavík, 31. janúar 1957. 

Stefán Jóhann Stefánsson. 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við yfirfarið og endurskoðað 
og borið saman við fylgiskjöl, og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 23. febr. 1957. 

Jakob Jónsson. Ásgeir Bjarnason. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, 

Reykjavík, 29. apríl 1957. 

Jón G. Sólnes. Emil Jónsson. Jón Steingrímsson. 
  
Ásgeir Ólafsson.
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STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐAS% 

Ársreikningur 1957. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi .................00..000.. kr. 11106.64 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi ...........0..200.0 000... —  485.83 

  

Kr. 11592.47 
Eignir sjóðsins eru: 

  

  

Veðdeildarbréf í Landsbanka Íslands ..........0..0.0000. 00... 00. kr. 7000.00 

Sparisjóðsinnstæða ..............000.20. 0... nn ener sner nnretee — 4592.47 

Kr. 11592.47 
Tekjur 

Vextir .........2.00.0 sense kr. 485.33 

Kr. 485.338 
Gjöld 

Lagt við höfuðstól ..............2002020. 0200 eðr kr. 485.338 
  

Kr. 485.33 
Forsætisráðuneytið, 8. desember 1958. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 

MINNINGARSJÓÐUR HANNESAR HAFSTEIN 262 

Ársreikningur 1957. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi .....................0..0... kr. 759.29 
Aukning á árinu skv. eftirfarandi reikningi .....................0.0.. — 37.95 

  

Kr. 797.24 

  

Tekjur 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu ..............0.0..2.. 000. vn ne kr. 37.95 

Kr. 37.95 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn .................0......s ns kr. 37.95 

Kr. 37.95 
Forsætisráðuneytið, 30. nóvember 1958. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.
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Í atvinnumålaråduneytinu, 9. juli 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 

474 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1957. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 406): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ........000000000....... kr. 27729.45 
b. Bankainnstæða .........0000000.. 0... nn — 9847.71 

—— — kr. 37577.16 

. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.000000.0.. kr. 1497.39 
b. — bankainnstæðu ..........0020000 00... 0... — 444.83 

— a 1.942.22 

Kr. 39519.38 

Gjöld: 

. Heiðurslaun til Sveinbjarnar Jónssonar, hæstaréttar- 
lögmanns, Reykjavík ......0000000 0. 00nn kr... 900.00 

. Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ........0000000.0...0.0... — 27879.27 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................ — 10740.11 

——— kr. 39519.38 

Kr. 39519.38 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 9. júlí 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga“s árið 1957. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Sti.tíð. 1957 B., bls. 390): 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.000000 0000. sn kr. 27750.44 

. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0000e.se nr eeen —  1498.52 

Kr. 29248.96 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .........20200000 0... sn nes kr. 29248.96 

Kr. 29248.96
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REIKNINGUR 265 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 408): 
a. Innritunarskírteini ............00.000. 000... kr. 8600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.0.0.0.0.0.. — 12124.62 
c. Bankainnstæða ............00000 0... 0... — 13330.45 

—————— kr. 34055.07 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ..............0.00.000.... kr. 1102.45 

b. Söfnunarsjóðsinnstæða ..........2.00000000000.. — 658.01 
c. Bankainnstæða ........2..0000 0000... — 650.10 

——— 2410.56 

Kr. 36465.63 

Gjöld 
1. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .............0..000 0000... kr. 8600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.0..0.000.... — 12302.21 
c. Bankainnstæða ..........0.000%0 0000 sn —  15563.42 

——— kr. 36465.63 
  

Kr. 36465.63 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 9. júli 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 266 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti, árið 1957. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 405): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..............00.0. 0... nn kr. 34333.27 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.20.02 000. —  1853.99 

Kr. 36187.26 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............2.2000.. s.n sn kr. 36187.26 

  

Kr. 36187.26 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 9. júlí 1958. 

Gunnlaugur E. Briem.
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Í atvinnumålaråduneytinu, 9. júlí 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1957. 

Tekjur: 

. Sjóður i ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 407): 
a. Í Söfnunarsjóði .........0.0.0..000.000 0 kr. 20427.94 
b. Í Landsbankanum ...........0.00.0000...00 0. —  1354.36 

—— kr. 21782.30 
. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0..0.0.... kr. 1103.10 
b. — bankainnstæðu ...........00000% 00... — 52.68 

— — 1155.78 

Kr. 22938.08 
Gjöld 

. Veittur styrkur ..............0.200 00. kr... 200.00 
. Sjóður til næsta års: 

a. Í Söfnunarsjóði ...........0.00...0 0. kr. 29795.64 

b. Í Landsbankanum .............00.00.0 0000. —  1942,44 
———— 22738.08 

Kr. 22938.08 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 9. júlí 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1957. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1957 B., bls. 406): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ................0..0. 00 nv nn kr. 15197.64 

. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ............00.00.. 00... — 820.67 

Kr. 16018.31 
Gjöld 

. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ...................0..000000. kr. 738.54 
. Sjóður í árslok: 

Söfnunarsjóðsinnstæða ................2.00000nn en — 15279.77 

Kr. 16018.31
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og fru 

Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds, árið 1957. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1957 B., bls. 407) .......00000.... kr. 8499.82 
2. Óafhentir trjáræktarsjóðir .........0...0.0.0000.. nn... — 897.85 
3. Vextir árið 1957 af aðalsjóðnum .........000000 000... nn. — 458.99 
4. Vextir árið 1957 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða ...... — 44.80 

Kr. 9901.46 

Í sjóði til næsta árs: 
1. Í Söfnunarsjóði ............00.00 0000. 0 nn kr. 8958.81 
2. Í Landsbankanum: | 

a. Trjáræktarsjóður UÚlfljótsvatnskirkjugarðs .................. — 247.83 
b. Þingvallakirkjugarðs ..........020000000.0...0. — 243.54 

c. — Hlíðar í Grafningi .........0.0.0000 000... — 230.64 

d. — Keldnakots í Stokkseyrarhreppi ............ —  220.64 

Kr. 9901.46 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 9. júlí 1958. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

ÁRIÐ 1957. 

I. SEÐLABANKINN 

Efnahagsreikningur seðlabankans 31. desember 1957. 

Eignir 
1. Gulleign ...........00.0.0 00 nn kr. 5730734.83 

2. Inneign hjá erlendum bönkum: 
a. Frjálsir reikningar .................. kr. 21394311.16 
b. Vöruskiptareikningar ................ —  18494142.10 

— 39888453.26 
3. Erlend verðbréf ..........200000.0 0. eee —  96311725.42 
4. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...............00.0.02.. —  103223458.98 

5. Ríkissjóður og ríkisstofnanir: 
a. Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs .... kr. 33511433.33 
b. Ymsir reikningar ............0..0..... —  85986532.65 
c. Lán til ríkissj. vegna Alþjóðabanka og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðs ................ — 15040000.00 
d. Ríkissjóður vegna vangreiddra afborg- 

ana af stofnlánadeildarlánum .......... — 1040248.00 
— 135578213.98 
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270 6. Skuldabréf ríkissjóðs vegna stofnlåna útvegsins .......…. kr. 12112675.00 
7. Innlend verðbréf ............0002..2 0000... — 5762548.50 
8. Bankavaxtabréf ............0.0.0002000 000 — 12160000.00 
9. Stóreignaskattsbréf (skv. 1. nr. 22/1950) .......000000000.. — 13477162.17 

10. Lán veitt bönkum gegn ríkistryggðum verðbréfum: 
a. Viðskiptabankanum .................. kr. 20000000.00 
b. Búnaðarbankanum .................. — 21000000.00 

—  41000000.00 
11. Endurkeyptir víxlar: 

a. Frá Viðskiptabankanum .............. kr. 388847907.46 
b. Frá Útvegsbankanum ................ —  68747500.00 
c. Aðrir víxlar ...........20. 0... — 201000.00 

— 457796407.46 
12. Lán til innlendra banka og sparisjóða .................. — 87113007.93 

13. Skuld stofnlánadeildarinnar .............0.0..0 00... r nn —  63446607.10 
14. Bankabyggingar með búnaði .................000. 0000... — 1.00 
15. Tékkar á innlenda banka ..........0..000.000 000 en. — 29158232.58 
16. Ýmsir skuldunautar ..............00.. 0000. — 298772.95 
17. Ógreiddir vextir ............2....2..0.0 —- 616753.09 
18. Peningar i sjóði ...............0...0.00 000 0n rn — 31176.05 

Kr. 1104305930.30 

Skuldir: 

1. Seðlar í umferð ............02. 0000... kr. 362795000.00 
2. Innstæðufé banka og sparisjóða: 

a. Almennar innstæður .................. kr. 41180812.50 
b. Lokaður reikningur .................. —— 71316413.66 
c. Skuldagreiðslureikningur ............ —-  50000000.00 

—  162497226.16 
3. Innstæða ríkissjóðs og ríkisstofnana í hlaupareikningi „..... —  43735118.12 
4. Mótvirðissjóður ..............20020 000... — 62514782.47 
5. Skuld við erlenda banka: 

a. Frjálsir reikningar .................... kr. 118826894.38 
b. Vöruskiptareikningar ................ —  37991974.12 

—  156818868.50 
6. Inneign erlendra viðskiptamanna í hlaupareikningi .......... — 29551863.48 
7. Innstæðufé vegna skuldar við EP.U. ...................... — 86949352.30 
8. Innstæða Viðskiptabankans vegna innheimtu .............. — 12000000.00 
9. Inneign veðdeildarinnar .................0..0. 0000... —  18256808.79 

10. Ýmsir skuldheimtumenn ..........%..0.... 0 — 5546366.68 
11. Fyrir fram greiddir vextir ...........00..... 0000. — 3719421.99 
12. Stofnfé .........220.000 0. —— 4800000.00 
13. Varasjóður ...........02000020 eens —  109000000.00 
14. Afskriftareikningur ................2.020 00... sn —  11500000.00 
15. Gengisreikningur ................0000. 0... 0 sn — 20327090.87 
16. Húsbyggingarsjóður ...............02000 0000. 0 — 19000000.00 
17. Óráðstafaður tekjuafgangur: 

a. Frá árinu 1956 .........00..0.0.00.0... kr.  870162.93 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1957 ...... — 11213368.01 

  

kr. 12083330.94
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Frå dregst: 270 

a. Fært á afskriftareikning kr.  60000.00 
b. Lagt í varasjóð ........ — 8120000.00 
c. Lagt í húsbyggingarsjóð — 3609500.00 

kr. 11789500.00   

  kr. 294030.94 

Kr. 1104305930.30 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 14. febrúar 1958. 

  

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhiálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Rekstrarreikningur seðlabankans árið 1957. 

  

  

  

  

  

Gjöld 

1. Útborgaðir vextir á árinu .................. kr. 14149492.42 

Að viðbættum vöxtum af eigin fé .......... —  5717719.10 
kr. 19867211.52 

2. Kostnaður við rekstur bankans .............. kr. 8270623.52 

Kostnaður við seðlagerð .......000.0000000... — 555096.10 
—  8825719.62 

3. Vextir af stofnfé ..........2.0000. ene nn — 180000.00 

4. Rekstrarhagnaður .........00200..0 00 ene nn — 11213368.01 

Kr. 40086299.15 

Tekjur: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...........0..0 00... 0n 00... kr. 374890.22 

2. Innborgaðir vextir og forvextir .............. kr. 42477077.78 

Þar af tilheyrandi næsta ári ...............- — 3719421.99 

kr. 38757655.79 

Ógreiddir vextir ........0.0000000 0... —  616753.09 
— 39374408.88 

3. Ýmsar tekjur ..........00.0..0. 000 nn nn —  837000.05 
  

Kr. 40086299.15 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 

saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á 

árinu sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úr- 

skurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 3. marz 1958. 

Hermann Jónasson, 

forsætisráðherra.
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II. VEÐDEILDIN 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1957. 

  

  

  

  

  

  

kr. 202996427.42 

—  30036995.21 

—  13256808.79 

— 2856668.84 

— 1599816.67 

— 5688296.96 
— 62619.94 
  

  

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Veðdeildarlán .......................... kr. 30212759.66 
b. A-lán ...........0 0 — 89433721.94 
c. B-lán (vísitölulán) .................... — 43443726.90 
d. Smáíbúðalán ............000)0).0...00. — ð1843806.17 
e. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða — 8062412.75 

Verðbréf: 
a. Veðdeildarflokkar ...................... kr. 9700.00 
b. Byggingarsjóður ríkisins ................ — 27782000.00 
c. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða —  2245295.91 

Inneign hjá Landsbankanum: 
a. Veðdeildarflokkar ...................... kr. 5073620.79 
b. Íbúðalánaflokkar ............0.0.... —  8183188.00 

Innstæða á hlaupareikningi: 
a. Lánadeild smáibúða .................... kr. 103229,41 
b. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða — 2753439.43 

Ógreiddir vextir af verðbréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ................. ….…. kr. 450.00 
b. Íbúðalánaflokkar ...................... —  1599366.67 

Ógreiddir vextir og varasjóðsgj. af lánum: 
a. Veðdeildarflokkar ...................... kr. 742897.52 
b. Íbúðalánaflokkar ...................... —  3903751.82 
c. Lánadeild smáibúða .................... — 837416.44 
d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða — 204981.18 

Ógreitt vísitöluálag vegna íbúðalánaflokka ..........00.0.... 

Skuldir: 
Bankavaxtabréf í umferð: 
a. Veðdeildarbréf ........................ kr. 30354500.00 
b. Íbúðalánabréf 2... — 90230000.00 
c. Vísitölubréf ....................... —  44898000.00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarbréf ........................ kr.  939812.75 
b. Íbúðalánabréf .............0....... —  8828845.00 

Ógreiddar vísitöluuppbætur 
  

Ógreiddir vextir af láni Atvinnuleysistryggingasjóðs ........ 
Lán Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna íbúðarlánafi. ........ 

Kr. 256497633.83 

kr. 165482500.00 

— 9768657.75 
— 176821.60 
— 209028.00 
—  5000000.00
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6. Varasjóður veddeildar: 
a. 
b. 

Frá fyrra ári .........0..0.0. 00... 
Samkvæmt rekstrarreikningi ............ 

4603132.80 
141982.42 

  

7. Varasjóður Byggingarsjóðs ríkisins: 
a. 

b. 
c. 

Frá fyrra ári (varasjóður hins almenna 
veðlánakerfis) ..........000 000. 

Rekstrarhagnaður íbúðalánaflokka ...... 

Rekstrarhagnaður vegna lána til útrýming- 
ar heilsuspillandi húsnæðis .............. 
Innkomin eldri lán til útrýmingar heilsu- 
spillandi íbúða ........0.000000000.000.. 

. Framlag ríkissjóðs vegna lána til útrým- 
ingar heilsuspillandi íbúða .............. 
Framlag ríkissjóðs í íbúðalánabréfum.... 
Eignir Lánadeildar smáíbúða: 
Höfuðstóll frá fyrra ári kr. 32815661.50 
Óráðstafað frá fyrra ári — 317697.16 
Rekstrarhagnaður ...... —  1651093.36 

  

kr. 20858616.00 
1769005.84 

482889.27 

320548.13 

2000000.00 
— 11300000.00 

— 34784452.02   

Framlag til Húsnæðismálastofnunar ríkis- 
ÍNS 20.00.0000. 

kr. 71515511.26 

400000.00 
  

kr.  4745115.22 

— 71115511.26 
  

Kr. 256497633.83 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 14. febrúar 1958. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Rekstrarreikningur veðdeildarinnar árið 1957. 

Gjöld: 

1. Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 1. janúar 1957: 

  

  

a. Veðdeildarflokkar ............02000..00... kr. 792233.56 
b. Íbúðalánaflokkar .........000000000 — 1498045.52 
c. Lánadeild smáíbúða ..........0.00.0.00.00.. — 744448.69 
d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... —  27666.67 

2. Vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ............000.000.0... kr. 1324086.00 
b. Íbúðalánaflokkar ...........0000.0. 0... — 6363420.00 

kr. 7687506.00 
Ógreiddir vextir 31. des. 1957: 
a. Veðdeildarflokkar ............0.0.000.0.. — 939812.75 
b. Íbúðalánaflokkar .......0.00000000 0... — 8828845.00 

  

kr. 9062394.44 

— 17456163.75 
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Vextir af skuldabréfum Lánadeildar smáíbúða .............. kr 118760.00 
Vextir af skuld veðdeildarflokka við Landsbanka Íslands .... — 3059.94 
Vextir af innleystum bréfum veðdeildarflokka .........0...... — 1489.20 
Endurgreiddir vextir vegna Lánadeildar smáíbúða ............ — 94.88 
Vextir af verðbr. v/lána til útrým. heilsuspillandi íbúða ...... —  128333.33 
Ógreitt vísitöluálag 1. jan. 1957 vegna íbúðalánaflokka ........ — 12078.10 
Vísitöluálag íbúðalánaflokka á árinu ........ kr. 70640.35 
Ógreitt vísitöluálag 31. des. 1957 .............. — 176821.60 

—  247461.95 
Kostnaður við rekstur: 
a. Veðdeildarflokkar „............0..0.00000... kr. 239700.00 
b. Íbúðalánaflokkar ..........000000000.. — 315000.00 
c. Lánadeild smáíbúða ...................... —  199698.78 
d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... — 50000.00 

— 804398.78 
Ógr. vextir af láni Atvinnuleysistryggingarsjóðs vegna íbúðalána — 209028.00 
Rekstrarhagnaður: 
a. Veðdeildarflokkar ............0200000.0.... kr. 141982.42 
b. Íbúðalánaflokkar .........0.000000000.0... — 1769005.84 
c. Lánadeild småibuda ...................... — 1651093.36 
d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... —  482889.27 

—  4044970.89 

Kr. 26088233.26 
Tekjur: 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum 1. jan. 1957: 
a. Veðdeildarbréf .............02020.0.000.. kr. 925275.25 
b. Íbúðalánabréf ..............0..00 00... — 5622045.00 

kr. 6547320.25 
Ógreiddar vísitöluuppbætur 1. jan. 1957 ............00..00... — 78524.21 
Ógreiddir vextir af skuldum Lánadeildar smáibúða .......... — 118760.00 
Vextir og varasjóðsgjöld: 

  

  

  

a. Veðdeildarflokkar .........0200000.0.0... kr. 1588966.87 

b. Íbúðalánaflokkar .......0.00..00.0 0. — 5377511.03 
c. Lánadeild smáíbúða ...........0000..0..... — 1734800.23 

d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... — 90416.68 

kr. 8791694.81 
Ógr. vextir og varasjóðsgj. 31. des. 1957: 

a. Veðdeildarflokkar .........00.000 000... — 742897.52 

b. Íbúðalánaflokkar ..........00000000000. — 3943751.82 

c. Lánadeild smáíbúða ..........0.00000.0.0.0.. — 837416.44 

d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... —  204231.18 

Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ............0.00000.00.0.. kr. 6051.35 

b. Íbúðalánaflokkar ........0000000 0... — 1329171.56 

Lántökugjald: 
a. Veðdeildarflokkar ............000.00000.0.. kr. 4350.00 

b. Íbúðalánaflokkar .......0000000 00... —  456700.00 
  

14479991.77 

1235222.91 

461050.00
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7. Dråttarvextir og umbodslaun: 
a. Veddeildarflokkar ...........00000000 00... kr. 59511.30 
b. Íbúðalánaflokkar ..........0000000..000.. — 54584.06 
c. Lánadeild smáíbúða .........0.0.0.0.000.. — 23119.04 
d. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... — 54.70 

kr. 137269.10 

8. Vextir af verðbréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ...........0.00.0.. 0... kr. 726.00 
b. Byggingarsjóður ríkisins .................. — 2149184.42 
c. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .... —  243833.33 

—  2393743.75 

9. Vextir af stóreignaskattsbréfum: 
a. Vegna lána til útr. heilsuspillandi íbúða .................. —  108921.23 

10. Vextir af innstæðu hjá Landsbanka Íslands: 
a. Veðdeildarflokkar  .......2.0.0.0.0...... kr. 107570.08 
b. Íbúðalánaflokkar ........000000000000.. —  90291.56 

— 197861.64 

11. Endurgr. vextir af bankavaxtabréfum veðdeildarflokka ...... — 7015.50 

12. Vextir af innst. á hlr. vegna lána til útrým. heilsusp. íbúða .. — 41432.15 

13. Vísitöluálag á árinu vegna íbúðalánafl. ...... kr. 118500.81 

Ógreitt vísitöluálag 31. des. 1957 ............ —  62619.94 
— 181120.75 

Kr. 26088233.26 

Ha 
c
o
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Framanritadan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úr- 

skurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 3. marz 1958. 

Hermann Jónasson, 

forsætisráðherra. 

IV. STOFNLÁNADEILDIN 

Efnahagur stofnlánadeildar sjávarútvegsins 31. desember 1957. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
A-lån 20... kr. 54209393.85 
B-lán .......000000 00 —  7384931.85 

  

Ógreiddir vextir ..........20.020000 00. 
Verðbréf skuldaskilasjóðs o. á ARI 
Ýmsir skuldunautar ...........000000..0.snen ens enenenesreee 

kr . 61594325.70 
1086078.32 
1998029.26 
196603.71 
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Tap á lánum (óafskrifað) .................. kr. 894311.54 
—- Afskrifað 31. des. 1957 ...........0000..... — 164311.54 

kr. > 730000.00 

Kr. 65605036.99 
Skuldir: 

Stofnlánadeildarbréf í umferð: 
a. 4% til 15 ára 1946, nafnverð .............. kr. 1140000.00 
b. 4% til 15 ára 1949, nafnverð .............. — 627000.00 
c. 3% tilð ára (seld með vöxtum dregnum frá 

nafnverði), nafnverð .........0.000.00.... — 137500.00 

kr. 1904500.00 
Skuld við Seðlabankann ..........0.0000.0... kr. 63055692.10 
Að viðbættri skuldbindingu ríkissjóðs vegna 
vangreiddra afb. af A-lánum 31. des. 1957 .... — 390915.00 

— 63446607.10 
Fyrir fram greiddir vextir ..............2....0000 0000... —  183391.93 
Ymsir skuldheimtumenn ..............200 0000 — 61144.79 
Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1956 ..........0000.00 0000... kr. 7607.68 

b. Samkvæmt rekstrarreikninsi 1957 ....... … — 166997.03 

kr. 173704.71 

c. Afskrifad 31. desember 1957 ............ — 164311.54 

— 9393.17 

Kr. 65605036.99 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 14. febrúar 1958. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Rekstrarreikningur stofnlánadeildar sjávarútvegsins árið 1957. 

Gjöld: 

Ógreiddir vextir af lánum 1. janúar 1957 ............0........ kr. 966343.86 
Innleystir vaxtamiðar .................02 00... —  103373.90 
Vextir af skuld við Seðlabankann ...........0.00.00. 000... — 1541451.60 

Kostnaður við rekstur ..............2.2.2200. 000. ss —  86772.92 
Tekjuafgangur ................0200000 0000 —  166097.03 

Kr. 2864039.31 
Tekjur: 

Fyrir fram greiddir vextir af stofnlánabréfum 1. jan. 1957 .... kr. 165754.93 
Innborgaðir vextir og dráttarvextir af lánum .... kr. 1795597.99 
Tilheyrandi næsta ári: 
Fyrir fram greiddir vextir af lán- 
UM 2000 kr. 115211.93 
Óinnleystir vaxtamiðar ........ —  68180.00 — 183391.93 

  

kr. 1612206.06
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. Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis 

. Skuld vidskiptamanna vegna åbyrgda 

. Greiddar, óinnleystar ábyrgðir 
- Mismunur á færslum aðalbankans og útibúanna 
. Inneign hjá innlendum bönkum 
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Ógreiddir vextir: 
Af lánum kr. 1046835.89 

39242.43 
  kr. 2698284 28 
  

Kr. 2864039.31 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 3. marz 1958. 

Hermann Jónasson, 

forsætisráðherra. 

IV. VIÐSKIPTABANKINN 

Efnahagur Viðskiptabankans ásamt útibúum 31. desember 1957. 

Bankavaxtabréf ..............00000 0000... 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 
Víxlar innlendir og ávísanir 
Afurðalán ..........200002000. 00 
Afborgunarlán: 
a. Fasteignaveðslán .................0.... 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán ...........0002000 0000... 
d. Lán veitt opinberum aðilum 

00... 

. 11251100.00 
16904208.34 

29500.00 
1624070.00 
  

Lán í hlaupareikningi 
Reikningslán 
Viðskiptalán .„...........0.00000000 000... 
Geymslufé í vörzlu Seðlabankans 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Erlend mynt NEUER 

Bankahus og husbunadur 
Aðrar fasteignir 
Ymsir skuldunautar 

sr... 

000... 0. 

0... 0. 

0... 

00....0...... 0. 

0000... 

41656300.00 
137479634.69 
191564313.96 
497005013.95 

29808878.34 
360983213.55 

4257727.67 
48484874.94 
12000000.00 
5092898.84 
9816227.14 
684276.66 

105351951.28 
22205526.43 
8596740.38 
735099.19 
965002.00 
113109.00 

1534153.52 
18776476.65 

B 60 
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Ogreiddir vextir ...........2..20.000 0. 
Peningar í sjóði ..............020000 0000. 

kr. 4070406.88 
— 1499860.75 
  

Innstæðufé í hlaupareikningi ...............00000000..0.. 
Innstæðufé í reikningslánum ..............20..20 0000... 
Innstæðufé í viðskiptalánum 
Innstæðufé í sparisjóði: 
a. Ávísanabækur ...................... kr. 44459039.16 
b. Almennar bækur ............00.0..... — 426472853.97 
c. 6 mán. bækur og viðtökuskirteini ...... — 73160141.31 
d. 10 ára bækur og vísitölubækur ........ —  11924220.83 

  

Víxlar endurseldir Seðlabankanum ..............0..0..0..... 

Lán hjá Seðlabankanum gegn verðbréfum .................. 
Skuld við Seðlabankann .............0.02.0 nn sn 
Skuld við erlenda banka ...........0.0202 000 0n 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...............0...000.... 
Innheimt fyrir aðra ................. 00... 
Ýmsir skuldheimtumenn 

. Fyrir fram greiddir vextir „.............0...0..0.0 0. 
Varasjóður ...........02000000 0. 

Gengisreikningur ...............2.2...0 00. .n sn 
Húsbyggingarsjóður .....................2..2 0... 

. Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1956 .................0.... kr.  4432575.65 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1957 ...... —- 11887318.74 

  

kr. 16319894.39 
Frá dregst: 

a. Lagt í húsbyggingarsjóð kr. 3020000.00 
b. Fært á afskriftareikn.: 

Í Reykjavík .......... — 1460000.00 
Á Akureyri .......... —  1500000.00 
Á Eskifirði ............ — 1000000.00 
Á Selfossi ............ —  500000.00 

c. Lagt í varasjóð ...... — 3100000.00 
  — 10580000.00 
  

Kr. 1503281676.82 

kr. 213184831.48 
— 453439.67 
— 13410275.96 

—  556016255.27 
—  988847907.46 
— 28130000.00 
— 692420.59 
—  12987715.96 
—  105351951.28 
— 1438091.59 
— 2132282.58 
— 6649324.41 
—  72000000.00 
—  72407500.00 
— 13839786.18 
—  10000000.00 

— 5739894.39 
  

Kr. 1503281676.82
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. Innborgaðir vextir og forvextir 
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Rekstrarreikningur Viðskiptabankans ásamt útibúum árið 1957. 

Útborgaðir vextir 
Kostnaður við rekstur bankans 

Bankavaxtabréf lækkuð í verði 

Afskrifuð töp 
Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði 

Rekstrarhagnaður sr. 
  

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári. .......0...0002000 000... 

Þar af tilheyrandi næsta ári 
  

Ógreiddir vextir 
  

Ýmsar tekjur 

Reykjavík, 5. febrúar 1958. 

  

Landsbanki Íslands, Viðskiptabankinn. 

Framkvæmdastjórnin: 

Emil Jónsson. Pétur Benediktsson. 

kr. 51606619.27 
AAN — 16956232.21 
AAA —  2650052.02 

—  584378.85 
FARA —  244509.33 

— 11887318.74 

Kr. 83928510.42 

kr. 4416423.74 
kr. 73613647.91 
—  6649324.41 

kr. 66964323.50 
—  4070406.88 

— 71034730.38 
—  8477356.30 

Kr. 83928510.42 

Svanbjörn Frímannsson. 
  

Jón Grímsson. 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á 
árinu sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans 

eru fyrir hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 

úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 3. marz 1958. 

Hermann Jónasson, 

forsætisráðherra. 
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Sundurlidun å efnahagsreikningi Vidskipta- 

  

Eignir: Adalbankinn åsamt 
1. Afborgunarlån: útibúum í Reykjavík 

a. Fasteignaveðslán ...............0.0.. 00... s sn kr. 2617110.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán #..............0000.. 0000... — 9659635.00 
c. Handveðslán ...............0.02200.0 0 0nn senn — 29500.00 
d. Lán veitt opinberum aðilum .........0.0.00. 0000... — 136270.00 

Afborgunarlån alls kr.  12442515.00 

2. Vixlar innlendir og ávísanir ..............0.000. 0000. — 52349219.41 
3. Afurðalán  ..........02.00000 00. —  398003413.95 
4. Lán í hlaupareikningi ................0.02.0 0... nn —-  263692321.19 
5. Reikningslán .................02022 0000... nn nn — — 
6. Viðskiptalán .................0..00 0... e nn —  48484874,94 
7. Bankavaxtabréf ...............020000 000. — 40604800.00 
8. Ríkisskuldabréf og önnur innlend verðbréf ................ —  120403847.19 
9. Innstæða í Seðlabanka vegna innheimtu .................... — 12000000.00 

10. Inneign hjá erlendum bönkum ..........0.0000 00... 0 nr. — 4044908.67 
11. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...................... — 9816227.14 
12. Erlend mynt ............002020. 00. ns ss — 672533.12 
13. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .................... —  105351951.28 
14. Greiddar, óinnleystar ábyrgðir .............0..00.0.00 00... — 22205526.43 
15. Inneign hjá útibúinu á Ísafirði ............................ — 27587885.76 
16. — — — - Akureyri .........00.00.0. 0. — 59518630.17 
17. — — — - Eskifirði .......................... —  67328024.44 
18. — — — - Selfossi .........0..00. 000 —  39176583.11 
19. Mismunur á færslum aðalbanka og útibúa ................ — 8596740.38 

20. Inneign hjá innlendum bönkum ..........0.0..0 000... 0 nn. — — 
21. Bankahus og húsbúnaður ..................0.0000 0... 0... — 1.00 

  

22. Aðrar fasteignir ...............20.0..0 0... nn — — 
23. Ýmsir skuldunautar ................2.0. 00... — 1429808.16 
24. Tékkar á innlenda banka og sparisjóði .................... — 18776476.65 
25. Ógreiddir vextir ................0......... 0. — 3635526.34 
26. Peningar i sjóði ...........0..0.2..0 0000. — 1284087.67 

Kr. 1317405902.00 

Skuldir: 

1. Innstæðufé í sparisjóði: 

Þ
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a. Ávísanabækur ..............00000 0 kr. 29380391.61 
b. Almennar bækur ............0.0.000 0. nr —  330280732.73 
c. 6 mán. bækur og viðtökuskirteini .................0.... — 52532123.28 
d. 10 ára bækur og vísitölubækur .............000000.0.... — 7107589.75 
  

Innstæðufé í sparisjóði alls kr. 419300837.37 

Innstæðufé í hlaupareikningi 
Innstæðufé í reikningslánum ..............0.0.00 00... nn... — 
Innstæðufé í viðskiptalánum ..............0..000.00 0000... — 13410275.96 
Víxlar endurseldir Seðlabankanum ...........00000.0 0000... —  388847907.46 

— 28130000.00 

— 182354677.70
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bankans ásamt útibúum 31. desember 1957. 

  

  

  

— 

Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 1. 

kr. 98950.00 kr 2452800.00 kr. 1705300.00 kr 4376940.00 a. 
— 8700.00 — 1283833.34 — 2430250.00 — 3521790.00 b. 

— — — — — — — Cc. 

— — 1487800.00 — — — — d. 

kr. 107650.00 kr.  5224433.34 kr. 4135550.00 kr.  7898730.00 

20373324.29 —  46916871.27 - 42989144.36 —  28935754.63 2. 
17409000.00 — 46302300.00 — 23450800.00 —  11839500.00 3. 
11225941.14 — 17428308.78 — 18171677.00 —  55464965.44 4. 

704520.32 — 3553207.35 — — — — 5. 
— — — — — — — 6. 

134000.00 — 337600.00 — 24900.00 — 555000.00 7. 
3642223.49 — 807500.00 —  5940744.55 — 6685319.46 8. 

— — — — — — — 9. 

199102.76 — 367815.58 — 213476.23 — 267595.60 10. 
— — — — — — — — 11. 
— 277.02 — 11466.52 — — — — 12. 

— — — — — — — 13. 
— — — — — — — — 14. 

— — — — — — — 15. 
— — — — — — — — 16. 
— — — — — — — — 17. 
— — — — — — — — 18. 

— — — — — — — — 19. 
— — — — 735099.19 — — 20. 

900000.00 — 50000.00 — 15000.00 — 1.00 21. 
165000.00 — 524100.00 — 24000.00 — — 22. 
12235.10 — 87540.60 — 1148.30 — 3421.36 23. 

— — — — — — — 24. 
73278.54 — 37323.00 — — — 324279.00 25. 
28561.19 — 89239.21 — 73835.97 — 24136.71 26. 

kr. 54975113.85 kr. 121737705.65 kr. 90775375.60 kr. 111998703.20 

1. 
1905771.12 kr 3024498.47 kr. 835958.13 kr 9312419.83 a. 

15837270.84 — 30459657.76 —- 8726515.38 — 41168677.26 b. 
4305228.13 — 8685024.19 —  1101735.40 — 6536030.31 c. 
1558157.67 — 1556843.27 — 315118.91 — 1386511.23 d. 

. 23606427.76 kr. 43726023.69 kr. 10979327.82 kr. 58403638.63 

2492293.18 —  11689838.75 — 6167216.36 —  10480805.49 
147129.52 — 304218.38 — — — 2091.77 
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Skuld vid Sedlabanka å vidskiptareikningi 
Skuld við erlenda banka ............... 

. Innheimt fé fyrir aðra ................. 

. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 
Ýmsir skuldheimtumenn ............... 
Fyrir fram greiddir vextir ............. 
Varasjóður .........02000000 00. 
Afskriftareikningur ................... 
Gengisreikningur ..................... 
Húsbyggingarsjóður ................... 
Óráðstafaður tekjuafgangur ........... 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir ...............0...... 
Kostnaður við rekstur bankans ......... 

Bankavaxtabréf lækkuð í verði ......... 

Afskrifuð töp ......0200200000 0... 
Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði 
Rekstrarhagnaður ..................... 

Tekjur: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ......... 
Innborgaðir vextir og forvextir ......... 
Ymsar tekjur ........0.000000000. 00. 

Sundurliðun 

000... 

Aðalbankinn ásamt 
útibúum í Reykjavík 

RA kr. 692420.59 
—  12974124.86 

RA — 1438091.59 
—  105351951.28 
— 1365479.60 
— 2572823.15 
—  72000000.00 

AAA — 64000000.00 
—  13839786.18 
—  10090000.00 
— 1127526.26 
  

Kr. 1317405902.00 

á rekstrarreikningi Viðskipta- 

Aðalbankinn ásamt 
útibúum í Reykjavík 

AR NEEDED kr.  34875195.05 
—  13152155.42 
— 2650052.02 

— 7618639.18 

Kr.  58299041.67 

  

AAA kr. 1603332.26 
— 48941041.28 
— 1154668.13 

Kr.  58299041.67 
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Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr — kr — kr — kr — 7. 

— — — 13591.10 — — — — 8. 

— 27587885.76 — 59518630.17 — 67328024.44 —  39176583.11 9. 

— — — — — — — — 10. 

— — — — — — — — 11. 

— 3757.10 — 763045.88 — — — — 12. 

— 638506.31 — 1360523.45 732600.00 — 1344871.50 13. 

— — — — — — — — 14. 

— — — 3075000.00 —  4307500.00 — 1025000.00 15. 

— — — — — — — — 16. 

— — — — — — — — 17. 

— 499114.22 — 1286834.23 — 1260706.98 — 1565712.70 18. 

kr 54975113.85 kr. 121737705.65 kr. 90775375.60 kr. 111998703.20 

bankans ásamt útibúum bankans árið 1957. 

Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr. 2755086.67 kr 4686527.29 kr. 4976332.03 kr 4309878.23 1. 

— 775820.36 — 1355296.36 — 599173.14 — 1073786.93 2. 

—- — — — — — — — 3. 

— — — 184864.85 — 399514.00 — — 4. 

— 244509.33 — — a — — — 5. 

— 274588.72 — 1654596.12 — 1004620.98 — 1334873.74 6. 

kr. 4050005.08 kr. 7881284.62 kr. 6979640.15 kr. 6718538.90 

kr 502886.21 kr 1140532.07 kr 180460.00 kr 989213.20 1. 

—  3432963.61 — 6419593.21 —  6586567.04 — 5654565.24 2. 

— 114155.26 — 321159.34 — 212613.11 — 74760.46 3. 

kr. 4050005.08 kr. 7881284.62 kr. 6979640.15 kr. 6718538.90
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270 V. EFTIRLAUNASJÓÐUR STARFSMANNA LANDSBANKA ÍSLANDS 

Yfirlit yfir tekjur og gjöld árið 1957 og efnahagur 31. desember 1957. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 
1. Eignir 1. janúar 1957: 

a. Verðbréf, að nafnverði kr. 8105942.24 ...... kr. 7951085.74 
b. Innstæða í sparisjóðsbók 2293 ............ —-  865669.09 
c. Vextir af verðbréfum pr. 2. jan. 1957 ...... — 40362.50 
d. Lántil Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 

Landsbanka Íslands ...................... — 1343452.39 
kr. 10200569.72 

2. Vaxtatekjur á árinu ...............0000 0000... — 514899.43 
3. Tillög sjóðsfélaga .............0.0000 0000 —  340790.12 
4. Tillög bankans ..............000.0 000 sr — 796377.50 

Kr. 11852636.77 
Gjöld 

1. Greidd eftirlaun á árinu .................... kr. 57534.71 
— endurgreitt af Landsbanka Íslands skv. 2. gr. 
eldri reglug. sjóðs. .................0000.... — 10269.97 

kr. 47264.74 
2. Endurgreidd tillög ......................20.n..nnn sr — 12286.15 
3. Kostnaður ............2.00.00 0000 — 8000.00 
4. Dánarbætur ...............2..0...n ens — 4328.31 
5. Eign 31. desember 1957: 

a. Verðbréf að nafnverði kr. 9504055.41 ...... kr. 9341327.51 
b. Innstæða í snarisjóðsbók 2293 ............ —  849212.64 
c. Vextir af verðbr. pr. 2. jan. 1958 .......... — 23037.50 
d. Lån til Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 

Landsbanka Íslands ...................... — 1567179.92 
— 11780757.57 

Kr. 11852636.77 

271 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1957. 

Tekjur 
1. Eign í ársbyrjun ..................0..0. 200 kr. 274849.49 
2. Vextir: 

a. Af verðbréfum ..............00.0 00... kr.  3558.33 
b. — skuldabréfum ...........0.00.000. 000 — 2700.00 
c. — innstæðu í Söfnunarsjóði ................ — 7933.48 
d. —  s—  K- Landsbanka Íslands .......... —  1558.99 

—  15750.80 
3. Gjafir ..............0000..00 sn AÐ — 5496.00 
4. Greitt af skuldabréfum ............00...0000 ven — 18500.00
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Útdregin verðbréf ...........0..00.0.. een kr. 1000.00 
Til jafnaðar við gjaldlið 2 ...........0000000. 0. ne — 18000.00 

Kr. 333596.29 

Gjöld 
Úthlutað prestsekkjum ............0000.0 0. neðan kr.  6400.00 
Keypt verðbréf ..........0200000 00 eens — 18000.00 
Til jafnaðar við tekjulið 4 ............2.0200000 0000 — 18500.00 

Til jafnaðar við tekjulið 5 .........00000000 000. en nr — 1000.00 

Eign í árslok: 
a. Verðbréf #..........00000 00... kr. 43100.00 
b. Skuldabréf #.........000000 0... — 30000.00 

c. Vísitölubréf .........0.2000 0... nn. — 50000.00 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........000.000... — 157621.84 
e. — - Landsbanka Íslands .............. —  33974.45 

— — 289696.29 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

  

Kr. 333596.29 

REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Ársreikningur 1957. 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1957. 

Eignir: 

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ..........000000%00.. kr. 19 902 188.91 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 2694528.33 
c. Sveitarstjórnarlán .........0.0000000.. — 485 890.00 
d. Reikningslán .........0000000000000.. — 16412 733.65 

kr. 39 495 340.89 
2. Vixlar .........0000. ene ssð esser stee —- 130 634 787.83 
3. Lán í hlaupareikningi ...........020000 00 nn nn — 78 124 857.02 
4. Verðbréf ........20000. ess — 60325 507.08 
5. Innanstokksmunir .........00000000 ee sn sen — 745 000.00 
6. Fasteignir ........0.00000000 ene — 185 001.00 
7. Veðdeild ...........2...20..n eens — 6803 915.67 
8. Ræktunarsjóður .........00.0.eeeesnene nr — 15 306 533.69 
9. Byggingarsjóður ............0020000 00 nn nn — 1951 075.52 

10. Ríkissjóður vegna raforkuframkvæmda ...........0.0000... — 2100 000.00 
11. Tryggingar fyrir ábyrgðum .........0.0000 00... 0... — 5 316 204.54 
12. Innheimtur ..........2.00000000nens sess — 16074 417.56 
13. Ýmsir skuldunautar ...........000...0 0000... -- 2779 450.64 
14. Innleystir tékkar .........00000000. 00 sn — 1561 588.80 

15. Bankainnstæða og peningar i sjóði .......0000.000..0.0.000.. — 7656 284.11 

Kr. 369 059 964.35 
B61 
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' Skuldir: 
1. Innstæda í sparisjóði ...........2200220000 0... kr. 200 822 771.72 
2. — á viðtökuskírteinum .................00.0000.... — 5422 810.91 
3. — í hlaupareikningi ..............00.2000 0000... 0... — 80 909 110.69 
4. — í reikningslánum ................00 000... 0... — 426 017.83 
5. Nybylasjodur ....00eueeereneseeeeesesvesreseenesrennese — 7 378.81 
6. Smábýladeild ........00erereeeseseseneeseneeneeserereseee — 293 080.41 
7. Ýmsir kröfuhafar ...........0.20.00000 0 enn — 17 403 845.48 
8. Ábyrgðir ............0..0.0 000. — 5316 204.54 
9. Landsbanki Íslands ..........0.0...00. 0000 — 36 485 637.83 

10. Afskriftareikningur ..................20000. 0... sen — 2500 000.00 
11. Fyrningarsjóður fasteigna ...............0.000 00... 0... — 40 000.00 
12. Varasjóður ...........020002 0002. 0nn sn — 17 610 228.39 
13. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ..................0.. 00.00.0000... — 1822 877.74 

Kr. 369 059 964.35 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 1957. 

Tekjur 
1. Vextir frá fyrra ári ..............2...02.0. 0... sn kr. 1992362.94 
2. Forvextir af víxlum ............0..0022 0000. s0 nr — 10 512 441.04 
3. Aðrir vextir ................2.0000.0. 000 — 11 455.319.31 
4. Ýmislegar tekjur .............0.00.... 0. nn — 1 176 143.74 

Kr. 25 136 267.03 
Gjöld 

1. Vextir .............2.2000000n 00 kr. 13 071 009.39 
2. Rekstrarkostnaður ..............0.2..020000 0. sn — 5722 215.60 
3. Aukatillag til eftirlaunasjóðs ............2..00.0. 0... 0... — 300 000.00 
4. Afskrifað af fasteignum og áhöldum .....................… — 1 009 999.00 
5. Fært á afskriftareikning ..................0.0000 00... 00... — 335 368.85 
6. Til varasjóðs ............20000000..n ens — 2874 796.45 
7. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ..............000..0. 0... 0... — 1822877.14 
  

Kr. 25 136 267.03 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 31. des. 1957. 

1. 
Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ..................... kr. 17 025 655.91 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 2425 028.33 
c. Sveitarstjórnarlán .................... — 485 890.00 
d. Reikningslán .............2000..0..0.. — 14 887 143.50 

kr. 34 823 717.74 
Víxlar ............002200 0000 — 118 493 711.28 
Lån i hlaupareikningi ................2..0.200 0000... — 78087 407.10 

 



4. Verðbréf ...........020.00 sess kr. 60 155 507.08 
5. Innanstokksmumir .............00000 0000. v enn — 700 000.00 
6. Innheimtur ............20000 000. eeen es — 16074 417.56 
7. Fasteignir .............2.2000..0. s.n — 1.00 
8. Tryggingar fyrir ábyrgðum .............20000000 0... 0... — 5 316 204.54 
9. Veðdeild ............020.0... sn ess ennen venneee — 6803 915.67 

10. Ræktunarsjóður ............00200.. 000 nes — 15 306 533.69 
11. Bvggingarsjóður .............200000.000 0000 — 1951 075.52 
12. Ríkissjóður vegna raforkuframkvæmda ..............0..20... — 2100 000.00 
13. Ýmsir skuldunautar ..........0..000. 000. nn — 2 239 713.23 
14. Innleystir tékkar ..............2.202000 0... nn — 1561 588.80 
15. Bankainnstæða og peningar Í SjÓði ......0.00.0000.00...... — 6875 708.41 

  

Kr. 350 489 501.62 

Skuldir: 

1. Innstæda í sparisjóði ...........0000000. enn kr. 185 411 175.10 
2. — á viðtökuskirteinum ..............0.0.00.0...0..0.. — 5343 666.19 
3. — í hlaupareikningi ..........0.0.000200 000... — 80 006 449.64 
4. — í reikningslánum ...........00.0000 0000... — 90 309.56 
5. Útibú á Akureyri ............000.. enn — 538 555.57 
6. Ábyrgðir .........22.0.00.0 nes — 5316 204.54 
7. Nýbýlasjóður ............0020000 000 00 nn — 7 378.81 
8. Småbyladeild .......0eeereeeeeeeseenseensseseeeeeeeeese — 293 080.41 
9. Landsbanki Íslands ..........00..0... 00. enn —- 36485 637.83 

10. Ýmsir kröfuhafar ..........0creerereeeeereeereerreneee — 17 403 845.48 
11. Afskriftareikningur .............0.000000 000... nn — 2 500 000.00 
12. Varasjóður ..........00000000.0 0. — 15610 228.39 
13. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir .........000000000 0000... 0... —  1482970.10 
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Kr. 350 489 501.62 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 1957. 

  

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári ...........020000 0000 kr. 1687 411.32 
Forvextir af vixlum ..........0.00000 0000 enn —  9198459.53 
Aðrir vextir .........200000.000 00 0nne enn — 11455 319.31 
Ymislegar tekjur ........0000000000. enn en — 995 325.61 

Kr. 23 336 515.77 
Gjöld 

Vextir .......00000000 0000 ner kr. 12 324 361.05 
Rekstrarkostnadur ............0.020000 0000 en nn —  5259020.32 
Aukatillag til eftirlaunasjóðs ...........0.000000.0 0... 0... — 300 000.00 
Afskrifað af fasteignum og áhöldum ...........0.0.0.00.00.. — 1 009 999.00 
Fært á afskriftareikning ............0.000020 0000... — 335 368.85 
Til varasjóðs ...........2022000000 000 — 2624 796.45 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir ..............020000.......0.... — 1482970.10 

  

Kr. 23 336 515.77 
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Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. des. 1957. 

Eignir: 
. Skuldabréf fyrir lánum: 

  4 671 623.15 
12 141 076.55 

37 449.92 
539 737.41 
45 000.00 

185 000.00 
170 000.00 

1319 131.27 
  

a. Fasteignaveðslán ................0....... kr. 2 876 533.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ — 269 500.00 
c. Reikningslán ...................00000... — 1525 590.15 

kr 
Víxlar ................2020 ne — 
Lán í hlaupareikningi ..................00000 0... — 
Ýmsir skuldunautar ................000 0... — 
Innanstokksmunir ..............000000 00... — 
Fasteignir .....................0.00 0000 — 
Verðbréf ............2.20000 000 — 
Bankainnstæða og peningar i sjóði ...................0.0... — 

Kr. 
Skuldir 

Innstæða í sparisjóði ..............0.000000.0 000. kr. 
— á viðtökuskírteinum ...............000.000000.... — 
— í hlaupareikningi ................0.0000 000... — 
— í reikningslánum ..................0.0 0000 00. — 

Fyrningarsjóður fasteigna ...............00.0.00.0 0. — 
Varasjóður ..............0.2000 0000 — 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir ...............0........0 0. — 

19 109 018.30 

15 411 596.62 
19 144.72 

902 661.05 
335 708.27 
40 000.00 

2 000 000.00 

339 907.64 
  

Kr. 19 109 018.30 

  

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1957. 

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári ...............00. 0000 000. kr. 304 951.62 
Forvextir ug aðrir vextir .............0..00.00. 0. — 1313 981.51 
Ýmislegar tekjur .............00...00.. 00. — 180 818.13 

Kr. 1 799 751.26 
Gjöld 

Vextir ......0000.00.000.. 000 kr. 746 648.34 
Rekstrarkostnaður ...............00.0.000000. 200 — 463 195.28 
Til varasjóðs ..................0000. 0000 — 250 000.00 
Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir .......................0 0. — 339 907.64 

  

. 1 799 751.26
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Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desember 1957. 

Eignir: 

. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

  

  

  

  

1. flokkur .......0000000 0. s.n. kr. 59 187.70 

2. flokkur ........0000 0000 — 7 747 355.87 
3. flokkur .......00000000 0. — 12 895 423.30 

kr. 20 701 966.87 

Verðbréf .........0.0.00 00 — 22 550.00 

Kr. 20 724 516.87 

Skuldir: 
Skuld við sparisjóðsdeild ...........00220000 0000... kr. 6803 915.67 
Ýmsir skuldunautar ..........0..0..00.. ens — 5000 000.00 

Varasjóður ..........0020000 00 nn en —  8920.601.20 

Kr. 20 724 516.87 

Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1957. 

Tekjur 
Vextir af lánum ............0..sees ss kr. 725 638.03 
Lántökugjald ...........0..0200000 ene — 67 500.00 
Vextir af verðbréfum ...........0.0.e ess — 2 100.00 

Kr. 795 238.03 

Gjöld 
Rekstrarkostnaður ...........00..00... s.s. kr. 150 000.00 
Vextir ..........0.00000 nes — 391 238.79 
Til varasjóðs .........00000000 ene — 253 999.24 

Kr. 795 238.03 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1957. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
4% þjóðjarðasölulán ..............0.0... kr. 2 489.46 
416% lån i 1. flokki ........00000000... — 6 564.17 
416% lån i 3. flokki ......000.00000.000.. — 92 564.73 
414% lán i 4. flokki .......000000.0.... — 203 072.16 
219% lån í 5. flokki ......00000.0.00... — 68 725 941.20 
4% lán í 6. flokki ..........000.0000.... — 98374 613.89 

kr. 167 405 245.61 

Skuldabréf Viðlagasjóðs .......00.0020000 e.s. — 130 501.00 

Verðbréf scenerne ennen seeren essere — 2 929 697.25 

Ýmsir skuldunautar ...........00.... 0. ss sn — 50 000.00 
  

Kr. 170 515 443.86 
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. Ríkissjóður . 

. Framkvæmdabanki Islands ...............000000..0.0 000. — 74 810 252.00 
. Skuld við 
Landsbanki 

. Höfuðstóll 
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Skuldir: 
EMEA kr. 9413 335.26 

sparisjóðsdeild ...............0...0. 0000... — 15 306 533.69 
Íslands ..................000 0000 — 5 779 227.72 
se — 65 206 095.19 

  

Kr. 170 515 443.86 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1957. 

  

Tekjur 
1. Vextir af lánum ............00...00.00 rs kr. 4 235 309.03 
2. Vextir af verðbréfum ....................000 000 — 101 974.88 
3. Lántökugjald ..............000%..000 00 — 416 099.00 
4. Ríkissjóðstillag ....................000 evenvee —- 1600 000.00 
5. Rekstrarhalli .......................00000. 0. — 273 039.12 

Kr. 6626 422.03 
Gjöld 

1. Vextir ...............000 00 kr. 4504 267.03 
2. Rekstrarkostnaður .....................0000 00. —- 1812 155.00 
3. Þátttaka í kostnaði teiknistofu ...............000.0000.0.0. — 310 000.00 

H
R
 

mm
 

  

Kr. 6 626 422.03 

Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs 31. desember 1957. 

. Skuldabréf 
Eignir: 

fyrir lánum: 

  

  

a. Endurhýsingarlán, 1. flokkur .......... kr. 1 649 578.32 
b. Nýbýlalán á ræktuðu landi ............ — 83 684.71 
c. Nýbýlalán á óræktuðu landi .......... — 46 860.00 
d. Endurhýsingarlán, 2. flokkur ......... — 61519571.71 
e. Endurhýsingarlán, 3. flokkur ......... — 23 063 060.30 

kr. 86 362 755.04 
Verðbréf .............2..00000.. sess — 2821 691.04 

Kr. 89 184 446.08 
Skuldir: 

Ríkissjóður ............0.0.0.20 000 kr. 6072 906.75 
Framkvæmdabanki Íslands .............0...0000.0 0... — 11 839 284.00 
Veðdeild Landsbanka Íslands ................0000..0.00000.. — 25 195 054.20 
Skuld við sparisjóðsdeild ................200000.. 000. —  1951075.52 
Höfuðstóll .................20220000nn sr — 44 126 125.61 

  

Kr. 89 184 446.08
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Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs 1957. 

Tekjur 
Lántökugjald ............220002000. 00 nn kr. 99 110.00 
Vextir af lánum ..........000.0sssees ns — 1870 279.77 

Vextir af verðbréfum .........00...eees ns —- 46 128.30 

Ríkissjóðstilag ..........00.000200000 nun — 4071 013.44 

Kr. 6 086 531.51 

Gjöld 
Vextir ..........00.00 00 .s ss kr. 2 630 770.53 

Rekstrarkostnaður ...........20000. 00 ens — 1956 107.50 
Þátttaka í kostnaði teiknistofu .........0000000 000... —-  403210.41 

Laun byggingafulltrúa ...........00.00200 0000 nnen nn — 50 608.87 
Til höfuðstóls ..........20000. 0 seen nneneee — 1045 834.20 

  

Kr. 6 086 531.51 

Efnahagsreikningur Smábýladeildar 31. desember 1957. 

Skuldabréf fyrir lánum .........000000 000 ns nan kr. 20433.85 
Innstæða í sparisjóðsdeild ............020000... FARA — 293 080.41 

  

Kr. 313 514.26 

Varasjóður .........00200000000 eens kr. 313 514.26 
  

Kr. 813 514.26 

  

  

Tekjur 

Vextir af lánum .............sesesnssss rs kr. 676.01 

Kr. 676.01 

Gjöld 
Til varasjóðs .........0000000000 00 senn kr. 676.01 

Kr. 676.01 

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1957. 

Eignir 
Skuldabréf fyrir lánum ........0.00000 0000 nsssnn ss kr. 567 965.17 
Innstæða í sparisjóðsdeild ..........00000000 000... nn... — 7 378.81 

  

Kr. 575 343.98 

Varasjóður ..........0.000000e0 ens kr. 575 343.98 
  

Kr. 575 343.98 

1958 
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272 Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1957. 

Tekjur 
Vextir af lánum ...............eeseeessesss een esenees kr. 26 379.53 

Kr. 26 379.53 
Gjöld 

1. Vextir .............2........e sess kr. 2038.39 
2. Kostnaður ............0..020..0 0... — 49.00 

3. Til varasjóðs ............2.0000.. s.n. — 24 292.14 
  

Kr. 26 379.53 
Reykjavík, 1. janúar 1958. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1957 höfum við yfir- 
farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 5. marz 1958. 

Einar Gestsson. Guðmundur Tryggvason. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn 

Reykjavík, 20. marz 1958. 

Hermann Jónasson. Jón Pálmason. Ásgeir Bjarnason. 

Efnahagsreikningur Landnáms ríkisins 1957. 

Eignir: 

  

1. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .................0.0.0..... kr. 2347 521.84 
2. Ríkissjóður Íslands — vangreidd tillög .................... — 4000 000.00 
3. Ýmsir skuldunautar ...........0.0.000.00 0... — 1071 598.20 
4. Verðbréf ............0.0.0.ee sess — 93 000.00 
5. Innanstokksmumnir .................eeeessess ses — 70 378.99 

6. Bifreiðar ..................ee.eneess ss — 76 966.73 

7. Vélar og áhöld ...............oesesessssss ss — 135 664.11 
8. Efnisbirgðir ................2....0..e sess — 96 229.17 
9. Stofnsjóður Samvinnutrygginga .............0.000.00. 0... — 176.82 

10. Nýbýlahverfi .............0...esesees ss — 12 244 890.27 

Kr. 20 136 426.13 
Skuldir: 

1. Lánardrottnar ................0.0 000 kr. 101 360.00 
2. Óráðstafað af tillagi vegna 38. gr. laga 48/1957 ............ — 3738 619.72
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3. Höfuðstóll: 
a. Frá fyrra ári ........0000000 0000... kr. 12 218 233.33 
b. Frá rekstrarreikningi ................. — 3415 213.08 
c. Óráðstafað tillag til ibúðarhúsa á nýbýlum — 663 000.00 

  kr . 16 296 446.41 
  

Rekstrarreiknincur Landnåms ríkisins 1957. 

. 20 136 426.13 

5 000 000.00 
1000 000.00 
1500 000.00 
4 000 000.00 

44 139.15 
  

Tekjur 
1. Tillag úr ríkissjóði .........000000000 0. nn nn 
2. Tillag úr ríkissjóði vegna ársins 1948 .........2.000.00.00.. 
3. Tillag úr ríkissjóði vegna íbúðarhúsa á nýbýlum .......... 
4. Tillag úr ríkissjóði samkv. 38. gr. laga 48/1957 ............ 
5. Vextir ...........0.. sen 

Gjöld: 
1. Rekstrarkostnaður .........0.0000000 00 nes 
2. Skipulagskostnaður ........00000000.nnn enn 
3. Ræktunarstyrkir .......0.00000000 eeen 
4. Styrkir til garðyrkjubýla .........2200000000 esne. 
5. Byggingarstyrkir .........0..0200000.snsennee nn 
6. Kostnaður vegna 38. gr. laga 48/1957 .......000000 00.00.0000. 
7. Framlög samkv. 38. gr. laga 48/1957 .......0000000.....0... 
8. Fært á höfuðstól .........0.020200 00 nes 
9. Óráðstafað af tillagi vegna 38. gr. laga 48/1957 ........... 

Reykjavík, 25. 

. 11 544 139.15 

573 512.52 
305 700.63 

1 737 712.92 
12 000.00 

837 000.00 
179 455.28 
81 925.00 

4 078 213.08 
3 738 619.72 
  

februar 1958. 

Pålmi Einarsson 

landnámsstjóri. 

. 11 544 139.15 

Reikninga þessa höfum við yfirfarið og borið saman við bækur sjóðsins og 

fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 6. marz 1958. 

Guðmundur Tryggvason. Einar Gestsson. 

Með hliðsjón af ofanritaðri yfirlýsingu endurskoðenda kvittar nýbýlastjórn 
fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 25. marz 1958. 

Jón Pálmason. Haukur Jörundarson. 

Jón Sigurðsson. Steingr. Steinþórsson. 

Ásmundur Sigurðsson. 

B 62 
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272 EFTIRLAUNASJODUR STARFSMANNA BUNADARBANKA ISLANDS 

Yfirlit yfir tekjur og gjöld árið 1957 og efnahag 31. desember 1957. 

  

  
  

Tekjur: 
1. Eign 1. janúar 1957: 

a. Verðbréf .............00000. 00. kr. 3 358 533.26 
b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands —- 356 232.64 

c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ...... — 250 000.00 

— kr. 3 964 765.90 
2. Vextir seeren kr. 214350.18 
3. Tillög bankans og sjóðsfélaga ............. — 358 802.91 
4. Viðbótartillags bankans ....................… —- 300 000.00 

— 873 153.09 

Kr. 4 837 918.99 
Gjöld 

1. Greidd eftirlaun .................... 00... kr. 20 812.80 
2. Eign í árslok: 

a. Verðbréf ...............20000 000. kr. 4569 893.75 
b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands — 47 212.44 
c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ...... — 200 000.00 

— 4817 106.19 

Kr. 4 837 918.99 

  
  

273) REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 

1. janúar — 31. desember 1957. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 31. desember 1957. 

Eignir 
Fasteignaveðlán .................0.%.00000 0 kr. 104719.75 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ...............0.0.0000.000 0000 — 8800747.26 
Reikningslán .............0000002.....02.n eee eveneee —  55151286.75 
Lán í hlaupareikningi...................00..02 0000. — 145132541.07 
Víxlar ............2002000 00 — 318606823.08 
Ýmsir skuldunautar ..................00000 0. — 15697254.89 
Verðbréf ..............0200000 000. —  57766048.68 
Erlend mynt ..............00000 0000 — 285113.64 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir ............ — 560879.03 
Erlendir bankar .....00eeneeeeeeseneeeeeeneeeeeneneeneenensee — 8655146.44 
Ógoldnir vextir ...........0.2.0...000 0 — 160934.85 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............0000.0.000.... —  52510221.42 
Sjodur ....000220000 nn — 11785211.49 

  

Kr. 675216928.35 

Stofnfé .........0.0000 0000 kr.  7315400.00 
Varasjóður ..........022200.0.00 00. — 26000000.00
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Afskriftareikningur ..............2.000 000. 00ne nn kr. 26000000.00 
Gengisreikningur ............0.0000 0000 nn —  2100000.00 
Húsbyggingasjóður ...........00.000000..0.. AA 1500000.00 
Ógreiddur arður 1943—1956 ..........0000.0... 0... — 28387.00 
Innstæðufé i hlaupareikningi ............0.0000 000 n nn — 107227784.83 
Sparisjóðsfé ..........0.200.0000. enn — 259157426.88 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0.0.0. 0... ss ns — 72561552.75 
Endurseldir víxlar .............0002 00... nennu —  68747500.00 
Innlendir bankar ........2.0.0000.00.e.sesen sr —  46169986.85 
Erlendir bankar ...........20.0000.0nee see — 659446.13 
Fyrirfram greiddir vextir ...........000000 02 en ern — 4891092.11 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0..00000 000. 0 enn —  52510221.42 
Yfirfært til næsta árs .........020.000 0. ns — 348130.38 

  

Kr. 675216928.35 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 1957. 

  

Gjöld 
Kostnaður við bankareksturinn .........20200000..n 0... nn kr. 15755455.23 
Fært á afskriftareikning ...........0000000 00 0000 —  2099000.00 
Til varasjóðs ...........0..0.. 00... — 2000009.00 
Til húsbyggingasjóðs ..........2.020000 0. ene —  1000000.00 

Framlag til eftirlaunasjóðs ..........020020200 00 nn nn — 500000.00 
Til næsta árs yfirfærist ...........0..2000 0000 0 nn — 3481390.38 

Kr. 21603585.61 

Tekjur 
Yfirfært frá fyrra ári ............002 0000... een kr. 159885.68 
Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur .........0.00000. 0000... — 21443699.93 

  

Kr. 21603585.61 
Reykjavík, 25. febrúar 1958. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Jóhann Hafstein. Jóhannes Elíasson. F. R. Valdimarsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað framanritaðan efnahagsreikning ásamt 
rekstrarreikningi. 

Höfum við borið reikningana saman við bækur bankans og eru þeir í samræmi 
við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af víxlum, verð- 

bréf og aðrar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 16. april 1958. 

Friðfinnur Ólafsson. Björn Steffensen. 

Með skirskotun til yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úrskurðast reikn- 

ingurinn réttur. 
Reykjavík, 18. júlí 1958. 

Hermann Jónasson, 
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands, Reykjavik 31. desember 1957. 

Eignir 
Fasteignaveðslán ...........0.0020000 000. e0 ns kr. 26344.01 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ...............0..0. 0... senn —  4711440.35 
Reikningslán ............0.2...02 000 00n sn — 38374142.27 
Lán í hlaupareikningi ..................2000 000. — 106635332.81 
Víxlar .....0.0220202000 0000 — 202762510.48 
Ýmsir skuldunautar ............0..200.0 000. —  13066270.20 
Verðbréf ............2..0200 000 —  54153207.19 
Erlend mynt ............2000000.0en ss 258814.74 
Bankahúsið og aðrar fasteignir ..............0.0. 000... 0. — 70054.00 
Erlendir bankar ............2.202.0 0. ene sn — 1909228.69 
Útibúið á Ísafirði .................00020 0000 — 15779737.68 
Útibúið á Seyðisfirði .................2..00. 0. —  18410794.69 
Útibúið í Vestmannaeyjum ..........2...22. 000. r nn — 47945956.57 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........020.000..000 000... — 48114388.85 
Sjóður ..........000200. sens — 9108801.84 

Kr. 567327024.37 
Skuldir: 

Stofnfé .........022022 0000 kr. > 7315400.00 
Varasjóður ..........200.0.0 000 s ns — 26000000.00 
Afskriftareikningur .............0...00. 0002... —  26000000.00 
Gengisreikningur .............0200.002 nn —  2100000.00 
Húsbyggingasjóður ...............2020.0 00 000. 1500000.00 
Ógreiddur arður 1943—-1956 .........0.0.0.00. 00. — 28387.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi ..................000000 00... —  83217830.23 
Sparisjóðsfé .........2.0.2000.0 nr — 178326912.36 
Ýmsir skuldheimtumenn .........00.0000. 0 —  67710935.41 
Endurseldir víxlar .........0....02000 0000 —  68747500.00 
Innlendir bankar .............0.200..00 0 esne —  46169986.85 
Erlendir bankar .............2.02..0 0. senn — 659446.13 

Útibúið á Akureyri ............00000 0. — 1965702.84 
Fyrirfram greiddir vextir ..........0.00.020 2000 — 3122404.32 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..............0..00.. 000... —— 48114388.85 
Yfirfært til næsta árs ............00200 0... se ene nrenerssene —- 348130.38 

Kr. 567327024.37 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands, 31. desember 1957. 

1 Útibúið á Akureyri. 

Eignir 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands ........................ 0000... kr. 7965702.84 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ................... 0000... —  2846050.00 
Reikningslán .................002. 00. .r rns —  5618268.80 
Lán í hlaupareikningi ................... 0000... — 11313260.62 
Víxlar ...........000000 00 .e ss — 11605592.57 
Ýmsir skuldunautar ..........00.0.0000 0... — 426647.08



Erlendir bankar ...........002000 0... 0 nn 
Verðbréf ...........02.000000. 00 
Húseign útibúsins ...........0.0000 00... en sn 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......000000.. 00... 
Sjóður ...........00.0 00 ss se 

Innstæðufé í hlaupareikningi ............000200 0000... 
Sparisjóðsfé ........2.0002002. 0000 
Ýmsir skuldheimtumenn ............000000.. 0... 
Fyrirfram greiddir vextir .........0..0.00. 0000... 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........0.000..000. 000... 

II. Útibúið á Ísafirði. 

Fasteignaveðslán ...........200002 00... 
Reikningslán .................0000 0000 
Lán í hlaupareikningi ..............0000. 0000 
Víxlar .........02020200 000 

Verðbréf ........20..002002 000 
Húseignir útibúsins ..............00000 00... 
Sjóður ..........2000200. 00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .........0......00... 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ..........00.0000.0..0 00... 
Innstæðufé í hlaupareikningi .............00.0.0 00.00.0000... 
Sparisjóðsfé  .........2.0000000 00. 
Ýmsir skuldheimtumenn ............000 0000... 
Fyrirfram greiddir vextir ............0202.0 00... 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..............%.. 000... 

IIL Útibúið á Seyðisfirði. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ................02.2. 00... 0 nn. 
Reikningslán ...............0000. 0... s.s 

Víxlar .......2000200000ne nn 
Verðbréf .............0. 0. 
Lán í hlaupareikningi ...............0202.. 0000. 
Ýmsir skuldunautar ............22..0.00 ee 
Erlend mynt ............0000 sess 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ...................... 

745917.75 
48558.90 

2.00 
772857.92 

1196530.25 
  

. 42539388.73 

11231889.02 
28940730.82 
1282753.24 
311157.73 
772857.92 

  

. 42539388.73 

78375.74 
4043627.38 

10010729.92 
18509145.87 

341462.18 
431060.89 
154207.11 
717692.22 
167304.65 

  

. 35053605.96 

. 15779737.68 
2453525.97 

15575590.68 
182227.98 
295219.00 
167304.65 

  

. 35053605.96 

1243256.91 
2722044.52 

14510780.00 
244750.00 

9574033.13 
233762.32 
24194.69 

336614.92 
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273 Ógreiddir vextir .............2..0.000 00. kr. 160934.85 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........0000. 000... — 5000.00 
Sjóður ......00000000000 rr — 231456.80 

Kr. 29286828.14 
Skuldir 

Skuld við Útvegsbanka Íslands .............000002000 000. kr. 18410794.69 
Innstæðufé í hlaupareikningi ...............2..0. 0000... nn sr —  2470021.42 
Sparisjóðsfé ...........00220000 00... —  5635421.86 
Ýmsir skuldheimtumenn ........0..0..00.. en — 2691722.31 
Fyrirfram greiddir vextir .................00.0.20 0... — 133867.86 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .............00 000... — 5000.00 

  

Kr. 29286828.14 

IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Eignir 

Reikningslán ...............02000000 sess kr. 4393203.78 
Víxlar ........2..0..000 0000 — 71218794.16 
Lán í hlaupareikningi ...........0.00000 0000. ann BARA —  1599184.59 
Erlend mynt .........0.020000 sn — 2104.21 

Ýmsir skuldunautar ................00. 00 — 1629113.11 
Verðbréf ...............0000 0... —  2888471.70 
Húseign útibúsins .................0. 000. e ns — 1.90 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........2.00000 0000... —  2850670.00 
Sjóður ...........0000 0000 .ð sn — 530730.38 

  

Kr. 91112272.93 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ...........000..0..0. 00 nn kr. 47945956.57 
Innstæðufé í hlaupareikningi .............2.2000000 0000. — 7854518.19 
Sparisjóðsfé ...........02020000.. sver — 30678771.16 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0000 0. enn —  753913.81 
Fyrirfram greiddir vextir ............2.000200 0... —  1028443.20 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0%00..00 00. s nn —  2850670.00 

  

Kr. 91112272.93
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REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landsspitala Íslands árið 1957. 

  

kr. 1030204.73 
— 1985.00 
—- 145707.64 
—  58728.00 

—-  14000.00 
  

Tekjur 
Eign í ársbyrjun ............0.02000 00. ensss sr 
Minningargjafir 1957 .............0020.0 senn nn sr 
Samúðarskeyti Landsímans .........2.0.0.0. 0... ss 
Vextir .......0..20.20000000.en er 
Útdregin verðbréf: 
a. Innanríkislán 1941 ............000000 00. 000... kr. 5000.00 
b. Byggingarsamv.f. starfsm. Stjórnarráðsins .... — 8000.00 
c. Veðdeildarbréf Landsbankans ................ — 1000.00 

Gjöld 
Styrkveitingar til sjúklinga .................00.. 000... enn 
Önnur gjöld .........00..0..00 ner rss 
Til jafnaðar tekjulið 5 .............0.0000 0... sess 
Eign í árslok: 
a. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .......... kr. 950.00 
b. Innanríkislán 1941 ................000.000.0.. —-  25000.00 
c. Veðdeildarbréf Landsbankans .............. -—— 86000.00 
d. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar 1943 .... —- 10000.00 
e. Byggingarsamv.f. starfsm. Stjórnarráðsins .. — 42000.00 
f. Innanríkislán Sogsvirkjunar 1951 .......... —  20000.00 

gs. Bankainnstæður .............0.000000..0000.. — 619715.42 
h. Í Söfnunarsjóði, útborgunardeild ............ — 329618.76 
i. Hjá gjaldkera sjóðsins .................... —  23650.00 

  

Kr. 1250625.37 

kr. 70700.00 
— 8991.20 
—  14000.00 

— 115693417 
  

Reykjavik, 6. januar 1958. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Kr. 1250625.37 

Við undirritaðar höfum yfirfarið ársreikning þennan og borið hann saman við 

tilheyrandi fylgiskjöl, og höfum ekkert við hann að athuga. 

Ásta Magnúsdóttir. S. Brynjólfsdóttir. 
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yfir tekjur og gjöld Hins almenna kirkjusjóðs Íslands árið 1957. 

  

  

Tekjur 

1. Eign í ársbyrjun .............00. 0... s0 ess kr. 3282651.37 
2. Innlög á árinu ...........0.0002 000. 00nn senn —  317399.89 
3. Vextir á árinu: 

a. Af lánum ........02..000. 00 kr. 109526.10 
b. — skuldabréfum ..........0000000 000. — 31131.90 

c. — innstæðu í Landsbanka Íslands .......... — 15933.44 
—  156591.44 

4. Endurgreitt af lánum ..............0.0.. es. en ss — 436595.63 
5. Útdregin skuldabréf og afborganir .........00000.0000 0... —  42116.66 
6. Til jafnaðar við gjaldalið 2 ...............0.0000 000... nn. —  807000.00 
7. Til jafnaðar við gjaldalið 4 .................20.00 00... 0... —  51314.,58 

Kr. 5093669.57 

Gjöld 

1. Úttekið af innstæðum ...............22000 00 kr. 78455.58 
2. Lán veitt ...............2 00... —  807000.00 
3. Kostnaður ...........2..0..0..n.s ss — 7800.00 
4. Vaxtaafgangur ..............00.0.0. s.s rr —  51314.58 
5. Til jafnaðar við tekjulið 4 ...............2.0000 0... 0. 0... —  436595.63 
6. Til jafnaðar við tekjulið 5 ............00.00000 0... 0. sn. — 42116.66 
7. Eign í árslok: 

a. Í lánum kirkna ........0.0000000. 00... kr. 2774561.38 

b. Í skuldabréfum .........00000000. 0. —  581550.04 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ........... — 314275.70 

— 3670387.12   
  

Kr. 5093669.57 

Biskup Íslands, Reykjavík, 16. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson.
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SKYRSLA 

um eignir kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði árið 1957. 

Kirkjur Eign í árs- Eign í árs- 
lok 1956 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1957 

N.-Múlaprófastsdæmi: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Skeggjastaðakirkja .... 10622.18 - - 477.99 11100.17 
Hofteigskirkja ........ 5255.47 - - 236.49 5491.96 
Kirkjubæjarkirkja 12210.45 - - 549.47 12759.92 
Hjaltastadarkirkja . 5113.29 - - 230.09 5343.38 
Eidakirkja ........... 1193.63 - - 53.70 1247.33 
Vopnafjarðarkirkja ... 507.50 - - 22.82 530.32 
Asskirkja ............ 308.67 70000.00 — 1588.89 71897.56 
Möðrudalskirkja ...... 4550.58 500.00 - 216.03 5266.61 
Valþjófsstaðarkirkja .. 5558.79 - - 250.14 5808.93 
Hofskirkja í Vopnaf. . 4214.40 - - 189.65 4404.05 

. Húsavíkurkirkja ...... 1677.41 - - 75.48 1752.89 
Sleðbrjótskirkja ...... 2070.89 - - 93.19 2164.08 

. Bakkagerðiskirkja 34.06 - - 1.53 35.59 
Njardvikurkirkja ..... 1009.94 - - 45.45 1055.39 

. Klyppstaðarkirkja 1312.55 - - 49.09 1371.64 
Seyðisfjarðarkirkja 123.90 - - 5.57 129.47 

55763.71 70500.00 — 4095.58  130359.29 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

Ljúpavogskirkja ...... 173.83 - - 7.82 181.65 
Vallanesskirkja ....... 12.92 - - 0.58 13.50 
Þingmúlakirkja ....... 1372.14 - - 61.74 1433.88 

. Mjóafjarðarkirkja ..... 3.13 - - 0.13 3.26 
. Norðfjarðarkirkja ..... 483.56 - — 21.75 505.31 
. Stöðvarfjarðarkirkja .. 29.15 - — 1.30 30.45 

Heydalakirkja ........ 18253.16 — - 821.38 19074.54 
Hofskirkja í Álftaf. .. 1136.43 - - 51.14 1187.57 

. Berufjarðarkirkja ..... 173.54 - - 7.80 181.34 
. Berunesskirkja ....... 173.54 - - 7.80 181.34 
. Hallormsstaðarkapella 130.92 - - 5.89 136.81 

21942.32 - - 987.33 22929.65 

A.-Skaftafellsprófastsd.: 

. Stafafellskirkja ....... 9659.17 - - 434.65 10093.82 

. Einholtskirkja ........ 1.59 - - 0.07 1.66 
. Kálfafellsstaðarkirkja . 118.43 - - 5.33 123.76 
. Hofskirkja í Öræfum. 10425.05 - - 469.12 10894.17 
. Bjarnarnesskirkja ..... 1714.93 - - 77.17 1792.10 
„ Kirkjubygg.sj., Höfn .. 63231.43 - —- 2845.41 66076.84 

85150.60 - - 3831.75 88982.35 
B 63 
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Kirkjur Eign i års- Eign i års- 

lok 1956 Lagt inn Tekid ut Vextir lok 1957 
V.-Skaftafellsprófastsd.: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

. Prestsbakkakirkja 2639.46 - - 118.77 2158.23 
. Reyniskirkja .......... 3633.32 - - 163.49 9796.81 
. Grafarkirkja .......... 6276.82 - - 282.45 6559.27 
. Kålfafellskirkja ....... 8387.84 1700.00 - 428.44 10516.28 
. Skeidflatarkirkja ...... 3807.83 - - 171 34 3979.17 
. Langholtskirkja ...... 18237.20 — 3522.00 728.20 15443.40 
. Þykkvabæjarkl.kirkja . 4015.25 - - 180.68 4195.93 
. Víkurkirkja .......... 228.11 - - 10.26 238.37 

47225.83 1700.00 — 3522.00 2083.63 47487.46 

Rangárvallaprófastsd.: 

.„ Hábæjarkirkja ........ 109.98 - - 4.95 114.93 

. Árbæjarkirkja ........ 145.58 - - 6.54 153.12 
. Stórólfshvolskirkja .... 958.48 - - 43.13 1101.61 
. Oddakirkja ........... 234.45 - - 10.55 245.00 
. Kálfholtskirkja ....... 96.99 - - 4.36 101.35 
. Krosskirkja .......... 6580.41 - - 296.11 6876.52 
Akureyjarkirkja ...... 1849.79 - - 83.24 1933.03 

. Asólfsskálakirkja ..... 60.59 100.00 - 3.84 164.43 
. Eyvindarhólakirkja ... 16882.64 500.00 - 759.71 18142.35 
. Breiðabólsstaðarkirkja 1188.17 - - 53.46 1241.63 
. Hlidarendakirkja ...... 2567.47 -— — 168.99 2736.46 
. Skarðskirkja ......... 21717.25 2817.92 - 977.27 22694.52 
Marteinstungukirkja .. 76.98 - - 3.46 80.44 

. Hagakirkja ........... 4.75 - - 0.21 4.96 

. Stóradalskirkja ....... 881.28 - - 39.65 920.93 
- Byggingarsj. Keldnak. . 3221.40 150.00 - 150.58 3521.98 
. Voðmúlastaðakapella 4634.80 3389.18 - 341.18 8355.16 

61211.01 6957.10 — 2947.23 11115.34 

Árnesprófastsdæmi: 

. Mosfellskirkja ........ 223.93 - - 10.08 234.01 

. Búrfellskirkja ........ 260.31 - - 11.71 272.02 
. Þingvallakirkja ....... 2678.68 50.0 - 122.34 2851.02 
. Úlfljótvatnskirkja 833.03 - - 37.48 870.51 
. Strandarkirkja ........ 2350659.44  210099.79 420.00 109938.53 2670277.76 
. Haukadalskirkja ...... 990.56 - - 44.57 1035.13 
. Torfastaðakirkja ...... 728.88 - - 32.80 761.68 
. Gaulverjabæjarkirkja 618.35 - - 27.83 646.18 
. Bræðratungukirkja .... 1007.50 - - 45.33 1052.83 
- Hraungerðiskirkja 2729.92 - - 122.84 2852.76 
. Laugardælakirkja ..... 877.75 - - 39.49 917.24 
. Stokkseyrarkirkja . 1327.25 - - 59.72 1386.97 
. Villingaholtskirkja .... 988.58 1800.00 - 91.73 2880.31 

Ólafsvallakirkja ...... 4286.89 - - 192.91 4479.80 
Stóra-Núpskirkja ..... 347.10 - - 15.61 362.71 
Miðdalskirkja ........ 1210.44 - - 324.47 7534.91
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Eign i års- 
Kirkjur lok 1956 Lagt inn Tekið út 

Kr. Kr. Kr. 

. Hrepphólakirkja ...... 347.10 - - 
Eyrarbakkakirkja ..... 7985.11 - - 

. Hrunakirkja .......... 1874.34 - - 
Kotstrandarkirkja .... 70.92 - - 
Tungufellskirkja ...... 1874.34 - - 

. Úthlíðarkirkja ........ 10103.43 - - 

. Skálholtskirkja ....... 22551.13 1630.00 37.86 
. Hjallakirkja .......... 37.64 - - 
. Stóruborgarkirkja ..... 360.83 - - 
. Selfosskirkja ......... 507.50 - - 

Vextir 

Kr. 

15.61 
359.32 
84,34 
3.19 

84.34 
454.65 

1122.91 
1.69 

16.20 
22.83 

1958 

Eign i års- 275 
lok 1957 

Kr. 

362.71 
8344,43 
1958.68 

74.11 
1958.68 

10558.08 
31272.18 

39.33 
377.03 
530.33 

  

2421486.95 219579.79 457.86 

Kjalarnessprófastsd.: 

113229.52 2753838.40 

  

  

  

. Landakirkja, Vestm... 318.47 - — 14.33 332.80 
. Grindavíkurkirkja ...... 1962.74 - - 88.32 2051.06 
. Kirkjuvogskirkja ..... 1109.17 - - 49.92 1159.37 
. Brautarholtskirkja .... 914.17 — — 41.13 955.30 
. Reynivallakirkja ...... 5353.83 - - 240.92 5594.75 
. Lágafellskirkja ....... 707 40 - - 31.83 739.23 
. Viðeyjarkirkja ........ 0.00 150.00 - 4.00 154.00 
. Útskálakirkja ......... 393.00 = - 17.68 410.68 
. Hvalsneskirkja ........ 2201.33 150.00 - 99.61 2450.94 

Keflavíkurkirkja ...... 337.09 — - 15.16 352.25 
. Kålfatjarnarkirkja .... 349.76 — - 15.74 365.50 

>. Bessastaðakirkja ...... 129.68 - - 5.88 135.56 
. Hafnarfjarðarkirkja .. 2675.06 — - 120.37 2195.43 
. Saurbæjarkirkja, Kjal.. 155.39 — - 6.99 162.38 

16607.37 300.00 - 751.88 17659.25 

Reykjavíkurprófastsd.: 

Dómkirkjan .......... 37487.30 - — 1686.92 39174.22 

37487.80 - — 1686.92 39174.22 

Borgarfjarðarprófastsd.: 

Saurbæjarkirkja ...... 4898.07 - - 220.41 5118.48 
Leirárkirkja .......... 694.19 - - 31.23 725.42 
Hallgrímsk. í Saurbæ .. 58.80 1010.00 350.00 11.29 730.09 
Reykholtskirkja ...... 409.77 - - 18.43 428.20 
Stóra-Ásskirkja ....... 833.04 - — 37.48 870.52 
Lundarkirkja ......... 2513.47 - - 113.10 2626.57 
Hvanneyrarkirkja .... 442.87 - - 19.93 462.80 
Bæjarkirkja .......... 109.62 - - 4.93 114.55 
Fitjakirkja ........... 2493.85 - - 112.22 2606.07 
Gilsbakkakirkja ...... 3206.72 - - 144.30 3351.02 
Síðumúlakirkja ....... 2522.94 —  2500.00 90.28 113.22 

18183.34 1010.00  2850.00 803.60 17146.94
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Kirkjur Eign í árs- Eign í árs- 
lok 1956 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1957 

Mýraprófastsdæmi: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
Stafholtskirkja ....... 130.72 - - 5.88 136.60 
Hjarðaholtskirkja ..... 8.38 - -- 0.37 8.75 
Hvammsk., Norðurárdal 9064.04 2233.00 - 407.88 11704.92 
Norðtungukirkja ...... 308.86 400.00 - 18.40 727.26 
Borgarkirkja ......... 239.82 — - 10.79 250.61 
Álftanesskirkja FI 2075.84 - - 93.41 2169.25 
Alftártungukirkja ..... 282.86 - - 12.73 295.59 
Akrakirkja ........... 2828.86 - - 127.29 2956.15 
Kirkjusj. Borgarness .. 872.13 - - 39.24 911.37 

15811.51 2633.00 - 715.99 19160.50 

Snæfellsnesspråfastsd.: 

Miklaholtskirkja ...... 4260.36 — 1961.00 162.45 2461.81 
— viðhaldssjóður ..... 1388.38 - - 62.47 1450.85 
Breiðabólsstaðarkirkja 8687.23 - - 399.92 9287.15 
Narfeyrarkirkja ...... 2329.74. - - 104.82 2434.56 
Fáskrúðarbakkakirkja 1660.99 — 1600.00 50.73 111.72 
Ytri-Raudamelskirkja 7472.43 - - 336.26 1808.69 
Kolbeinsstaðakirkja ... 214.90 - - 9.66 224.56 
Ólafsvíkurkirkja ...... 1249.56 - - 56.22 1305.78 
Ingjaldshólskirkja 56.73 - - 2.55 59.28 
Brimilsvallakirkja 1249.56 - - 56.22 1305.78 
Helgafellskirkja ...... 1634.81 - - 73.56 1708.37 
Bjarnarhafnarkirkja 231.38 - - 10.41 241.79 
Setbergskirkja ........ 380.61 - - 17.12 397.73 
Kirkjub.sj. Grafarness 98257.30  11470.00 — 4626.99  114354.29 
Staðastaðarkirkja ..... 1249.56 - - 56.22 1305.78 
Búðakirkja ........... 218.26 - - 9.82 228.08 
Stykkishólmskirkja ... 231.39 - - 10.41 241.80 
  

Dalaprófastsdæmi: 

130973.19  11470.00  3561.00  6045.83  144928.02 

  

Stéra-Vatnshornskirkja 149,51 — - 6.72 156.23 
Kvennabrekkukirkja .. 330.96 - - 14.89 345.85 
Snóksdalskirkja ....... 10226.26 - - 460.18 10686.44 
Hjarðarholtskirkja .... 2690.00 - - 121.05 2811.05 
Hvammskirkja ........ 2015.66 - - 90.70 2106.36 
Dagverdarnesskirkja .. 1943.75 - - 87.46 2031.21 
Staðarhólskirkja ...... 260.95 - - 11.74 272.69 
Staðarfellskirkja ...... 1943.75 - - 87.46 2031.21 
Skarðskirkja ......... 4581.72 - - 206.17 4787.89 
Garpsdalskirkja ...... 4581.72 - - 206.17 4787.89 

28724.28 - — 1292.,54 30016.82 
Barðastrandarprófastsd.: 

Bíldudalskirkja ....... 325.10 - - 14.62 339.72 
Selárdalskirkja ....... 8497.22 - - 382.37 8879.59 
Saurbæjarkirkja ...... 2434.32 - - 109.54 2543.86
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Eign i års- 

1958 

Eign i års- 275 

  

  

  

  

Kirkjur lok 1956 Lagt inn Tekid ut Vextir lok 1957 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

- Sauðlauksdalskirkja 3724.07 —  3700.00 84.33 108.40 
. Breidavikurkirkja 2434.32 - - 109.54 2543.86 
. Staðarkirkja á Reykjan. 5678.82 - - 255.55 5934.47 
. Flateyjarkirkja ....... 432.54 - - 19.46 452.00 
. Gufudalskirkja ....... 1266.72 - - 57.00 1323.72 

. Skálmarnessmúlak. 1042.58 — 1068.64 26.06 0.00 

. Brjánslækjarkirkja 1072.38 - - 48.25 1120.63 

. Hagakirkja ........... 1041.30 - - 46.85 1088.15 

. Reykhólakirkja ....... 3714.71 - 167.16 3881.87 
. Stóra-Laugardalskirkja 6507.50 —- 6621.35 113.85 0.00 
. Patreksfjarðarkirkja .. 778.76 - - 35.04 813.80 

38950.34 — 11389.99  1469.62 29029.97 

V.-fsafjardarpråfasid.: 

. Flateyrarkirkja ....... 388.75 - - 17.49 406.24 

. Holtskirkja ........... 10.57 - - 0.47 11.04 
. Kirkjubólskirkja ...... 388.75 = - 17.49 406.24 

. Myrakirkja ........... 34.22 - - 1.54 35.76 

. Sæbólskirkja ......... 270.48 - - 12.17 282.65 
. Staðark. í Súgandaf. .. 174.44 - - 7.85 182.29 
. Hraunskirkja ........ 9235.98 - - 415.62 9651.60 
. Nupskirkja ........... 2112.85 - - 95.08 2207.93 
. Þingeyrarkirkja ...... 519.29 - — 23.36 542.65 
. Álftamýrarkirkja ..... 52.63 - - 2.36 54.99 

13187.96 - -— 593.43 13781.39 

N.-Ísafjarðarprófastsd.: 

. Ísafjarðarkirkja ...... 61855.34 — 54782.00 626.44 1699.78 

. Nauteyrarkirkja ...... 3251.17 - - 146.30 3397.47 

. Vatnsfjardarkirkja .... 308.31 - - 13.87 322.18 
. Unadsdalskirkja ...... 3251.17 — — 146.30 3397.47 
. Hólskirkja ........... 1596.69 - - 71.85 1668.54 
. Ogurkirkja ........... 4290.14 = - 193.05 4483.19 
. Eyrarkirkja ........... 4290.14 - - 193.05 4483.19 
. Staðarkirkja í Aðalvík 128.82 - - 5.79 134.61 
. Melgraseyrarbænhús .. 31.24 1000.00 - 42.65 1073.89 

79003.02 1000.00 54782.00  1439.30 26660.32 

Strandaprófastsdæmi: 

. Staðark. í Steingr.firði 11181.78 - - 503.17 11684.95 
. Prestsbakkakirkja ..... 48.38 2000.00 — 9.67 2058.05 
. Staðark. í Hrútafirði .. 412.39 - - 18.55 340.94 
. Árnesskirkja ......... 8856.39 - —  398.53 9254.92 
. Óspakseyrarkirkja .... 118.73 - - 5.34 124.07 
. Kollafjarðarnesskirkja 31.16 — - 1.40 32.56 

20648.83 2000.00 — 936.66 23585.49
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Kirkjur Eign i års- Eign i års- 

lok 1956 Lagt inn Tekid ut Vextir lok 1957 
Húnavatnsprófastsdæmi: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Staðarbakkakirkja .... 290.50 - - 13.07 303.57 
Kirkjuhvammskirkja .. 173.54 - - 7.80 181.34 
Hofskirkja å Skagastr. 631.48 - - 28.41 659.89 
Bergsstadakirkja ...... 195.67 - - 8.80 204.47 
Höskuldsstaðakirkja .. 11924.27 - - 536.59 12460.86 
Efra-Nupskirkja ...... 220.51 - - 9.92 230.43 
Bólstaðarhlíðarkirkja 1698.46 - - 76.43 1774.89 
Blönduósskirkja ...... 2203.70 - - 99.16 2302.86 
Holtastaðakirkja ...... 1698.46 - - 76.43 1774.89 
Skagastrandarkirkja 32.37 - - 1.45 33.82 
Þingeyrakirkja ....... 370.24 - — 16.66 386.90 
Tjarnarkirkja ......... 5.45 - - 0.24 5.69 
Undirfellskirkja ...... 370.24 - — 16.66 386.90 
Auðkúlukirkja ........ 4917.40 - - 221.27 5138.67 
Svínavatnskirkja ...... 1388.39 - - 62.47 1450.86 
Breiðabólsstaðarkirkja 659.29 - - 29.66 688.95 
Víðidalstungukirkja ... 659.29 - - 29.66 688.95 

27439.26 - — 1234.68 28673.94 

Skagafjarðarprófastsd.: 

Sauðárkrókskirkja .... 11118.93 - - 500.35 11619.28 
Reynistaðarkirkja 870.19 - - 39.16 909.35 
Ripurkirkja ........... 367.13 - - 16.31 383.44 
Glaumbæjarkirkja 614.45 - - 27.65 642.10 
Reykjakirkja ......... 776.80 — — 34.95 811.75 
Mælifellskirkja ....... 1276.72 - 892.73 37.36 421.35 
Barðskirkja .......... 5357.90 - - 241.10 5599.00 
Hólakirkja ............ 1271.14 - - 57.25 1328.39 
Ábæjarkirkja ......... 776.80 - - 34.95 811.75 
Goðdalakirkja ........ 4058.78 - - 182.64 4241.42 
Silfrastaðakirkja ...... 879.30 — — 39.56 918.86 
Miklabæjarkirkja ..... 431.81 - - 19.35 451.16 
Flugumyrarkirkja 927.43 - - 41.73 969.16 
Ketukirkja ............ 1840.74 - - 82.83 1923.57 
Viðvíkurkirkja ....... 2046.04 - - 92.07 2138.11 
Hvammskirkja ....... 950.87 - — 42.79 993.66 
Knappstadakirkja ..... 1978.64 - - 89.04 2067.68 
Hofskirkja ........... 520.64 - - 23.43 544.07 
Fellskirkja ........... 30.74 - - 1.38 32.12 
Víðimýrarkirkja ...... 805.05 - - 36.22 841.27 
Hofsstaðakirkja ....... 347.09 - - 15.61 362.70 

37247.19 - 892.73  1655.73 35010.19 

Eyjafjarðarprófastsd.: 

Grímseyjarkirkja ..... 214.20 - - 9.64 223.84 
Glæsikæjarkirkja ...... 1673.76 - - 75.31 1749.07 
Hólakirkja ........... 260.31 — - 11.71 272.02
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Eign i års- Eign i års- 275 
Kirkjur lok 1956 Lagt inn Tekid ut Vextir lok 1957 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Kaupangskirkja ...... 277.62 - — 12.49 290.11 
Grundarkirkja ........ 260.31 - - 11.71 272.02 
Saurbæjarkirkja ...... 12812.14 - - 576.54 13388.68 
Möðruvallakirkja ..... 260.31 - - 11.71 272.02 
Munkapverårkirkja 210.85 - - 9.49 220.34 
Akureyrarkirkja ...... 156.63 - - 7.05 163.58 
Lögmannshlíðarkirkja . 2078.99 - - 93.60 2172.59 

Bakkakirkja .......... 989.24 - - 44,51 1033.75 
Bægisárkirkja ........ 472.64 - - 21.27 493.91 
Urðakirkja ........... 1874.33 - - 84.34 1958.67 
Vallakirkja ........... 223.57 - - 10.05 233.62 
Upsakirkja ........... 1874.33 - - 84.34 1958.67 
Stærra-Árskógskirkja 21.72 - — 0.97 22.69 
Hriseyjarkirkja ....... 1874.33 - - 84.34 1958.67 
Möðruvallakl.kirkja ... 1808.72 - - 351.39 8160.11 

33344.00 - - 1500.46 34844.46 

S.-Þingeyjarprófastsd.: 

Laufásskirkja ......... 1076.06 83.34  1000.00 11.24 170.64 
Svalbarðskirkja ....... 128.12 83.33 - 7.95 219.40 
Hálskirkja ........... 2857.26 - - 128.57 2985.83 
Ljósavatnskirkja ...... 1860.43 - - 83.72 1944.15 
Þóroddsstaðarkirkja 2348.06 - - 105.66 2453.72 
Lundarbrekkukirkja .. 1660.43 - - 83.72 1944.15 
Skútustaðakirkja ...... 4798.02 - - 215.91 5013.93 
Reykjahlidarkirkja .... 5101.65 - - 229.57 5331.22 
Brettingsstaðakirkja ... 111.77 - - 5.02 116.79 
Tllugastaðakirkja ..... 23.73 - - 1.06 24.79 
Einarsstaðakirkja ..... 893.21 - - 40.19 933.40 
Grenjaðarstaðarkirkja . 6889.40 - - 310.02 7199.42 
Grenivikurkirkja ...... 2023.02 83.33 - 93.22 2199.57 
Þönglabakkakirkja .... 7728.93 - - 347.80 8076.73 
Þverárkirkja .......... 893.21 - - 40.19 933.40 
Neskirkja ............ 64.77 - - 2.91 67.68 
Flateyjarkirkja ....... 253.91 - - 11.42 265.33 

38911.98 250.00  1000.00  1718.17 39880.15 

N.Þingeyjarprófastsd.: 

Skinnastaðarkirkja .... 120.45 - - 541 125.86 
Snartarstadakirkja .... 808.70 - - 36.39 845.09 
Raufarhafnarkirkja ... 205.46 - - 9.24 214.70 
Svalbarðskirkja ...... 165.19 - - 7.43 192.62 
Víðihólskirkja ........ 50.42 - - 2.26 52.68 
Sauðanesskirkja ...... 380.33 - — 17.11 397.44 

1730.55 - - 77.84 1808.39 
  

Samtals kr. 3231030.54 317399.89  78455.58 149097.69  3619072.54 
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275 Sé vaxtaafgangsupphædinni, kr. 51314.58, bætt vid ofangreinda upphæd — eign 
kirknanna i årslokin — kr. 3619072.54, verður eign sjóðsins í árslok eins og segir 
í aðalreikningnum, kr. 3670387.12. 

Biskup Íslands, Reykjavík, 16. janúar 1958. 

Ásmundur Guðmundsson. 

276 REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands 1957. 

I. Rekstursreikningur. 

Tekjur: 

1. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga fyrir árið 1956: 
a. Til séreignarsjóða .........0.0000.00. 0... kr. 74731.00 
b. Til sameignarsjóðs ..........0000000 0000... —  74731.00 

kr. 149462.00   

2. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga fyrir árið 1957: 

  

  
  

  

a. Til séreignarsjóða ........00.020000 000... kr. 93494.00 
b. Til sameignarsjóðs ........002000000. 000... —  93494.00 

— 186988.00 
3. Bjargráðasjóðsgjald ríkissjóðs 1957 .........0.0000000 0000... — 348700.00 
4. Vaxtatekjur: 

a. Af innst. séreignarsjóða .........000000..... kr. 153125.32 

b. Af eignum sameignarsjóðs .......00000000... — 122280.52 
— 275405.84 

Kr. 960555.84 
Gjöld 

1. Kostnaðarreikningur ..........0..02000 0000 ee ner kr. 134854.21 
2. Ýmsir reikningar: 

a. Eftirgefin lán ..........0.0000 0000 00... kr. 47975.00 
b. Annar kostnaður ...........0.000. 0000... —  4959.57 

- — 52934.57 

Tekjuafgangur ............20000000 00 0e venner — 772767.06 
  

Kr. 960555.84 

IL Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
1. Séreignarsjóðir sveitarfélaga: 

a. Bankainnstæður frá f. ári .............. kr. 2993235.28 
b. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá 1956 — 74731.00 
c. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá 1967 — 93494.00 
d. Vextir .........0200 0000. —  153125.32 

  — kr. 3314585.60
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Eignir sameignarsjóðs: 
a. Ríkistryggð skuldabréf .................. kr. 1964666.65 
b. Skuldabréf sveitarfélaga og skuldabréf með 

ábyrgð sveitarfélaga ..............0.00... — 383600.00 
c. Bráðabirgðalán .............0.0000...00.. — 40000.00 
d. Óþurrkalán ........0..0..0 0000... — 12500000.00 
e. Fóðurlánasjóður (afh. á árinu 1957) .... —  2550509.91 

kr. 17438776.56 
Innbú og lausafé ............20....0seneesnr sr — 89393.43 
Fasteignir ............0.00.202022 0000 — 306999.70 
Sjóðseignir í árslok: 
a. Bankainnstæður ..........00.0.0000000.000.. kr. 1025928.54 
b. Peningar í sjóði ..........000000000.0.... — 44398.01 

---  1070326.55 

Kr. 22220081.84 
Skuldir: 

Skuldabréf Búnaðarbanka Íslands .........00000000. 0000... kr. 1500000.00 
Skuldlaus eign ............220000. 00 .r ns — 20720081.84   

- 22220081.84 

Aths. Á árinu gaf ríkissjóður eftir lán, sem talið er skuld á efnahagsreikningi 
sl. ár, að upphæð kr. 10500.00 og afhenti sem óafturkræft framlag hinn svonefnda 
„Fóðurlánasjóð“ frá Búnaðarbanka Íslands að upphæð kr. 3004521.13. Skuldlausar 
eignir sjóðsins hafa því af þessum ástæðum hækkað um kr. 13504521.13. 

Reykjavík í janúar 1958. 

Jónas Guðmundsson. 

SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1958. 

A. Wendel h.f., Reykjavík. 
Atlantor h.f., Reykjavík. 
Austurver h.f., Reykjavík. 
Ágúst Ármann h.f., Reykjavík. 
Ármúli h.f., Reykjavík. 
Átak h.f, Reykjavík. 
Baldur h.f., Bolungavík. 

Bifreiðastöð Keflavíkur (áður Fólksbílastöðin h.f.), Keflavík. 
Bílasprautan h.f., Reykjavík. 
Blaða- og sælgætissalan h.f., Akureyri. 

. Borðstofan h.f., Reykjavík. 
Bragi h.f., Siglufirði. 

. Brúnás h.f., Egilsstaðahreppi. 
Búðir h.f., Staðarsveit, Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

. Bur h.f., Vestmannaeyjum. 
. Byggingafélag Miðneshrepps h.f., Sandgerði. 
. Byggingarfélagi M. Oddsson h.f., Reykjavík. 

Drangar h.f., Reykjavík. 
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9. Eir h.f., Ísafirði. 
. Falur h.f., Kópavogi. 
. Fatahreinsun Vigfúsar og Árna h.f., Akureyri. 
. Fiskveiðahlutafélasið Sjóleiðir h.f., Reykjavík. 

Flóra h.f., Reykjavík. 
. Freyr h.f., Reykjavík. 
. Fylkir h.f., Suðureyri í V.Ísafjarðarsýslu. 
. G. Ólafsson h.f., Reykjavík. 
. Gler h.f., Kópavogi. 
. Gólfgerðin h.f., Reykjavík. 

9. Hafrún h.f., Bíldudal. 
. Halldór Jónsson h.f., Reykjavík. 
. Hamarsbúðin h.f., Hafnarfirði. 

. Hanzka- og töskuiðjan h.f., Reykjavík. 
„ Heimilisbókaútgáfan h.f., Reykjavík. 
. Hf. Hegri, Reykjavík (áður Kolaverzlun Suðurlands). 
. Hitalagnir h.f., Reykjavík. 
. Hlutafélagið Vesturröst, Reykjavík. 
- Hólmsteinn h.f., Gerðahreppi. 
. Húsgagnabólstrun Karls Bárðarsonar h.f., Akureyri. 
. Járnsmiðjan Grettir h.f., Akureyri. 
. Jónskjör h.f., Reykjavík. 
. Klapparstígur 27 h.f., Reykjavík. 
. Kringla h.f., Reykjavík. 
- Kvöldvökuútgáfan h.f., Akureyri. 
. Leirbrennslan Glit h.f., Reykjavík. 

- Lindu-umboð h.f. umboðs- og heildverzlun, Reykjavík. 
. Lithoprent h.f., Reykjavík. 
. Ljósvakinn h.f., Reykjavík. 
. Loftfleygur h.f., Reykjavík. 

Luktin h.f., Reykjavík. 
. Lækur h.f., Reykjavík. 
. Marz Trading Company h.f., Reykjavík. 
. Mat- og veitingastofa Austurbæjar h.f., Reykjavík. 
Matkaup h.f., Reykjavík. 
Málaraverktakar Keflavíkur h.f., Keflavík. 

. Nesbúð h.f., Reykjavík. 
- Nesti h.f., Reykjavík. 

. Ný-As h.f., Reykjavík. 
Nýja Kompaníið h.f., Reykjavík. 

. Prentsmiðja Suðurlands h.f., Selfossi. 
. Rafgeisli h.f., Selfossi. 

. Rafröst h.f., Reykjavík. 

. Rafver h.f., Reykjavík. 

. Rafvirkjadeild h.f., Hafnarhreppi, Gullbringusýslu. 
Röðull h.f., Hafnarfirði. 

- Saturnus h.f., Reykjavík. 
. Sendibílastöð Suðurnesja h.f., Keflavík. 
. Síðumúli 9 h.f., Reykjavík. 

Síldarvinnslan h.f., Neskaupstað. 
. Sjóngler h.f., Reykjavík. 
Skemman h.f., Akranesi.
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. Skipagata 13 h.f., Akureyri. 277 

Skeidarvogur h.f.,Reykjavik. 
Skóflan h.f., Arkarlæk í Skilmannahreppi í Borgarfjardarsyslu. 

. Smiður h.f., Reykjavík. 
Spennir h.f., Reykjavík. 
Stapafell h.f., Keflavík. 

. Steinvör h.f., Reykjavík. 
Súlur h.f., Akureyri. 

. Teppagerðin h.f., Reykjavík. 

. Trésmíðavinnustofa Gríms Valdimarssonar h.f., Akureyri. 

. Trésmiðjan h.f., Hnífsdal, V.-Ísafjarðarsýslu. 

. Útver h.f., Vestmannaeyjum. 
3. Vaka h.f., Reykjavík. 

Vatn & Hiti h.f., Reykjavík. 
. Varðarútgerðin h.f., Stöðvarhreppi. 
. Ver h.f., Vestmannaeyjum. 
. Vélsmiðjan Járn h.f., Reykjavík. 
. Vélsmiðjan Völundur h.f., Vestmannaeyjum. 
- Véltækni h.f., Reykjavík. 
- Vísundur h.f., Reykjavík. 
. Þórólfur Mostrarskegg h.f., Stykkishólmi. 
. Þórsmörk h.f., Akranesi. 
. Ægisandur h.f., Grindavík. 
Öndvegi h.f., Reykjavík. 

SKRÁ 278 

yfir firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingublaðinu 1958. 

I. Reykjavík: 

1. „Aðstoð“. 
2. Arnarfell h.f. 
3. Atlantic Trading Company. 
4. Auglýsingamyndir s.f. 
5. Á. Kristmanns, umboðs- og heildverzlun. 
6. Ágúst Ármann, Heildverzlun. 
7. Ásbyrgi. 
8. Bifreiða- og vélaverkstæðið Laugi og Guðni. 
9. Birgisbúð. 

10. Bíóauglýsingar. 
11. Björgunarfélagið Vaka. 
12. Björn Kristjánsson. 
13. Bláfellsútgáfan. 
14. Blóm á Ávextir h.f. 
15. Borgarís s.f. 
16. Bókhlaðan h.f. 
17. Byggingarfélagið Blokkin s.f. 
18. Byggingarfélagið Laugarás s.f. 
19. Draupnisútgáfan. 
20. Edda h.f. 
21. H.f. Einar & Pálsson. 
22. Eldavélaverkstæði Jóhanns Fr. Kristjánssonar.
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278 23. Europa et Schole Editio á Íslandi. 
24. Eygló. 
25. Eyþór Ólafsson & Co. 
26. Firma Aðalból. 
27. Fiskmiðstöðin h.f. 
28. Flóki s.f. 
29. Flóra s.f. 
30. Geislinn. 
31. G. Karlsson & Co. 
32. G. Ólafsson & Sandholt. 
33. Gólfteppagerðin h.f. 
34. Guðmundur og Óskar húsgagnavinnustofa. 
35. Hamraborg. 
36. Hannyrðaverzlunin Nálin. 
37. Harðfisksalan s.f. 
38. Haukur og Agnar h.f. 
39. Hárgreiðslustofan Hulda s.f. 
40. Heildverzlunin Einar Guðmundsson. 
41. Heildverzlunin Marz. 
42. Heildverzlunin Vulkan. 
43. S.f. Hellugerðin. 
44. Helgi Magnússon & Co. 
45. H.f. Haukar. 
46. Hitalagnir s.f. 
47. Holtsbúðin. 
48. Holtskjör 
49. Iðunnarútsáfan. 
50. Innkaupasamband apótekara Pharmco h.f. 
51. H.f. Ingimundur. 
52. Ingvar og Einar s.f. 
58. Ísform s.f. 
54. J. B. Pétursson, blikksmiðja, stáltunnugerð, járnvöruverzlun. 
55. Jónsson & Halldórsson. 
56. Jón Loftsson h.f. 
57. H.f. Kári. 
58. Keðja sf. 
59. Kjörbúð Laugarness. 
60. Kjöt og álegg. 
61. Kjötverzlun Tómasar Jónssonar. 
62. Klappareignin h.f. 
63. Klöpp s.f. 
64. H.f. Kol & Salt. 
65. Kolaverzlun Guðna Einarssonar og Einars. 
66. Kolaverzlun Suðurlands. 
67. Kristján Fr. Guðmundsson. 
68. Kvikmyndaútlán s.f. 
69. Körfugerðin. 
70. Lárus G. Lúðvígsson. 
71. Leigumiðstöðin. 
72. Lindu-umboð s.f. umboðs- og heildverzlun. 
73. Listaverzlun G. Laxdal. 
74. Lithoprent.
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Lifstykkjabudin h.f. 278 
Liftryggingarfélagid Andvaka g/t. 

. Limband s.f. 

Mat- og veitingastofa Austurbæjar. 
. „Matbarinn“. 

. Matvælabúðin. 

. Málningarstofan Arco. 
. Mánafoss. 

Myndin. 
. Nathan & Olsen h.f. 
. Nesbúð h.f. 
. NLF-Brauðgerðin. 
- Nýja blikksmiðjan s.f. 
. Nýja-Film. 
- Nærfatagerðin s.f. 
. Olíufélagið Skeljungur h.f. 

Olíuhreinsunarstöðin h.f. 

. Orlof Express. 
- Orlofsbúðin. 
. Osta- og smjörsalan s.f. 
. Ó. Sigurðsson og Hvanndal. 
. Plastprent s.f. 
- Plastverksmiðjan Aðalsteinn Friðfinnsson s.f. 
. Poltrade. 
. Prentsmiðja Þjóðviljans h.f. 
. Prjónastofan Snældan. 
. Pöntunarfélagið Lykill. 

. Raf, raftækjavinnustofa. 
. Rafgeisli s.f. 
.. Raftækjaverzlun Júlíusar Björnssonar. 
. Rafvélaverkstæði Haraldar Hanssonar. 
- Rafvirkinn s.f. 
. Rán h.f. 
. Rima. 
. Sameignarfélagið Sólvallagata 41. 
. Samvinnutrygging g/t. 
. Sigurður Hannesson & Co. 
. Sjóvátryggingarfélag Íslands h.f. 
. Skinfaxi h.f. 
. Skjólakjörbúðin. 
- Smurbrauðsbúðin Björninn. 
. Snyrtivörubúðin. 
. Snæfell h.f. 
. Solido. 
. Sólheimar h.f. 
. Stál h.f. 
. Stimplagerðin. 
. Stofan. 
- Storkurinn. 
. Sveinn Egilsson h.f. 
. Sveinsbakarí s.f. 
- Söluturninn, Hverfisgötu 1 s.f.
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278 128. Teiknistofan Tigull. 
129. Teppi h.f. 
130. Toledo h.f. 
131. Torgturninn s.f. 
132. Tóbaksverzlunin 53. 
133. Trans-ocean Brokerage Co. Ltd. 
134. Trésmiðjan Víðir h.f. 
135. Tryggingarmiðstöðin h.f. 
136. Tulinius. 
137. Vaka h.f. 
138. Vaarðan h.f. 
139. Vátryggingarstofa Sigfúsar Sighvatssonar h.f. 
140. Veitingahúsið Laugavegi 28 B. 
141. Vélamiðstöðin. 
142. Verðbréfabankinn, Brandur Brynjólfsson. 
143. Verzlunin Bjarmaland. 
144. Verzlunin Búðagerði. 
145. Verzlunin Helma. 
146. Verzlunin Hlíð s.f. 
147. Verzlunin Höfn. 
148. Verzlunin Iða s.f. 
149. Verzlun Jóns Þórðarsonar. 
150. Verzlun Karólínu Benediktsdóttir. 
151. „Verzlunin Myllan“. 

152. Veræzlunin Mávahlíð 15 s.f. 
153. Veræzlunin Rauðabers. 
154. Veræzlunin Ruth. 
155. Verzlunin Sigrún. 
156. Veræzlunin Sísí. 
157. Verzlunin Sport. 
158. Verzlunin Sólborg. 
159. Verzlunin Þrótt. 
160. H.f. Verzlunarsambandið Defensor. 
161. Vestfjarðaleið h.f. 
162. Vikan h.f. 
163. Vikurfélagið h.f. 
164. Vikuritið Herjólfur. 
165. Vogakjötbúðin. 
166. Yrkjuvélar s.f. 
167. Ýdalir. 
168. Þvottahúsið Drífa. 
169. Þyrill h.f. 

II. Myra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Bifreiðaverkstæði Akraness h.f. 
2. Blikksmiðja Akraness. 
3. Bæjarútgerð Akraness. 
4. Efnagerð Akraness. 
5. Skemman, Akranesi. 

III. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 
1. Sig Ágústsson, Stykkishólmi.
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IV. Barðastrandarsýsla. 

1. 
2. 
3. 

Fiskimjölsverksmiðjan á Bíldudal. 
Matvælaiðjan h.f., Bíldudal. 
Sláturfélagið Örlygur, Gjögrum, Patreksfirði. 

V. Ísafjarðarsýsla. 

S
I
 

ot
 

H.f. Barði, Flateyri. 
H.f. Fólksbílastöðin á Ísafirði. 
Frosta h.f., Súðavík. 
Guðmundur Björnsson, Ísafirði. 
Ísfirðingur h.f. 
H.f. Smjörlíkisgerð Ísafjarðar. 
Sæhrím h.f., Þingeyri. 
Þorgrímur h.f., Súðavík. 

VI. Strandasýsla. 

1. Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Hólmavík. 

VII. Húnavatnssýsla. 

1. 
2. 

Kaupfélag Húnvetninga, Blönduósi. 
Sláturfélag Austur-Húnvetninga, Blönduósi. 

VIII. Skagafjarðarsýsla. 
1. 
2. 

Trésmiðjan Hlynur h.f. 
Verzlunin Bláfell, Sauðárkróki. 

IX. Siglufjörður. 

i
i
i
 

Byggingaverkstæðið s.f. 
Byggingarvöruverzlunin Stofninn. 
Norðurborg. 
Verzlunin Túngata 1. 
H.f. Útver. 

X. Ólafsfjörður. 

1. Verzlunin Lín. 

XI. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

þa
 Ásbyrgi h.f., Akureyri. 

Bifreiðastöð Akureyrar s.f. (B.S.A.). 
Bílabúðin h.f. 
Efnagerð Akureyrar. 
Hárgreiðslustofan Bylgjan s.f. 
Jarðýtan A.D. 206. 
Járnsmiðjan Grettir, Akureyri. 
Rafsegull h.f., Akureyri. 
Sameigendur Spítalavegar 1. 
Sendibílastöðin s.f., Akureyri. 

Skjöldur h.f., Akureyri. 
Steinsteypuverkstæði Akureyrar. 

Stjörnuskógerðin s.f. 
Útgerðarfélag Akureyrar h.f. 

. Vinnuvélar s.f. 
„ Þingvallastræti 20, Akureyri. 

1958 

278
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278 XII. Þingeyjarsýsla. 

1. Fiskiðjusamlag Húsavíkur. 
2. Pöntunarfélag verkamanna, Húsavík. 

XIII. N.-Múlasýsla. 

1. Fiskiðjuver Seyðisfjarðar og togarans Brimnes. 
2. Síildarbræðslan h.f., Seyðisfirði. 

XIV. S.-Múlasýsla. 

1. Austfirðingur h.f., Eskifirði. 

XV. Árnessýsla. 
1. Efnalaug Selfoss. 

XVI. Vestmannaeyjar. 

Bergur. 
2. S.f. Bjarmi. 
3. Elding s.f. 
4. Hvassafell h.f. 
5. Kaupfélag Vestmannaeyja. 
6 
7 
8 

þe
 

S.f. Kristbjörg. 
- Magnúsarbakarí. 
. Meta. 

9. S.f. Ófeigur. 
10. Raftækjavinnustofan Elding s.f. 
11. Smárabar. 
12. Ver Il. 

XVII. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Keflavík. 

Ársæll h.f., Grindavík. 
2. Bergur s.f. 

3. Byggingaverktakar Keflavíkur h.f. 
4. Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. 
5. Hlutafélagið Lásafell, Mosfellssveit. 
6 
7 
8 

þm
 

. Óðinn s.f. 
- Skipasmíðastöð Njarðvíkur h.f. 
. Skuggsjá, Hafnarfirði. 

9. Snæfell, Hafnarfirði. 
10. Stefnissmiðjan s.f. 
11. Torfi Gíslason, Hafnarfirði. 
12. Verzlunin Njarðvík h.f., Innri Njarðvík. 
13. Verzlunin Múli, Ytri-Njarðvík. 

XVIII. Keflavíkurflugvöllur. 

1. Flugbrytinn s.f., Keflavíkurflugvelli. 

XIX. Kópavogur. 

1. Húsbyggingar s.f. 
2. Kaupfélag Kópavogs.
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AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, 

sem gerðar hafa verið árið 1958. 

I. 
Skrás. 1958, nr. 1. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h., af Schering Aktien- 

gesellschaft, verksmiðjurekstur og verzlun, Berlín, Þýzkalandi, og skrásett 17. 
janúar 1958. 

Orðið: 
Neutralon 

Samkvæmt tilkynningu 14. janúar 1909, er merkið skrásett í Berlín 12. júní 
1909, 6. flokki, fyrir lyf, plástra, sáraumbúðir, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, 
efni til þess að varðveita matvæli frá skemmdum, efni til meðferðar á dýrum og 
jurtum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 4. desember 1948. 

Skrás. 1958, nr. 2. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
17. janúar 1958. 

Orðið: Progynon 
Samkvæmt tilkynningu 9. desember 1927, er merkið skrásett í Berlín 20. febrúar 

1928, 2. flokki, fyrir lyf, efnafræðilega framleiðslu til lyfja og hreinlætis, lyffræði- 
leg efni, plástra, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 9. desember 1947. 

Skrás. 1958, nr. 3. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
17. janúar 1958. 

Orðið: Proluton 
Samkvæmt tilkynningu 25. janúar 1930, er merkið skrásett í Berlin 31. marz 

1930, 2. flokki, fyrir lyf, efnafræðilega framleiðslu til lyfja og hreinlætis, lyffræði- 
leg efni, plástra, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. janúar 1950. 

Skrás. 1958, nr. 4. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
17. janúar 1958. 

Orðið: e 

Scherisolon 
Samkvæmt tilkynningu 19. september 1956, er merkið skrásett í Múnchen 22. 

október 1956, 2. flokki, fyrir lyf, efnafræðilega framleiðslu til heilsuverndar og 
hreinlætis, lyffræðileg efni, plástra, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, sótt- 
hreinsunarefni. 

B 65 

1958 

279



1958 

279 

526 

Skrås. 1958, nr. 5. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h. af sama, og skråsett 

17. januar 1958. 

Scheroson 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 9. marz 1953, er merkið skrásett í Minchen 20. mai 
1953, 2. flokki, fyrir lyf, efnafræðilega framleiðslu til heilsuverndar og hreinlætis, 

lyffræðileg efni, plástra, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni. 

Skrás. 1958, nr. 6. Tilkynnt 5. desember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

17. janúar 1958. 

Orðið: 
Testoviron 

Samkvæmt tilkynningu 1. ágúst 1936, er merkið skrásett í Berlin 9. marz 1937, 
2. flokki, fyrir lyf, efnafræðilega framleiðslu til lyfja og hreinlætis, lyffræðileg 
efni, plástra, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. ágúst 1946. 

Skrás. 1958, nr. 7. Tilkynnt 10. desember 1957, kl. 4 e. h., af Jóhanni Árnasyni, 

bankaritara, Reykjavík, og skrásett 17. janúar 1958. 
Innan í hring er dregin mynd af gjósandi eldfjalli. Í boga efst í gosmekkinum 

úr fjallinu stendur orðið: VULKAN. 

  

Réttur er áskilinn til að nota merkið í litum. 
Merkið er skrásett fyrir hvers konar hitunartæki, hverju nafni sem nefnast, 

þar sem olía eða kol eru notuð sem eldsneyti. 

Skrás. 1958, nr. 8. Tilkynnt 9. ágúst 1957, kl. 3 e. h., af Merck & Co., Inc., iðju- 
rekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 31. janúar 

1958. 
Tveir hringfletir, sem skera hvorn annan, og á þeim standa stafirnir: M S D.



  

Samkvæmt tilkynningu 4. april 1957, er merkið skrásett í Washington 24. des- 
ember 1957, 18. flokki, fyrir læknandi lyfjafræðilegar og líffræðilegar afurðir fyrir 
menn og dýr til innri og útvortis nota. 

Skrás. 1958, nr. 9. Tilkynnt 3. september 1957, kl. 11 f. h., af Minerva Boskovice, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Boskovice, Tékkóslóvakíu, og skrásett 1. 
febrúar 1958. 

Orðið: MINERVA 

Samkvæmt tilkynningu 21. apríl 1953, er merkið skrásett í Prag 15. júlí 1953 
fyrir saumavélar, hluta af þeim og fylgihluti. 

Skrás. 1958, nr. 10. Tilkynnt 18. desember 1957, kl. 3 e. h., af May & Baker 
Limited, efnaverksmiðjurekstur, Dagenham, Essex, Englandi, og skrásett 1. febrúar 
1958. 

Orðið: STEMETIL 
Merkið er skrásett í London 23. marz 1956, 5. flokki, fyrir efni til lyfjagerðar, 

dýralækninga og hreinlætisvara, barna- og sjúkrafæðu, gipsumbúðir til lækninga og 
skurðlækninga, efni til sáraumbúða, efni til tannfyllinga, vax til tannsmíða, sótt- 
hreinsunarlyf, efni til að drepa illgresi og eyða skordýrum. 

Skrás. 1958, nr. 11. Tilkynnt 20. desember 1957, kl. 2 e. h., af Agli Vilhjálmssyni 
h.f., verzlun og bifreiðaverkstæði, Reykjavík, og skrásett 1. febrúar 1958. 

Stafirnir EV innan í hring. Fyrir neðan hringinn standa orðin: ALLT Á 
EINUM STAÐ. 

  

ALLT Á EINUM STAÐ 
Áskilinn er réttur til að nota merkið í hvaða lit sem er, 
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Skrås. 1958, nr. 12. Tilkynnt 20. desember 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

1. febrúar 1958. 
Stafirnir EV innan í hring. Fyrir neðan hringinn standa orðin: ALLT Á 

SAMA STAÐ. 

  

ALLT Á SAMA STAÐ 
Áskilinn er réttur til að nota merkið í hvaða lit sem er. 

Skrás. 1958, nr. 13. Tilkynnt 23. desember 1957, kl. 11 f. h, af D. £ W. Gibbs 

Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 1. febrúar 1958. 

Orðið: 

LIRIL 
Merkið er skrásett í London 4. júlí 1957, 3. flokki, fyrir efni notuð til þvotta, 

efni notuð til þess að hreinsa, fægja, ræsta; sápur, ilmvörur, neyæzluolíur, snyrti- 
vörur, hárvötn, tannáburð. 

Skrás. 1958, nr. 14. Tilkynnt 27. desember 1957, kl. 11 f. h., af Jeyes' Sanitary 
Compounds Company Limited, iðjurekstur, Barking, Essex, Englandi, og skrásett 

1. febrúar 1958. 
Orðið: JEYES 

Merkið er skrásett í London 2. nóvember 1944, 3., 5. og 16. flokki, fyrir sápu, 

skúringar- og hreinsiefnablöndur, snyrtiefnablöndur til hár og tannsnyrtinga, hreinsi- 
efni, ammoníak til heimilisnotkunar, náðhúsahreinsiefni, lyffræðilegar efnablöndur 

til mannlegrar notkunar og til dýralækninganotkunar, sótthreinsunarefni, rotvarnar- 
efni, spírueyðingarefni, sveppaeyðingarefni, skordýraeyðingarefni, illgresiseyðingar- 
efni, lykteyðandi efni, meindýra-, lyrfu- og sníglaeyðandi efnablöndur, sótthreins- 
aðan salernispappir, salernispappír (ekki sótthreinsaðan), pappíirshandklæði. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 2. nóvember 1951. 

Skrás. 1958, nr. 15. Tilkynnt 7. janúar 1958, kl. 10 f. h., af Borgarís s.f., fram- 

leiðsla og verzlun, Reykjavík, og skrásett 1. febrúar s. á. 
Hringlaga flötur með hvítum borgarísjaka á gulum grunni og bláum haffleti 

að neðan, með nafninu BORGARÍS S.F. í hvítum stöfum með gulri rönd.



  

Merkið er skrásett fyrir mjólkur- og rjómaísvörur. 

Skrás. 1958, nr. 16. Tilkynnt 20. maí 1957, kl. 4 e. h., af American Motors 
Corporation, verzlun, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
22. febrúar 1958. 

METROPOLITAN 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 14. febrúar 1957, er merkið skrásett í Washington 31. 
desember 1957, 19. flokki, fyrir bifreiðar og hluta þeirra. 

Skrás. 1958, nr. 17. Tilkynnt 13. desember 1957, kl. 3 e. h., af Marcel, Louis, 

Michel, Antoine BICH, iðnrekstur, París, Frakklandi, og skrásett 22. febrúar 1958. 

Orðið: i 

Samkvæmt tilkynningu 28. nóvember 1950, er merkið skrásett i París fyrir 
pappirsvörur, einkum blýanta, sjálfblekunga, skrúfblýanta, alls konar skriftæki og 
varastykki fyrir nefnd áhöld, skrifstofulím og blek. 

Skrás. 1958, nr. 18. Tilkynnt 29. desember 1956, kl. 11 f. h., af Sterling h.f., 
iðnaður og heildsala, Reykjavík, og skrásett 22. febrúar 1958. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir ilmefni, Eau de Cologne, hársnyrtingarefni, handáburð, 
krem, andlitsduft, sólbrunavarnarefni, hörundsáburð og freyðiböð. 

Ber að skoða orðið PING sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 
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279 Skrås. 1958, nr. 19. Tilkynnt 14. janúar 1958, kl. 10 f. h., af Taylor-Woods 
Limited, verzlun og iðnaður, Enniskillen, County Fermanagh, Írlandi, og skrásett 

22. febrúar s. á. 
Innan í sveig er mynd af dansmær. Fyrir neðan myndina standa orðin: 

Taylor-Woods. 

  

tdi 
Merkið er skrásett í London 2. febrúar 1953, 25. flokki, fyrir fatnaðarvörur. 

Skrás. 1958, nr. 20. Tilkynnt 14. janúar 1958, kl. 11 f. h., af Retenické sklárny, 
národní podnik, iðjurekstur og verzlun, Retenicc, Tékkóslóvakíu, og skrásett 22. 

febrúar s. á. 
Orðið: CONNEX 

Samkvæmt tilkynningu 21. mai 1937, er merkid skråsett i Prag 21. mai 1937 
fyrir Thorax-óbrjótanlegt öryggisgler til notkunar i mótorökutæki, vindskjól úr gleri, 
gler í gleraugu og gasgrímur, glerplötur á borð og gluggagler. 

Skrásetningin var síðast endurnýjuð 21. maí 1957. 

Skrás. 1958, nr. 21. Tilkynnt 14. janúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

22. febrúar s. á. 

Orðið: RESTEKX 

Samkvæmt tilkynningu 21. maí 1937, er merkið skrásett í Prag 21. maí 1937 

fyrir hart Thorax-öryggisgler til notkunar í mótorðkutæki, vindskjól, gler í gler- 

augu og gasgrimur, borðplötur og gluggarúður. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 21. maí 1967. 

Skrás. 1958, nr. 22. Tilkynnt 17. janúar 1958, kl. 11 f. h., af Sjófataverksmiðj- 

unni h.f., iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 22. febrúar s. á. 
Orðið: MARLON 

Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað, einkum sjófatnað. 

Ber að skoða orðið MARLON sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 23. Tilkynnt 25. júlí 1957, kl. 11 f. h., af KOH-I-NOOR, 

tuzkárna L. £ C. HARDTMUTH, národní podnik, iðjurekstur, Ceské Budejovice, 

Tékkóslóvakíu, og skrásett 28. febrúar 1958.
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Orðið: BUPEN 

Samkvæmt tilkynningu 3. maí 1957, er merkið skrásett í Prag 25. maí 1957 
fyrir ritblýs, tvíritunar- og litkrítarblýanta og fyllingar alls konar, með eða án 
viðarumgerða, hvítt, svart og litað teikni-, strok- og merkingavax, rauðkrit og spjald- 
krít alls konar, með eða án viðarumgerða, skrúfblýanta og kúlupenna alls konar, 
Pennastangir, blýants- og ritblýshöldur, lengingar, oddhlífar og klemmur, blýants- 
og ritblýshvetjara og yddara, stokka og hylki fyrir blýanta og ritblý, náttúrlega og 
tilbúna svartkrít, skriftarspjöld, strokleður alls konar, auk allra annarra skriftar-, 
teikni- og málningarvara. 

Skrás. 1958, nr. 24. Tilkynnt 25. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 
sett 28. febrúar 1958. 

Orðið: AFRAP 

Samkvæmt tilkynningu 3. maí 1957, er merkið skrásett í Prag 10. júní 1957 
fyrir ritblýs, tvíritunar- og litkrítarblýanta og fyllingar alls konar, með eða án 
viðarumgerða, hvítt, svart og litað teikni-, strok- og merkingavax, rauðkrít og spjald- 
krít alls konar, með eða án viðarumgerða, skrúfblýanta og kúlupenna alls konar, 
pennastangir, blýants- og ritblýshöldur, lengingar, oddhlifar og klemmur, blýants- 
og ritblýshvetjara og yddara, stokka og hylki fyrir blýanta og ritblý, náttúrlega og 
tilbúna svartkrit, skriftarspjöld, strokleður alls konar, auk allra annarra skriftar-, 

teikni- og málningarvara. 

Skrás. 1958, nr. 25. Tilkynnt 25. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 
sett 28. febrúar 1958. 

Orðin: BLACK STAR 

Samkvæmt tilkynningu 3. mai 1957, er merkid skråsett i Prag 7. juni 1957 
fyrir ritblys, tviritunar- og litkritarblyanta og fyllingar alls konar, með eða án 
viðarumgerða, hvítt, svart og litað teikni-, strok- og merkingavax, rauðkrit og spjald- 
krít alls konar, með eða án viðarumgerða, skrúfblýanta og kúlupenna alls konar, 

pennastangir, blýants- og ritblýshöldur, lengingar, oddhlífar og klemmur, blýants- 
og ritblýshvetjara og yddara, stokka og hylki fyrir blýanta og ritblý, náttúrlega og 
tilbúna svartkrit, skriftarspjöld, strokleður alls konar, auk allra annarra skriftar-, 

teikni- og málningarvara. 

Skrás. 1958, nr. 26. Tilkynnt 25. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 

sett 28. febrúar 1958. 

Orðin: BLUE STAR 

Samkvæmt tilkynningu 5. júní 1957, er merkið skrásett í Prag 2. júlí 1957 
fyrir ritblýs, tvíritunar- og litkrítarblýanta og fyllingar alls konar, með eða án 
viðarumgerða, hvítt, svart og litað teikni-, strok- og merkingavax, rauðkrit og spjald- 
krít alls konar, með eða án viðarumgerða, skrúfblýanta og kúlupenna alls konar, 
pennastangir, blýants- og ritblýshöldur, lengingar, oddhlifar og klemmur, blýants- 
og ritblýshvetjara og yddara, stokka og hylki fyrir blýanta og ritblý, náttúrlega og 
tilbúna svartkrit, skriftarspjöld, strokleður alls konar, auk allra annarra skriftar-, 

teikni- og málningarvara. 

1958 

279



1958 

279 

532 

Skrás. 1958, nr. 27. Tilkynnt 25. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 

sett 28. febrúar 1958. 

Orðin: GOLD STAR 

Samkvæmt tilkynningu 26. febrúar 1934, er merkið skrásett í Prag 26. febrúar 
1934 fyrir ritblýsblýanta, tvíritunarblýanta og litarblýanta og fyllingar í nefndar 
tegundir, litarefni (pastels), krít og svartkrit, með eða án viðarumgerða, renniblý- 

anta og málaralitkrit og fyllingar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 7. janúar 1954. 

Skrás. 1958, nr. 28. Tilkynnt 21. janúar 1958, kl. 4 e. h., af Trubenised (Gt. 
Britain) Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 28. febrúar s. á. 

Orðið: Era 

ÝTRUSTAY 
Merkið er skrásett í London 11. marz 1957, 26. flokki, fyrir hluti til að gera 

klæðnað stinnan, þó ekki lífstykki, kot og þess háttar undirföt kvenna. 

Skrás. 1958, nr. 29. Tilkynnt 22. janúar 1958, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 28. febrúar s. á. 
Orðið: 

 Orwo 
Samkvæmt tilkynningu 26. apríl 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 17. 

ágúst 1957 fyrir kemiskar afurðir til iðnaðar-, vísinda- og ljósmyndamarkmiða, ljós- 
myndaplötur og pappír, ljósmyndaefni, kemiskar afurðir til að geyma matvæli, lím- 
efni, bindi og klúta úr frumuvef eða gerviefnum, vísindaleg rafmagnstæki og áhöld, 
ljósmynda-, kvikmynda- og ljósfræðileg tæki og áhöld, hljóðbönd, þ. e. segulfón- 
bönd og segulfónþræði, hljóðfæri, strengi, blöð og tímarit, bækur, bókbandsvörur, 
myndir, ritföng, þéttunar-, pökkunar- og einangrunarefni, slöngur, leður og gervi- 
leður svo og vörur úr því, þ. e. söðlasmíðavörur úr gervileðri, vörur úr celluloid 
og öðrum uppbótarefnum, gerviefnaolíur, svampa, bursta, og burstabindiefni, kaðla, 
seglgarn, net, tjöld, hlífidúka, segl, poka, ofin og prjónuð efni, leikfimi- og íþrótta- 
vörur, þ. e. færi- og tennisspaðatrengi, fæðuger, fóðurger og fóðurefni, (Skrásetn- 
ingin nær ekki til skófatnaðar.) 

Skrás. 1958, nr. 30. Tilkynnt 22. janúar 1958, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 

28. febrúar s. á. 

Orwocolor 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 31. 
ágúst 1957 fyrir kemiskar afurðir til ljósmyndamarkmiða, þ. e. hvers konar lýstar 
og ólýstar ljósmynda- og kvikmyndafilmur, ljósmyndaplötur, ljósmyndapappír, efni 
til ljósmyndamarkmiða, mælitæki, ljósmynda-, filmu-, radió- og fjarsýnistæki, raf- 
magnstæki, þ. e. hljóðbönd og hljóðþráð, ljósmyndaafurðir og prentafurðir.
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Skrås. 1958, nr. 31. Tilkynnt 27. januar 1958, kl. 4 e. h., af Koninklijke Verkade 279 

Fabriken N. V., idjurekstur og verzlun, Zaandam, Hollandi, og skråsett 28. febr- 

uar s. á. 
Mynd af leikfanga-bjarndýri, er situr með körfu með vörum i. 

  

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1957, er merkið skrásett í Hag 9. október 1957 

fyrir hunangskökur. 

Skrás. 1958, nr. 32. Tilkynnt 2. janúar 1958, kl. 4 e. h., af Simoniz Company, 

verzlun, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 8. marz s. á. 

Orðið: 

SIMONIS 

Samkvæmt tilkynningu 10. marz 1951, er merkið skrásett í Washington 9. 

september 1952, 4. flokki, fyrir hreinsandi og fágandi samsetningar, bæði sem deig 

(paste) og í fljótandi formi, fyrir sérhver máluð, lakkborin, glerung eða postulins 

yfirborð, svo og á bifreiðar, húsgögn og þess háttar; deig, vax-svipað, efni til 

fágunar gólfa og sem setur verndarlag á þau; deig og fljótandi efni til að fága 

sérhver máluð lakkborin, glerung eða postulíns yfirborð og sem setur verndarlag á 

þau, „rub-down“ samsetningar í deigformi til að bera á nýlega notuð lökk, glerung 

og þess háttar, og sem setur undirbúnings fágun þar á, og deig, vax-svipuð, efni, 

sem hafa mismunandi liti í sér til að fága húsgögn og önnur gögn úr tré, og til að 

minnka afleiðingar af rispum og öðrum skemmdum á þeim. 

Skrás. 1958, nr. 33. Tilkynnt 1. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af Závody Svermy, 

národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Brno, Tékkóslóvakíu, og skrásett 8. marz s. á. 
B 66
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Bókstafurinn Z í miðju afmarkaðs hringflatar með tveimur sammiðja innri 
hringum og fjórum bogtengilínum milli þeirra. 

Samkvæmt tilkynningu 7. september 1932, er merkið skrásett í Prag 7. september 
1932 fyrir hvers konar mótorðkutæki til notkunar á landi, sérstaklega traktora, 
ásamt hlutum af og fylgihlutum til þessara vara, hvers konar verkfæri, svo sem 
bora, rennistál, skrúfsnitti, fræsara, snarala, verkfæraskot, klópalla, kjálka fyrir 
verkfærahöldur, plógjárn, forma og sniðverkfæri, mót og togjárn, mælitæki hvers 
konar, svo sem þykktarmæla, mælitæki af hringlögun, mælavísira til prófunar, 
rennibekksspindla, rúmtaksmæla, bogasnið, mælikvarða úr stáli, renniþykktarmæla 
með mælikvarða, hornmæla og hornmót, mæliáhöld hvers konar, verkfæri og áhöld 
til notkunar við fjöldaframleiðslu, svo sem hölduverkfæri, fylgihluti til borvéla, 
skrúfþvingur, málmafurðir sem eru yfirborðsunnar efnafræðislega eða raflagarunnar, 
vefnaðarvélar ásamt hlutum þeirra og fylgihlutum þeirra, sérstaklega spindla, 
þráðartvinnara og snekkjuhjól, skrifstofugðgn ásamt hlutum þeirra og fylgihlutum 
þeirra, sérstaklega bókfærsluvélar, frímerkjavélar, hljóðupptakara og hljóðendur- 
gjafara, heftivélar og reikningsvélar ásamt ritvélum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. apríl 1952. 

Skrás. 1958, nr. 34. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af The Shell Petroleum 
Company Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 8. marz s. á. 

me ALDREX 
Merkið er skrásett í London 26. marz 1952, 5. flokki, fyrir skordýraeyðingarefni. 

Skrás. 1958, nr. 35. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. 

Orðið: DENTAX 

Merkið er skrásett í London 19. júlí 1939, 4. flokki, fyrir iðjuolíur og hvers 
konar feiti (aðrar en ætar olíur og fitu og safaolíur), smurningsefni, eldsneyti (þar 
með talin mótorvínandi) og ljósmeti. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. júlí 1946.
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Skrås. 1958, nr. 36. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama og skrásett 

8. marz s. á, DIELDREK 
Merkið er skrásett í London 26. marz 1952, 5. flokki, fyrir skordýraeyðingar- 

efni. 

  

Skrás. 1958, nr. 37. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 í. h., af sama, og skrásett 

8. marz s. á. . ITREEN 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 28. febrúar 1950, 5. flokki, fyrir skordýraeyðingar- 

efni, fjárbaðlyf og nautgripabaðlyf. 

      

  

Skrás. 1958, nr. 38. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 

8. marz s. á. DUTREX 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 28. ágúst 1945, 4. flokki, fyrir olíur og olíuefni 

unnin úr olíu (önnur en ætar olíur, eða safaolíur), öll til iðjumarkmiða. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 28. ágúst 1952. 

  

Skrás. 1958, nr. 39. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 

8. marz s. á. 

ór ELVIRA 
Merkið er skrásett í London 3. ágúst 1950, 1. og 3. flokki, fyrir efnafræðilegar 

afurðir notaðar í iðju, efnablöndur og efni til þvottahúsa nytja, hreinsi, gljáunar, 

skúringar og afmáandi efnablöndur, hreinsiefna og feitihreinsingar efnablöndur 

(ekki til notkunar í iðjuaðferðum eða í framleiðslu). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 3. ágúst 1957. 

Skrás. 1958, nr. 40. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama og skrásett 

8. marz s. á. 

Ör ENDREX 
Merkið er skrásett í London 3. janúar 1955, 5. flokki, fyrir efnablöndur til 

útrýmingar illgresi og eyðingar spírum, og skordýraeyðingarefni, lirfueyðingarefni 

og sveppeyðingarefni. 

Skrás. 1958, nr. 41. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 

8. marz s. á. 

orn: EPIKOTE 
Merkid er skråsett i London 26. juni 1951, 1. flokki, fyrir tilbuinn harpix og 

limefni öll til notkunar í iðju, málningu, varnarefni gegn ryði og gegn hrörnun 

viðar, og náttúrlegan harpix. 
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Skrás. 1958, nr. 42. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. 

Orðið: LEN KA 

Merkið er skrásett í London 4. júní 1946, kl. 10 f. h., 1. og 3. flokki, fyrir efna- 
fræðilegar afurðir notaðar í iðju, vísindaiðkunum og ljósmyndagerð og efnafræði- 
legar afurðir notaðar í jarðyrkju, garðyrkju og skógrækt (aðrar en skordýraeyð- 
ingarefni, sveppaeyðingarefni og efnablöndur til útrýmingar illgresi), efnablöndur 
og efni til þvottahúsa nytja, hreinsi, gljáunar, skúringar og afmáunar efnablöndur, 
sápa, safaolíur, hreinsiefni og feitihreinsunar efnablöndur (ekki til notkunar í 
iðjuaðferðum eða í framleiðslu). 

Skrás. 1958, nr. 43. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. 

ore NOVASOL 
Merkid er skråsett i London 26. marz 1957, 1. og 4. flokki, fyrir feitihreinsunar 

efnablöndur til notkunar i idjuadferdum eða í framleiðslu, idjuoliur aðrar en ætar 
olíur, safaolíur og olíur til vefjar- og leðuriðju. 

Skrás. 1958, nr. 44. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. 

ör SPRAMEX 
Merkið er skrásett í London 13. marz 1924, 4. og 17. flokki, fyrir asfalt og jarð- 

bik, óunnið eða unnið að nokkru leyti til notkunar í framleiðslu, framleiðsluafurðir 
úr asfalti, jarðbiki og öðrum efnum til vegagerðar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. marz 1952. 

Skrás. 1958, nr. 45. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. 

Orðið: TEEPEX 

Merkið er skrásett í London 18. janúar 1943, 1. og 3. flokki, fyrir efnafræðilegar 
afurðir notaðar í iðju, vísindaiðkunum, ljósmyndagerð, jarðyrkju, garðyrkju og 
skógrækt (aðrar en útrýmingarefni illgresis); hreinsiefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 18. janúar 1950. 

Skrás. 1958, nr. 46. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
8. marz s. á. So TEEPOL 

Merkid er skråsett i London 9. juli 1942 og 15. januar 1943, 1. og 3. flokki, fyrir 
efnafrædilegar afurðir í iðju, visindaidkunum, ljósmyndagerð, jarðyrkju, garðyrkju 
og skógrækt (aðrar en útrýmingarefni illgresis); hreinsiefni. 

Skrásetningar merkisins voru síðast endurnýjaðar 9. júlí 1949 og 15. janúar 1950.
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Skrås. 1958, nr. 47. Tilkynnt 3. februar 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skråsett 

8. marz s. á. 

Ni LENSEX 
Merkið er skrásett í London 18. janúar 1943, 1. og 3. flokki, fyrir efnafræði- 

legar afurðir notaðar í iðju, vísindaiðkunum, ljósmyndagerð, jarðyrkju, garðyrkju 

og skógrækt (aðrar en útrýmingarefni illgresis), skúringar og hreinsi efnablöndur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 18. janúar 1950. 

Skrás. 1958, nr. 48. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h., af Automobilové 

Závody Klementa Gottwalda, národní podnik, verksmiðjurekstur,  Prague-Vysocany, 

Tékkóslóvakíu, og skrásett 22. marz s. á. 

Orðið: 

Praga 

Samkvæmt tilkynningu 30. desember 1932, er merkið skrásett í Prag 30. des- 

ember 1932 fyrir mótorvagna og bilamótora, yfirbyggingar bíla, grindur og hluta 

til bíla. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. desember 1952. 

Skrás. 1958, nr. 49. Tilkynnt 3. febrúar 1958, kl. 10 f. h, af sama, og skrásett 

22. marz s. á. 
Skjöldur með mynd af ljóni á. Ofan á skildinum er mynd af kórónu með 

orðinu: PRAGA. 

  

  

    

  

Samkvæmt tilkynningu 26. apríl 1928, er merkið skrásett í Prag 26. apríl 1928 

fyrir hvers konar vélar og farartæki, einkum bíla, bílamótora, bilayfirbyggingar, 

grindur, hluti og hluta til bíla. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 22. april 1948. 
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279 Skrås. 1958, nr. 50. Tilkynnt 5. febråar 1958, kl. 11 f. h., af Cuban Tobacco 
Company, Inc., vindlinga- og tóbaksgerð, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 22. marz s. á. 

Hringur. Efst í hringnum er mynd af kórónu, en í hringnum eru orðin LA 
CORONA og umhverfis þau og fyrir ofan þau skrautflúr. 

  

Samkvæmt tilkynningu 22. ágúst 1922, er merkið skrásett í Washington 9. 
janúar 1923, 17. flokki, fyrir vindla og cigarettur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 9. janúar 1943. 

Skrás. 1958, nr. 51. Tilkynnt 5. febrúar 1958, kl. 11 f. h, af sama. og skrásett 
22. marz s. á. 

Sporðskjulagaður einkennismiði. Á einkennismiðanum eru orðin: LA FLOR 
DE HENRY CLAY, JULIAN ALVZ. 

  

Samkvæmt tilkynningu 9. marz 1920, er merkið skrásett i Washington 23. nóv- 
ember 1920, 17. flokki, fyrir vindla. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 23. nóvember 1940. 

Skrás. 1958, nr. 52. Tilkynnt 7. febrúar 1958, kl. 2 e. h., af Barnafatagerðinni 
s.f., framleiðsla, Reykjavík, og skrásett 22. marz s. á. 

Bjarnarhöfuð, gult að lit, á svörtum grunni. Neðan undir höfðinu stendur 
orðið: teddy.
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Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað 

Skrás. 1958, nr. 53. Tilkynnt 17. febrúar 1958, kl. 4 e. h.. af William Grant & 

Sons, Limited, áfengisgorð, Dufftown, Skotlandi, og skrásett 22. marz s. á. 

Innan sporöskjulagaðrar umgerðar er efst skjaldarmerki og standa hægra megin 

við það orðin: PRODUCT OF SCOTLAND. Undir skjaldarmerkinu stendur orðið: 

Grant's, en þar undir milli tveggja lína stendur: STAND FAST. Þar fyrir neðan 

standa orðin: Blended Scotch Whisky, en neðst yfir svartri línu stendur: BLENDED 

AND BOTTLED BY William Grant & Sons Ltd. Scotland. 

   | 

| STAND FAST | 
THE WARCRT OF THE CLAN GRANT) 

Blended ett Misty 

  

  

A 
SCOTLAND 

OK 
Merkid er skråsett i London 8. april 1957, 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

  

Skrås. 1958, nr. 54. Tilkynnt 25. februar 1958, kl. 3 e. h., af The Cream of Wheat 

Corporation, verzlun, Minneapolis, Minnesota, Bandarikjum Norður-Ameríku, og 

skråsett 22. marz s. å. 

Mynd af manni, sem heldur å skål, er rykur upp ur. Undir myndinni standa 

orðin: CREAM OF WHEAT.
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Samkvæmt tilkynningu 18. september 1939, er merkið skrásett í Washington 
4. júní 1940, 46. flokki, fyrir hveitifæðu til morgunverðar. 

Skrás. 1958, nr. 55. Tilkynnt 27. janúar 1958, kl. 11 f. h., af The Schermuly Pistol 
Rocket Apparatus Limited, iðjurekstur, Newdigate, Surrey, Englandi, og skrásett 
31. marz s. á. 

Orðið: SCHERMULY 

Merkið er skrásett í London 20. maí 1946, 9. og 13. flokki, fyrir merkja- og 
björgunartæki og hluta af þeim, brunaboða, flugeldatæknilegar vörur, áhöld og tækja- 
samstæður til að skjóta flugeldum, ásamt skothylkjum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 20. maí 1953. 

Skrás. 1958, nr. 56. Tilkynnt 27. janúar 1958, kl. 11 f. h., af Retenické sklárny, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Retenice, Tékkóslóvakíu, og skrásett 31. 
marz s. á. 

Á afmörkuðum ferhyrndum fleti stendur orðið: UNIHOST og bókstafurinn Á 
og tvær punktalinur í framhaldi af honum. 

  

„UNIHOST“ 

      

Samkvæmt tilkynningu 23. marz 1951, er merkið skrásett í Prag 23. marz 1951 
fyrir pípur gerðar úr sveigjanlegum efnum. 

Skrás. 1958, nr. 57. Tilkynnt 8. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af California Spray- 
Chemical Corporation, iðjurekstur og verzlun, Richmond, California, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 31. marz s. á.
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Ordid: ORTHO 

Samkvæmt tilkynningu 28. juni 1946, 2. desember 1952 og 11. april 1957, er 
merkið skrásett í Washington 22. júlí 1947, 15. desember 1953 og 26. nóvember 1957, 
6. og 10. flokki, fyrir efnablöndur og lyf til að nota við landbúnað, garðyrkju, kvik- 
fjárrækt, pestahreinsun í búskap og iðnaði, sótthreinsun, lofthreinsun og stilling 
eyðandi efna, þ. á m. frævara, skordýraeitur, sveppalyf, gerlalyf, sótthreinsilyf, 
hreinsilyf, jurtalyf, dreifandi lyf vegna dýra, úðamyndandi efni, rakaefni, dreifara, 
lím til að nota í skordýralyf, plöntulyf til að auka gróður, úðalyf fyrir kvikfé og 
alifugla, daunhreinsilyf og lyf, sem hindra eyðingu (ryðvara), en þó ekki gerlalyf 
og sótthreinsilyf, sem borin eru á mannslíkama, áburð, blöndur, sem notaðar eru 
til að bæta og lagfæra jarðveg. 

Skrás. 1958, nr. 58. Tilkynnt 15. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af Douwe Egberts 
Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel N. V., framleiðsla og 
verzlun, Slachtedijk, Joure, Hollandi, og skrásett 31. marz s. á. 

Innan í ferhyrning er mynd af hestvagni með fólki i. Við hliðina á myndinni 
standa orðin: DOUWE EGBERTS PICKWICK, en fyrir ofan ferhyrninginn standa 
stafirnir D-E í nokkurs konar innsigli. 

  

  

DOUWE EGBERTS 

PICKWICK 

  

  

  

Samkvæmt tilkynningu 17. október 1957, er merkið skrásett í Hag 6. desember 
1957 fyrir kaffi, te og það, sem kemur í stað þess. 

Skrás. 1958, nr. 59. Tilkynnt 17. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af Imperial Chemical 
Industries Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 31. marz s. á. 

me AVLOGLOR 
Merkið er skrásett í London 23. desember 1949, 5. flokki, fyrir lyffræðileg efni 

til notkunar handa mönnum og til dýrlækninganotkunar, heilsuverndarefni og sótt- 
varnarefni öll innihaldandi klór. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 23. desember 1956. 

Skrás. 1958, nr. 60. Tilkynnt 17. febrúar 1958, kl. 3 e. h., af Sambandi íslenzkra 

samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 31. marz s. á. 
B67 
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ore POLYTEX 
Merkið er skrásett fyrir hreinlætisvörur, målningarvårur, efnagerðarvörur og 

aðra kemiska framleiðslu. 
Ber að skoða orðið POLYTEX sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 61. Tilkynnt 17. febrúar 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

81. marz s. á. 

Orðið: KLÓRREX 
Merkið er skrásett fyrir hreinlætisvörur, efnagerðarvörur og aðra kemiska 

framleiðslu. 

Ber að skoða orðið KLÓRREX sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 62. Tilkynnt 3. marz 1958, kl. 4 e. h., af Brynjólfi Ársælssyni, 

iðnaður, Reykjavík, og skrásett 31. marz s. á. 

Clearo 
Merkið er skrásett fyrir hreinsivökva á bifreiðarúður, aðrar rúður og gler, frost- 

varnarvökva á rúður og gler, þvottalög, silfurhreinsilög og vindlakveikjaralög. 

Ber að skoða orðið Clearo sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 63. Tilkynnt 15. febrúar 1968, kl. 11 f. h., af Douwe Egberts 

Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel N. V., framleiðsla og 

verzlun, Slachtedijk, Joure, Hollandi, og skrásett 31. marz s. á. 
Á innsiglismiða stendur innan hrings efst orðið: DOUWE. Þar fyrir neðan 

standa stafirnir: D- E og undir þeim stendur orðið: EGBERTS. 
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Samkvæmt tilkynningu 12. april 1954, er merkið skrásett í Hag 14. maí 1954 
fyrir kakaó og kakaóframleiðslu, súkkulaði og súkkulaðivörur, ávexti í safa, vin- 
anda og brennivín, ávaxtavín, kakaó og kóla-drykki, kjarna- og gerfikjarnadrykki, 
límonaði, ávaxtasafa, límonaði og sykurvatn, bjór, vín, eggjasnafs, líkjöra, eimað, 
konfekt, lakkrís, brjóstsykur, karamellur, sykur, kökur og bakarasíróp, gerfisykrun- 
arefni, síróp, sultutau, marmelade, hunang, gerfihunang, sáldsykur og súkkulaði, 
hlaup og pasta á smurt brauð, hveiti og hveitiframleiðslu, korn og kornframleiðslu, 
sjálflyftandi hveiti, barnafæðu, semolinagrjón, tapíókagrjón, kartöflumjöl, maís- 
sterkju, brauð, kex, tvíbökur, kökur og aðrar bakara- og sætabrauðsvörur, núðlur, 
makaroni, spaghetti og ámóta deigframleiðslu, eggjamjólkur- og búðingspúlver, 
belgávexti, smjörlíki og ætar olíur og feiti (utan rjómasmjörs), ís og sherbet (svala- 
drykkur), egg, púlver og efni úr eggjum, kjöt og kjötframleiðslu, fisk og fiskfram- 
leiðslu, skeldýr og lindýr, ávexti, sveppi og grænmeti, sykrað grænmeti, grænmeti, 
sem geymt hefur verið á annan hátt, t. d. engifer, hvönn, sykraður börkur, ávaxta- 
grænmetis-purée, niðursoðið kjöt, fisk, ávexti, grænmeti, skeldýr og lindýr (þ. á m. 
matvari fyrir djúpfrysti), súpur, soð og sósur úr þurrkuðum eða niðursoðnum 
efnum og teningum, matarilmefni, grænmetis- og kjötseyði, sjúkrafæðu, styrkjandi 
drykki, lyf til að bæta matarlyst, sterk matarlyf, taugastyrkjandi lyf, heimilislyf, 
þorskalýsi, bætiefni í mat og lyf, salt, edik, sinnep, súrsaðar káljurtir, krydd og 

jurtir, sand, sóda og litarefni í þvott, litarefni í matvæli og til heimilisnota, matar- 
vara, kerti og kertaframleiðslu, næturlýsingu og ljós, vax og vaxframleiðslu, sápu, 
sápupúlver, þvotta- og hreinsiefni, pússningsefni, pússnings- og skúringarefni, lita- 
eyðir, efni til að skilja fitu, dýrafóður, blettahreinsir, ryðhreinsir og ryðvara, snyrti- 
vöruefni, efni til að nota í hár, á húð, neglur og tennur, vellyktandi, pappír og 
pappirsframleiðsla til heimilisnota, pappa og pappaframleiðslu til heimilisnota, tóbak, 
tóbakstegundir, vindlingapappír, nauðsynlega hluti reykingamanna, eldspýtur, kaffi, 
koffeinlaust kaffi, kaffiseyði, fljótandi og duft, kaffirót, rófukaffi, maltkaffi, kaffi- 
síróp, kaffiuppbót, te, teuppbót. 

Skrás. 1958, nr. 64. Tilkynnt 6. júlí 1957, kl. 11 f. h., af Liggett £ Myers Tobacco 
Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. apríl 
1958. 

Orðið: OASIS með striki undir. Þar undir eru tveir hringar og innan í þeim 
er kóróna, en undir henni stendur: WITH Menthol Mist. 

OASIS 
  

  

Samkvæmt tilkynningu 10. maí 1957, er merkið skrásett í Washington 28. janúar 
1958, 17, flokki, fyrir cigarettur. 
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Skrås. 1958, nr. 65. Tilkynnt 10. september 1957, kl. 3 e. h., af Mogens Fin 

Stellinger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. apríl 1958. 

Á dökkum, ferstrendum, aflöngum fleti stendur innan hvítrar umgerðar orðið: 

GEMOL. 

  

Samkvæmt tilkynningu 14. ágúst 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 22. 

febrúar 1958 fyrir kemiskar afurðir í þágu iðju og iðnaðar, vísinda og ljósmynda- 

gerðar, eldslökkviefni, herðingar- og lóðningarefni, mótunarefni til afnota fyrir tann- 

lækna, bæs, harpeis, límefni, vax, kertaefni, tekniskar olíur, fituefni, þvotta- og 

bleikingarefni, sterkju og sterkjuafurðir, liti til að setja í þvott, efni til að fjarlægja 

bletti, efni til að verja ryði, fægi- og fágunarefni (þó ekki fyrir leður), slípunarefni, 

stein, gervistein, cement, kalk, möl, gips, bik, asfalt, tjöru, efni til að vernda tré, 

reyrvef, þakpappa, flytjanleg hús og reykháfa. 

Skrás. 1958, nr. 66. Tilkynnt 11. september 1957, kl. 3 e. h., af American Cyana- 

mid Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

18. april 1958. 

Ordid: LEDERCORT 
Samkvæmt tilkynningu 28. marz 1957, er merkid skråsett i Washington 14. 

janúar 1958, 18. flokki, fyrir steroid efnasambönd. 

Skrás. 1958, nr. 67. Tilkynnt 12. október 1957, kl. 3 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. april 1958. 
Orðið: DAMINO ásamt mynd, innan í hring. 

ge, 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

22. febrúar 1958 fyrir lakadamask, röndótt satin í sængurfatnað, metravörur Í sæng- 

urver, borðdúka og pentudúka, í handklæði og þurrkur. 

Skrás. 1958, nr. 68. Tilkynnt 28. október 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 

18. apríl 1958.
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Á ljósum grunni er höfuðmynd af svertingja innan hringmyndaðs ramma og 279 
fyrir ofan myndina stendur orðið: Neger, en undir henni stendur orðið: Mohr. 

  

Samkvæmt tilkynningu 25. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
4. janúar 1958 fyrir garn úr bómull, ull og silki, sokka, háleista og útsaumsvörur 
úr slíku garni. 

Skrás. 1958, nr. 69. Tilkynnt 28. október 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 

18. apríl 1958. 
Innan áttstrends ramma stendur milli tveggja lína orðið: HAFA. Skálínur, er 

mynda þríhyrning, eru fyri rofan orðið. 

HAFA, 
NZ 1/ 

Samkvæmt tilkynningu 22. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
15. febrúar 1958 fyrir hluta til hjólhesta og mótora, þ. e. stimpilhringa, þéttingar, 
stúthaldara, loka, innsprautunarstúta, fótskarir, stýri, aurhlífar, gafla, söðulteina.
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Skrås. 1958, nr. 70. Tilkynnt 8. januar 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skråsett 18. 

april s. å. ” 
Orðið: 

ret Saxodont 

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1957, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 
22. februar 1958 fyrir ilmvårur, efni til likams- og fegurdarumhirdu, eteriskar oliur, 
sápu, þvotta- og bleikingarefni. 

Skrás. 1958, nr. 71. Tilkynnt 11. febrúar 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

18. april s. á. 
Innan ramma er tígull og stendur á honum stafurinn: G, en á áföstum hring- 

mynduðum fleti við tígulinn stendur stafurinn: r. Þar fyrir neðan stendur: 
M-EXTRA. 

M-EXTRA 
IV/8/22 

  

Samkvæmt tilkynningu 10. janúar 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
15. febrúar 1958 fyrir kemiskar afurðir til lækninga og heilsuræktar, lyfjaefni, 
plástra, umbúðaefni, dýra- og jurtaeyðandi efni, sótthreinsunarefni, efni til að varð- 

veita matvæli, kemiskar afurðir til iðju og iðnaðar og vísindalegra markmiða, eld- 
slökkviefni, herðingar- og lóðningarefni, mótunarefni til afnota fyrir tannlækna, 
tannfyllingarefni, steinkennd hráefni, litarefni, liti, fernis, lakk, bæs, harpeis, límefni, 

gljásvertu, efni til að fága og verja leður, gljáa- og sútunarefni, gljádeig, vax, 
kertaefni, iðnaðarolíur og feitiefni, smurningsefni, ilmvörur, efni til líkams- og 
fegurðarumhirðu, eteriskar olíur, sápu, þvotta- og bleikingarefni, skolefni til þvotta, 
uppþvottaefni, efni til að mýkja vatn, sterkju og sterkjuafurðir til þvotta, litarefni 
í þvott, bletteyðandi efni, ryðvarnarefni, fægi- og fágunarefni (þó ekki fyrir leður), 
slípiefni, efni til að vernda tré.
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Skrås. 1958, nr. 72. Tilkynnt 27. februar 1958, kl. 11 f. h., af Alfred Fahrni, 279 
verzlun, Zurich, Sviss og skråsett 5. mai s. å. 

me NOVOPAN 
Samkvæmt tilkynningu 30. október 1952, er merkið skrásett i Bern fyrir gervi- 

viðarplötur, aðallega eða eingöngu framleiddar úr pressuðum viðarögnum. 

Skrás 1958, nr. 73. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af Verksmiðjunni 

Herkúles h.f., iðnrekstur, Reykjavík, og skrásett 5. maí s. á. 
Orðið: 

CONDE 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklutar. 
Ber að skoða orðið CONDE sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 74. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. maí s. á. 

Orðið: DAVY 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, bar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið DA VY sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 75. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. maí s. á. 

Orðið: ELITA 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið ELITA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 76. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. maí s. á. 
Orðið: LORD 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið LORD sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 77. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. maí s. á. 

Orðið: LUNA 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið LUNA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir
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279 Skrås. 1958, nr. 78. Tilkynnt 27. februar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 

5. mai s. å. 
Ordid: MADAME 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið MA D A ME sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 79. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. maí s. á. 

Orðið: PRIMAVÉRA 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið PRIMA VERA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greindar vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 80. Tilkynnt 27. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. maí s. á. 

Orðið: ROY 

Merkið er skrásett fyrir alls konar tilbúinn fatnað, þar með taldir vasaklútar. 
Ber að skoða orðið ROY sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 81. Tilkynnt 5. marz 1958, kl. 11 f. h., af Seylon Tea Packers 
Limited, verzlun, Stellinbosch, Cape Province, Sambandsríkjum Suður-Afríku, og 

skrásett 5. maí s. á. 

Orðið: CATHERINA DA BRAGANZA 

Merkið er skrásett í Pretoria 6. ágúst 1955, 42. flokki, fyrir te, kaffi og kakaó. 

Skrás. 1958, nr. 82. Tilkynnt 8. marz 1958, kl. 3 e. h., af Pan h.f., iðnrekstur, 
Reykjavík, og skrásett 10. maí s. á. 

Mynd af hvítklæddum manni með hvíta húfu og bakka í hendi, standandi fyrir 

framan orðið Pan. 

  

Merkið er skrásett fyrir: Kemisk efni, föst og fljótandi, lyf, plástra, sáraum- 
búðir, hjúkrunarvörur, efni til útrýmingar á dýrum, skorkvikindum og jurtum, efni
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til varðveitingar á matvælum, áburð, hårgreidsluskraut, tilbúin blóm, akuryrkju-, 

skógræktar-, garðræktar- og fiskveiðaafurðir, vefnaðarvöru alls konar, fatnað karla, 

kvenna og barna, prjónavörur alls konar, borðdúka, sængurlin, léreftsvörur alls 

konar, silki- og gervisilkisokka alls konar og hatta, vettlinga, hanzka, hálslín, skyrt- 

ur, skó alls konar, stígvél alls konar, frakka, kápur, skjól- og hlífðarföt alls konar, 

olíuföt og alls konar sjóföt, sængurfatnað alls konar, húsgagnaáklæði, húsgögn, 

hurðir, glugga, gler, hús, lýsingar-, hitunar-, eldhúss-, kæli-, þurrkunar- og viðrunar- 

tæki og áhöld, vatnsleiðslu-, baðsnyrtingarefni, svita- og lykteyðandi efni, bursta- 

gerðarefni og bursta alls konar, snyrtivöruefni, hreinsunarefni og hreinsunarvörur 

alls konar, fægivörur, fegrunarefni og fegrunarvörur alls konar, slökkvitæki og 

áhöld, herðunar- og kveikiáhöld, tannlækningatæki, þéttiefni og einangrunarefni við 

hita, raka og kulda, rafmagni og hljóði, kork og vörur úr korki, hráar og hálfunnar 

málmtegundir, hnífa, smíðatól, sting- og höggvopn, nálar, öngla, skeifur, hóffjaðrir 

og nagla, glerungaðar, tinaðar og krómaðar vörur, járnvörur, járnsmíðavörur alls 

konar, smáar og stórar, skrár alls konar, lamir, pjátursvörur, klukkur, úr, peninga- 

skápa og kassa, vélar alls konar, flutningatæki alls konar til lands og sjávar, þar 

með talin skip og bátar og í lofti, með eða án véla ásamt hlutum og tækjum úr þeim, 

litarefni alls konar, liti, málningu alls konar, kalk, sement og byggingarefni alls 

konar, feldi, skinn alls konar, leðurvörur alls konar, fernis, lakk, terpintínu, bæs, 

harpis, lím og límefni, slikju og sútunarefni, fágunarefni, tvinna, garn og aðrar 

spunavörur, net, kaðla og stálvír, öl alls konar, vín, vínanda, gosdrykki, óáfenga 

drykki, aldinsafa, matarliti, matarolíu, smjörlíki, jurtafeiti, matarsalt, kryddvörur 

alls konar, bökunardropa alls konar, essensa alls konar, kjöt- og fiskafurðir, kjöt- 

seyði, niðursoðið kjöt og fisk, grænmeti, ávaxtavörur, egg, mjólk, rjóma, ásamt 

afurðum úr þeim, smjör, ost, feiti, kaffi, te, kaffibæti, sykur, flórsykur, síróp, glucose, 

hunang, mjöl og grjón, hýði, bran og aðrar matarafurðir, deigvörur, krydd, ídýfu, 

tómatsósu og alls konar sósur, edik, ediksýru, vínsýru, citronsýru, sinnep, kakaó, 

súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, sykurvörur, sykraða ávexti, nýja og þurrkaða, 

tyggigúmmí, marsipan, lakkrits, lakkritspillur, búðingsduft, hálspillur alls konar, 

munngæti alls konar, mentholpillur, brauðgerðarefni, kökugerðarefni, succat, maca- 

roni, lyftiduft, eggjaduft, eggjagult, kremduft, malt, fóðurefni alls konar, heilsu- og 

baðsalt, fótabaðsalt, æðri málma, gull-, silfur-, nikkel- og aluminiumvörur, vörur úr 

bronce, nýsilfri og öðrum svipuðum málmum, ekta og óekta skrautgripi, gipsvörur 

og myndastyttur, vasa og aðra hluti úr gipsi, regnhlífar, stafi, eldivið, lýsingarefni, 

vax, harðgúm, harðgúmslíkingar og vörur úr þeim, tekniskar olíur og feiti, smurn- 

ingsefni, vörur úr tré, beini, horni, skjaldböku, skíði, fílabeini, perlumóður, rafi, 

rafrauði, tréningi og svipuðum eðlilegum og tilbúnum efnum, rennismíða- og mynd- 

skeravörur, körfugerðar og aðrar fléttaðar vörur, myndaramma og lista á þá, tilbúin 

augu og tennur, læknistæki, tól og áhöld, eðlisfræðilegar-, efnafræðislegar-, sjón- 

tæknislegar-, jarðmælingar-, sjómennsku-, vogarmerkis-, eftirlits og myndatöku- 

vélar, teikniáhöld, hljóðfæri, útvarpstæki, aflvélar til reksturs með gufu, rafmagni, 

ljósi, olíu, steinolíu, benzíni, hráefni af öllum tegundum og til sérhverrar notkunar, 

rekstursreimar, slöngur, sjálfhreyfivélar, búsáhöld, fjósa-, garð- og akuryrkjuáhöld, 

spegla, upptroðnar vörur, veggfóðrara- og húsaskreytingarvörur, rúmstæði, pappír, 

pappa, tjörupappa, valpappa, pappirs- og pappavörur, þar á meðal bækur, nótur og 

aðrar prentvörur, spil, myndatökuvörur, hráefni og hálfgerðar vörur til pappírs- 

gerðar, skilti, myndamót, stafi, listvörur, postulín, postulínsstein, leir, spegilgler, 

gips, steinsteypu, bik, asfalt, tjöru, byggingarefni, kögurvörur, bönd, sauma- og 

leggingavörur, tölur, útsaum, knipplingar, blúndur og fatnað úr þeim, söðulgerðar- 

og töskugerðar-, hanzkagerðar-, bókbands- og leðurvörur, ritföng, ilmvötn, bragð- 

bætandi olíur, sápur, þvotta- og aflitunarefni, sterkju og sterkjuefni, þvottabláma, 

blettavatn, blettaafmáunarefni, ryðvarnarefni, efni til fágunar, slípunar, gljáningar 
B 68 
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og varðveitingar á tré, leðri, málmi, gleri, steini og leirvörum, leikföng, íþrótta- og 
leikfimisáhöld, sportvörur alls konar og útbúnað, tjöld, bakpoka, svefnpoka, bedda, 
eldspýtur, flugelda, stjörnuljós alls konar, tóbak, tóbaksafurðir, vindlinga, cigarettur, 
vindla, cigarettupappir, neftóbak, munntóbak, ábreiður, stráábreiður, gólfdúka, vax- 
dúka, gluggatjöld, fána, poka, flóka, ofin og prjónuð efni og vörur unnar úr þeim, 
blek alls konar, lakk alls konar, tannkrem, munnhreinsunarsápu og efni alls konar, 
fljótandi og föst, ilmolíur alls konar, reykelsi, vanillinsykur, vanillusykur, vanillin- 
töflur, saft alls konar, kjarnadrykkjarduft, kjarnadrykkjartöflur og önnur þurrefni 
til gosdrykkjagerðar, reiðhjól, saumavélar, grammófóna, lúðra og önnur blásturs- 
tæki, gjallarhorn, gleraugu, sólgleraugu, hlífðargleraugu, blikk og vörur úr blikki, 
skósvertu, skóbrúnu, skófeiti, lakkáburð og alls konar áburð á skó og stígvél, bón, 
gólfbón og alls konar áburð á gólf, bíla, húsgögn og aðra hluti, gluggakrit og önnur 
fægiefni og hreinsunarefni, skíðaáburð, gleraugnaáburð, hárvatn og raksápur, sótt- 
hreinsunarefni. 

Skrás. 1958, nr. 83. Tilkynnt 8. marz 1958, kl. 3 e. h., af Efnagerð Reykjavíkur 
h.f., heildverzlun og framleiðsla, Reykjavík, og skrásett 10. maí s. á. 

SAM 
Merkið er skrásett fyrir: Kemisk efni, föst og fljótandi, lyf, plástra, sáraum- 

búðir, hjúkrunarvörur, efni til útrýmingar á dýrum, skorkvikindum og jurtum, efni 
til varðveitingar á matvælum, áburð, hárgreiðsluskraut, tilbúin blóm, akuryrkju-, 
skógræktar-, garðræktar- og fiskveiðaafurðir, vefnaðarvöru alls konar, fatnað karla, 
kvenna og barna, prjónavörur alls konar, borðdúka, sængurlín, léreftsvörur alls 
konar, silki- og gervisilkisokka alls konar og hatta, vettlinga, hanzka, hálslín, skyrt- 
ur, skó alls konar, stígvél alls konar, frakka, kápur, skjól- og hlífðarföt alls konar, 
olíuföt og alls konar sjóföt, sængurfatnað alls konar, húsgagnaáklæði, húsgögn, 
hurðir, glugga, gler, hús, lýsingar-, hitunar-, eldhúss-, kæli-, þurrkunar- og viðrunar- 
tæki og áhöld, vatnsleiðslu-, baðsnyrtingarefni, svita- og lykteyðandi efni, bursta- 
gerðarefni og bursta alls konar, snyrtivöruefni, hreinsunarefni og hreinsunarvörur 
alls konar, fægivörur, fegrunarefni og fegrunarvörur alls konar, slökkvitæki og 
áhöld, herðunar- og kveikiáhöld, tannlækningatæki, þéttiefni og einangrunarefni við 
hita, raka og kulda, rafmagni og hljóði, kork og vörur úr korki, hráar og hálfunnar 
málmtegundir, hnífa, smíðatól, sting- og höggvopn, nálar, öngla, skeifur, hóffjaðrir 
og nagla, glerungaðar, tinaðar og krómaðar vörur, járnvörur, járnsmíðavörur alls 
konar, smáar og stórar, skrár alls konar, lamir, pjátursvörur, klukkur, úr, peninga- 
skápa og kassa, vélar alls konar, flutningatæki alls konar til lands og sjávar, þar 
með talin skip og bátar og í lofti, með eða án véla ásamt hlutum og tækjum úr þeim, 
litarefni alls konar, liti, málningu alls konar, kalk, sement og byggingarefni alls 
konar, feldi, skinn alls konar, leðurvörur alls konar, fernis, lakk, terpintínu, bæs, 
harpis, lím og límefni, slikju og sútunarefni, fágunarefni, tvinna, garn og aðrar 
spunavörur, net, kaðla og stálvír, öl alls konar, vín, vínanda, gosdrykki, óáfenga 
drykki, aldinsafa, matarliti, matarolíu, smjörlíki, jurtafeiti, matarsalt, kryddvörur 
alls konar, bökunardropa alls konar, essensa alls konar, kjöt- og fiskafurðir, kjöt- 
seyði, niðursoðið kjöt og fisk, grænmeti, ávaxtavörur, egg, mjólk, rjóma, ásamt 
afurðum úr þeim, smjör, ost, feiti, kaffi, te, kaffibæti, sykur, flórsykur, síróp, glucose, 
hunang, mjöl og grjón, hýði, hran og aðrar matarafurðir, deigvörur, krydd, ídýfu,
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tómatsósu og alls konar sósur, edik, ediksyru, vinsyru, citronsyru, sinnep, kakaó, 279 

súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, sykurvörur, sykraða ávexti, nýja og þurrkaða, 

tyggigúmmí, marsipan, lakkrits, lakkritspillur, búðingsduft, hálspillur alls konar, 

munngæti alls konar, mentholpillur, brauðgerðarefni, kökugerðarefni, succat, maca- 

roni, lyftiduft, eggjaduft, eggjagult, kremduft, malt, fóðurefni alls konar, heilsu- og 

baðsalt, fótabaðsalt, æðri málma, gull-, silfur-, nikkel- og aluminiumvörur, vörur úr 

bronce, nýsilfri og öðrum svipuðum málmum, ekta og óekta skrautgripi, gipsvörur 

og myndastyttur, vasa og aðra hluti úr gipsi, regnhlifar, stafi, eldivið, lýsingarefni, 

vax, harðgúm, harðgúmslíkingar og vörur úr þeim, tekniskar olíur og feiti, smurn- 

ingsefni, vörur úr tré, beini, horni, skjaldböku, skíði, fílabeini, perlumóður, rafi, 

rafrauði, tréningi og svipuðum eðlilegum og tilbúnum efnum, rennismíða- og mynd- 

skeravörur, körfugerðar og aðrar fléttaðar vörur, myndaramma og lista á þá, tilbúin 

augu og tennur, læknistæki, tól og áhöld, eðlisfræðilegar-, efnafræðislegar-, sjón- 

tæknislegar-, jarðmælingar-, sjómennsku-, vogarmerkis-, eftirlits- og myndatöku- 

vélar, teikniáhöld, hljóðfæri, útvarpstæki, aflvélar til reksturs með gufu, rafmagni, 

ljósi, olíu, steinolíu, benzíni, hráefni af öllum tegundum og til sérhverrar notkunar, 

rekstursreimar, slöngur, sjálfhreyfivélar, búsáhöld, fjósa-, garð- og akuryrkjuáhöld, 

spegla, upptroðnar vörur, veggfóðrara- og húsaskreytingarvörur, rúmstæði, pappír, 

pappa, tjörupappa, valpappa, pappírs- og pappavörur, þar á meðal bækur, nótur og 

aðrar prentvörur, spil, myndatökuvörur, hráefni og hálfgerðar vörur til pappíirs- 

gerðar, skilti, myndamót, stafi, listvörur, postulín, postulínsstein, leir, spegilgler, 

gips, steinsteypu, bik, asfalt, tjöru, byggingarefni, kögurvörur, bönd, sauma- og 

leggingavörur, tölur, útsaum, knipplingar, blúndur og fatnað úr þeim, söðulgerðar- 

og töskugerðar-, hanzkagerðar-, bókbands- og leðurvörur, ritföng, ilmvötn, bragð- 

bætandi olíur, sápur, þvotta- og aflitunarefni, sterkju og sterkjuefni, þvottabláma, 

blettavatn, blettaafmáunarefni, ryðvarnarefni, efni til fágunar, slípunar, gljáningar 

og varðveitingar á tré, leðri, málmi, gleri, steini og leirvörum, leikföng, íþrótta- og 

leikfimisáhöld, sportvörur alls konar og útbúnað, tjöld, bakpoka, svefnpoka, bedda, 

eldspýtur, flugelda, stjörnuljós alls konar, tóbak, tóbaksafurðir, vindlinga, cigarettur, 

vindla, cigarettupappír, neftóbak, munntóbak, ábreiður, stráábreiður, gólfdúka, vax- 
dúka, gluggatjöld, fána, poka, flóka, ofin og prjónuð efni og vörur unnar úr þeim, 
blek alls konar, lakk alls konar, tannkrem, munnhreinsunarsápu og efni alls konar, 

fljótandi og föst, ilmolíur alls konar, reykelsi, vanillinsykur, vanillusykur, vanillin- 

töflur, saft alls konar, kjarnadrykkjarduft, kjarnadrykkjartöflur og önnur þurrefni 

til gosdrykkjagerðar, reiðhjól, saumavélar, grammófóna, lúðra og önnur blásturs- 

tæki, gjallarhorn, gleraugu, sólgleraugu, hlífðargleraugu, blikk og vörur úr blikki, 

skósvertu, skóbrúnu, skófeiti, lakkáburð og alls konar áburð á skó og stígvél, bón, 

gólfbón og alls konar áburð á gólf, bila, húsgögn og aðra hluti, gluggakrit og önnur 
fægiefni og hreinsunarefni, skíðaáburð, gleraugnaáburð, hárvatn og raksápur, sótt- 

hreinsunarefni. 
Ber að skoða orðið SVALI sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 84. Tilkynnt 8. marz 1958, kl. 3 e. h., af Stefáni Thorarensen 

h.f., umboðs- og heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 10. maí s. á. 

Orðið: TORO á jafnarma krossi umluktum af hring, er tengir armana saman. 
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Merkið er skrásett fyrir: Kemisk efni, föst og fljótandi, lyf, plåstra, såraum- 
búðir, hjúkrunarvörur, efni til útrýmingar á dýrum, skorkvikindum og jurtum, efni 
til varðveitingar á matvælum, áburð, hárgreiðsluskraut, tilbúin blóm, akuryrkju, 
skógræktar-, garðræktar- og fiskveiðaafurðir, vefnaðarvöru alls konar, fatnað karla, 
kvenna og barna, prjónavörur alls konar, borðdúka, sængurlin, léreftsvörur alls 
konar, silki- og gervisilkisokka alls konar og hatta, vettlinga, hanzka, hálslín, skyrt- 
ur, skó alls konar, stígvél alls konar, frakka, kápur, skjól- og hlifðarföt alls konar, 
olíuföt og alls konar sjóföt, sængurfatnað alls konar, húsgagnaáklæði, húsgögn, 
hurðir, glugga, gler, hús, lýsingar-, hitunar-, eldhúss-, kæli-, þurrkunar- og viðrunar- 
tæki og áhöld, vatnsleiðslu-, baðsnyrtingarefni, svita- og lykteyðandi efni, bursta- 
gerðarefni og bursta alls konar, snyrtivöruefni, hreinsunarefni og hreinsunarvörur 
alls konar, fægivörur, fegrunarefni og fegrunarvörur alls konar, slökkvitæki og 
áhöld, herðunar- og kveikiáhöld, tannlækningatæki, þéttiefni og einangrunarefni við 
hita, raka og kulda, rafmagni og hljóði, kork og vörur úr korki, hráar og hálfunnar 
málmtegundir, hnífa, smíðatól, sting- og höggvopn, nálar, öngla, skeifur, hóffjaðrir 
og nagla, glerungaðar, tinaðar og krómaðar vörur, járnvörur, járnsmíðavörur alls 
konar, smáar og stórar, skrár alls konar, lamir, pjátursvörur, klukkur, úr, peninga- 
skápa og kassa, vélar alls konar, flutningatæki alls konar til lands og sjávar, þar 
með talin skip og bátar og í lofti, með eða án véla ásamt hlutum og tækjum úr þeim, 
litarefni alls konar, liti, málningu alls konar, kalk, sement og byggingarefni alls 
konar, feldi, skinn alls konar, leðurvörur alls konar, fernis, lakk, terpintinu, bæs, 

harpis, lím og límefni, slikju og sútunarefni, fágunarefni, tvinna, garn og aðrar 
spunavörur, net, kaðla og stálvír, öl alls konar, vín, vínanda, gosdrykki, óáfenga 
drykki, aldinsafa, matarliti, matarolíu, smjörlíki, jurtafeiti, matarsalt, kryddvörur 
alls konar, bökunardropa alls konar, essensa alls konar, kjöt- og fiskafurðir, kjöt- 
seyði, niðursoðið kjöt og fisk, grænmeti, ávaxtavörur, egg, mjólk, rjóma, ásamt 
afurðum úr þeim, smjör, ost, feiti, kaffi, te, kaffibæti, sykur, flórsykur, síróp, glucose, 
hunang, mjöl og grjón, hýði, bran og aðrar matarafurðir, deigvörur, krydd, ídýfu, 
tómatsósu og alls konar sósur, edik, ediksýru, vínsýru, citronsýru, sinnep, kakaó, 
súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, sykurvörur, sykraða ávexti, nýja og þurrkaða, 
tyggigúmmí, marsipan, lakkrits, lakkritspillur, búðingsduft, hálspillur alls konar, 
munngæti alls konar, mentholpillur, brauðgerðarefni, kökugerðarefni, succat, maca- 
roni, lyftiduft, eggjaduft, eggjagult, kremduft, malt, fóðurefni alls konar, heilsu- og 
baðsalt, fótabaðsalt, æðri málma, gull-, silfur-, nikkel- og aluminiumvörur, vörur úr 
bronce, nýsilfri og öðrum svipuðum málmum, ekta og óekta skrautgripi, gipsvörur 
og myndastyttur, vasa og aðra hluti úr gipsi, regnhlífar, stafi, eldivið, lýsingarefni, 
vax, harðgúm, harðgúmslíkingar og vörur úr þeim, tekniskar olíur og feiti, smurn- 
ingsefni, vörur úr tré, beini, horni, skjaldböku, skíði, fílabeini, perlumóður, rafi, 

rafrauði, tréningi og svipuðum eðlilegum og tilbúnum efnum, rennismíða- og mynd- 
skeravörur, körfugerðar og aðrar fléttaðar vörur, myndaramma og lista á þá, tilbúin 
augu og tennur, læknistæki, tól og áhöld, eðlisfræðilegar-, efnafræðislegar-, sjón- 
tæknislegar-, jarðmælingar-, sjómennsku-, vogarmerkis-, eftirlits- og myndatöku- 
vélar, teikniáhöld, hljóðfæri, útvarpstæki, aflvélar til reksturs með gufu, rafmagni, 
ljósi, olíu, steinolíu, benzíni, hráefni af öllum tegundum og til sérhverrar notkunar, 
rekstursreimar, slöngur, sjálfhreyfivélar, búsáhöld, fjósa-, garð- og akuryrkjuáhöld, 
spegla, upptroðnar vörur, veggfóðrara- og húsaskreytingarvörur, rúmstæði, pappír, 
pappa, tjörupappa, valpappa, pappírs- og pappavörur, þar á meðal bækur, nótur og 
aðrar prentvörur, spil, myndatökuvörur, hráefni og hálfgerðar vörur til pappirs- 
gerðar, skilti, myndamót, stafi, listvörur, postulín, postulínsstein, leir, spegilgler, 
gips, steinsteypu, bik, asfalt, tjöru, byggingarefni, kögurvörur, bönd, sauma- og 
leggingavörur, tölur, útsaum, knipplingar, blúndur og fatnað úr þeim, söðulgerðar- 
og töskugerðar-, hanzkagerðar-, bókbands- og leðurvörur, ritföng, ilmvötn, bragð-
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bætandi olíur, sápur, þvotta- og aflitunarefni, sterkju og sterkjuefni, þvottabláma, 

blettavatn, blettaafmáunarefni, ryðvarnarefni, efni til fágunar, slípunar, gljáningar 

og varðveitingar á tré, leðri, málmi, gleri, steini og leirvörum, leikföng, íþrótta- og 

leikfimisáhöld, sportvörur alls konar og útbúnað, tjöld, bakpoka, svefnpoka, bedda, 

eldspýtur, flugelda, stjörnuljós alls konar, tóbak, tóbaksafurðir, vindlinga, cigarettur, 

vindla, cigarettupappír, neftóbak, munntóbak, ábreiður, stráábreiður, sólfdúka, vax- 

dúka, gluggatjöld, fána, poka, flóka, ofin og prjónuð efni og vörur unnar úr þeim, 

blek alls konar, lakk alls konar, tannkrem, munnhreinsunarsápu og efni alls konar, 

fljótandi og föst, ilmolíur alls konar, reykelsi, vanillinsykur, vanillusykur, vanillin- 

töflur, saft alls konar, kjarnadrykkjarduft, kjarnadrykkjartöflur og önnur þurrefni 

til gosdrykkjagerðar, reiðhjól, saumavélar, grammófóna, lúðra og önnur blásturs- 

tæki, gjallarhorn, gleraugu, sólgleraugu, hlífðargleraugu, blikk og vörur úr blikki, 

skósvertu, skóbrúnu, skófeiti, lakkáburð og alls konar áburð á skó og stígvél, bón, 

gólfbón og alls konar áburð á gólf, bíla, húsgögn og aðra hluti, gluggakrit og önnur 

fægiefni og hreinsunarefni, skíðaáburð, gleraugnaáburð, hárvatn og raksápur, sótt- 

hreinsunarefni. 

Skrás. 1958, nr. 85. Tilkynnt 18. febrúar 1958, kl. 11 f. h., af Nýju skóverkverk- 

smiðjunni h.f., iðnrekstur, Reykjavík, og skrásett 17. maí s. á. 

Orðið: 

ITALO 

Merkið er skrásett fyrir alls konar kven-, karlmanna- og unglingaskó. 

Ber að skoða orðið ITALO sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 86. Tilkynnt 8. marz 1958, kl. kl. 11 f. h., af Sjófataverksmiðj- 

unni h.f., iðnrekstur, Reykjavík, og skrásett 17. maí s. á. 

Orðið: 

POLLABUXKUR 

Merkið er skrásett fyrir hlifðarfatnað barna. 

Ber að skoða orðið POLLABUXUR sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greindar vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 87. Tilkynnt 1. júní 1957, kl. 11 f. h., af American Cyanamid 

Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 24. 

ACHROPAC Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 28. marz 1957, er merkið skrásett í Washington 11. marz 

1958. 18. flokki, fyrir fúkalyfjaefnasamsetningar. 

Skrás. 1958, nr. 88. Tilkynnt 6. september 1957, kl. 3 e. h., af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 24. maí 

1958. 

Orðið: CODELPRONE 

1958 

279



1958 

279 

554 

Samkvæmt tilkynningu 14. juni 1957, er merkid skråsett i Washington 25. marz 
1958, 18. flokki, fyrir læknandi samsetningar til að nota við meðferð á gigt og liða- 
sjúkdómum og skyldum sjúkdómum og ofnæmi. 

Skrás. 1958, nr. 89 „Tilkynnt 13. nóvember 1956, kl. 10 f. h., af Scandinavian- 
American Nylon-Hosiery A/S., iðjurekstur, Nærum, Danmörku, og skrásett 24. maí 
1958. 

Orðið: DANI LON 

Samkvæmt tilkynningu 25. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
30. nóvember 1957 fyrir sokka, hálfsokka, nærföt og prjónaðan fatnað. 

Skrás. 1958, nr. 90. Tilkynnt 8. marz 1958, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Átvidaberg- 
Facit, iðjurekstur, Átvidaberg, Sviþjóð, og skrásett 24. maí s. á. 

Orðið: 

FACIT 

Samkvæmt tilkynningu 7. maí 1957, er merkið skrásett í Stokkhólmi 10. janúar 
1958 fyrir skrifstofuhúsgögn, rafeindavélar, fjölritunarvélar, reiknivélar og allar 
aðrar tegundir skrifstofuvéla og hluta af þeim. 

Skrás. 1958, nr. 91. Tilkynnt 12. marz 1958, kl. 10 f. h., af Ashe Laboratories 
Limited, iðjurekstur, Leatherhead, Surrey, Englandi, og skrásett 24. maí s. á. 

BANDBOX 
Merkið er skrásett í London 9. apríl 1951, 3. flokki, fyrir hársnyrtivörur, sem 

þó eru ekki lyf. 

Skrás. 1958, nr. 92. Tilkynnt 12. marz 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 24. 
maí s. á. 

ork: HEADSPIN 
Merkið er skrásett í London 30. nóvember 1953, 3. flokki, fyrir efni til þvotta 

á fatnaði, efni til að hreinsa, fægja, þvo og ná af blettum, sápur, ilmvötn, essential- 
olíur, snyrtivörur, hárvötn og tannkrem. 

Skrás. 1958, nr. 93. Tilkynnt 13. marz 1958, kl. 11 f. h., af Badische Anilin- & 
Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Ludwigshafen am Rhein, Þýzkalandi, 
og skrásett 24. maí s. á. 

Orðið: Styropor 
Samkvæmt tilkynningu 5. janúar 1951, er merkið skrásett í Minchen 6. október 

1953, 4. flokki, fyrir freyðanlegt polystyral, einkum af kornalögun.
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Skrás. 1958, nr. 94. Tilkynnt 19. febrúar 1958, kl. 2 e. h., af Gunnari Jóhanns- 279 

syni, iðnaður, Reykjavík, og skrásett 24. maí s. á. 
Mynd af gjósandi hver á svörtum og bláum grunni. Orðið VARMI stendur á 

svarta grunninum með gylltum stöfum. Gylltur hringur er í kringum merkið og 
þar skrifað með svörtum stöfum: IÐNAÐUR ÖRYRKJA, LANGHOLTSVEGI 103, 

SÍMI 10691. 

  

Merkið er skrásett fyrir alls konar húfur, sokkahlifar, ytri og innri fatnað alls 

konar, á börn, konur og karla; einnig plastumbúðir af ýmsum gerðum. 

Skrás. 1958, nr. 95. Tilkynnt 15. marz 1958, kl. 10 f. h., af Julius Epple K. G., 
iðjurekstur, Pforzheim, Þýzkalandi, og skrásett 24. maí s. á. 

—— Aristo 
Samkvæmt tilkynningu 15. marz 1958, kl. 10 f. h., er merkið skrásett i Berlin 

30. júní 1936, 40. flokki, fyrir armbands- og vasaur úr ekta og óekta málmum, svo 
og hluta þeirra. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. janúar 1956. 

Skrás. 1958, nr. 96. Tilkynnt 31. mai 1956, kl. 2 e. h., af Centrotex, podnik 
zahranicníhó obchodu pro dovos a vývos textilníhó a kozeného zbozi, iðjurekstur 
og verzlun, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 4. júní 1958. 

Orðin: 

Golf Standard 

Samkvæmt tilkynningu 9. október 1956, er merkið skrásett í Prag 21. marz 
1957 fyrir karlmannsnærfatnað og karlmannsskyrtur. 

Skrás. 1958, nr. 97. Tilkynnt 11. desember 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skrá- 

sett 4. júní 1958. 
Skjaldarmerki á innrömmuðum, ferhyrndum fleti og undir því orðið: CENTRO- 

TEX, á dökkum borða.
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Samkvæmt tilkynningu 13. februar 1957, er merkid skråsett i Prag 18. marz 
1957 fyrir regnfrakka. 

Skrås. 1958, nr. 98. Tilkynnt 20. marz 1958, kl. 2 e. h., af Joni Gudmundssyni, 
idnadur, Reykjavik, og skråsett 4. juni s. å. 

Orðið: bellot á svörtum grunni og er b rautt, seinna | rautt, en hinir stafirnir 
hvítir. 

  

Merkið er skrásett fyrir snyrtivörur. 
Ber að skoða orðið bellot sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 99. Tilkynnt 20. marz 1958, kl. 4 e. h., af N. V. Amsterdamsche 

Likeurstokerij „tLootsje“ der Erven Lucas Bols, framleiðsla og verzlun, Amsterdam, 

Hollandi, og skrásett 4. júní s. á. 

la Daar de gevestigde goede naum van ovs hus iz 

{ s: 

le 
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omstyeeks den jarc 1575, tot enedele concurreyk 

aanleiding heeft gegeveu en wij dit misbruik 
ål  wenschen tegen te gaan, zoo vocgen wiy va 

flesschen en kruiken waarap pri 
„ en brhalve ons bekend kt. 
| etikette met onze ba 

  

ág: uanleidiug der bestaande luternativnale 
ak Wetrð ísouen gesireng vervolgen die ons Merk nnmaken 

AMSTERDAM den 1 Januarij 1868, 
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Hvítur miði með skrautramma. Innan rammans er smátt lesmål og skáhalt yfir 

það er letrað með svörtum upphafsstöfum orðið: BOLS. 
Samkvæmt tilkynningu 22. febrúar 1943, er merkið skrásett í Hag 24. febrúar 

1943 fyrir vínanda, líköra, eggjasnapsa, vin, ávaxtavín, ávaxtasafa, ávexti geymda 
í alkóhóli, púns, ávexti geymda í safa, raunveruleg og tilbúin límonaðisaft, límonaði, 

gosdrykki, ölkelduvatn og bjór. 

Skrás. 1958, nr. 100. Tilkynnt 20. marz 1958, kl. 4 e. h., af Henkel & Cie. G. m. 

b. H., iðjurekstur, Dússeldorf-Holthausen, Þýzkalandi, og skrásett 4. júní s. á. 
Orðið: DY OX 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1950, er merkid skråsett i Munchen 7. desem- 

ber 1951, 2. flokki, fyrir lyfjaefni, kemiskar vårur til lækninga og heilsuræktar, 

dýra- og jurtaeyðingarefni, gerilsneydingar- og rotvarnarefni (sótthreinsunarefni), 

efni til að halda matvælum ferskum og óskemmdum, efni til að þrífa skepnur og 

plöntur, kemiskar vörur til iðnaðar, eldslökkviefni, jarð-hráefni, bórax, upplausnar- 

efni fyrir ketilstein, „impregneringar“-efni fyrir við, leður, pappír og vefnaðarvör- 

ur, „vatnsgler“ (uppleysanleg siliköt), mýkingarefni fyrir vatn, ryðhreinsunarefni, 

fituhreinsunarefni, frystivarnarefni fyrir kælivatn, kemisk slökkviefni, vatnsefnis- 
superoxyd, glyzerin, fernis, harpix, bæs, lím, límefni, lökk, jurtalím, dextrin, kitti, 

hveitilím, kittiefni fyrir leður, fægiefni, efni til að fægja og halda leðri óskemmdu, 
upplausnarefni fyrir lökk og bæs, efni til fullbúnaðar (á vefnaðarvöru) og sútunar- 

efni, bónefni, litabindiefni, sterkju fyrir gúmmí (dextrin), ilmvötn, efni til líkams- 
snyrtingar og fegrunar, baðvötn, eteriskar olíur, sápur, sápuduft, sóda, bleikjusóda, 

þvotta- og bleikjuefni, litarefni í þvott, blettahreinsunarefni, íbleytingarefni fyrir 
þvott og vefnaðarvörur, afbæsingarefni, ryðvarnarefni, fægi- og poleringarefni 

(nema fyrir leður), ræstingarefni, hreinsunarefni fyrir vélar, uppþvottaefni, þvotta- 

skolefni, kemisk efni til að ná burtu fitu og olíu og til að hreinsa málm, við, stein, 
postulín, gler, gerviefni og vefnaðarvörur, sterkju og sterkjuvörur fyrir þvott. 

Skrás. 1958, nr. 101. Tilkynnt 20. marz 1958, kl. 4 e. h., af Západoceská Fruta, 
národni podnik, Rokycany, ávaxtaframleiðsla og verzlun, Rokycany, Tékkóslóvakíu, 
og skrásett 4. júní s. á. 

Innan í ferhyrndum ramma, á ská, er annar reitur, er myndaður er af smábog- 
um og eru á honum lárétt strik. Á miðjum fletinum er á láréttum, dökkum reit 

letrað með hvitum stöfum orðið: marila. 
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Samkvæmt tilkynningu 16. jandar 1929, er merkid skråsett i Prag 16. januar 
1929 fyrir alls konar niðursoðna ávexti, mauksoðna ávexti, sultutau, sykursoðna 
ávexti, marmelaði, sætt plómusultutau, alls konar niðursoðið grænmeti, tómata, 
perlulauk, litlar grænar baunir, ýmiss konar sælgæti, sem ávaxtasafi er notaður í, 
hindberjasafa, ávaxtavin og franskt mentholkoníak. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 3. jan. 1949. 

Skrás. 1958, nr. 102. Tilkynnt. 21. marz 1958, kl. 11 f. h., af Hendel & Cie. G. m. 
b. H., iðjurekstur, Dússeldorf-Holthausen, Þýzkalandi, og skrásett 4. júní s. á. 

Miði með tveimur álíka stórum láréttum flötum, gráum og svörtum, og er á 

þeim gráa tígull með merki í. Undir því á fyrrgreindum flötum er á hvítum fleti, 
láréttum, letrað með upphafsstöfum orðið: PATTEX. 

  

Samkvæmt tilkynningu 14. september 1956, er merkið skrásett í Munchen 12. 
september 1957, 6. flokki, fyrir fernis, harpix, bæs, lím, límefni (nema þau sem 
notuð eru í málmsteypu), lökk, jurtalím, „dextrin“, kítti, hveitilím, kittiefni fyrir 

leður, fægiefni, efni til að fægja og halda leðri óskemmdu, upplausnarefni fyrir 
lökk og bæs, efni til „fullbúnaðar“ (á vefnaðarvörum) og sútunarefni, bónefni, 
litabindiefni, sterkju fyrir gúmmí (dextrin). 

Skrás. 1958, nr. 103. Tilkynnt 26. marz 1958, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, og skrásett 4. júní s. á. 

Gr - ampulin 
Samkvæmt tilkynningu 14. ágúst 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 8. 

febrúar 1958 fyrir lyf, kemiskar afurðir til lækninga og heilsuræktar, lyfjaefni, 
plástra, umbúðarefni, dýra- og jurtaeyðandi efni, sótthreinsunarefni, efni til að 
halda sem nýjum og til að varðveita matvæli, kemiskar afurðir til iðju, iðnaðar, 
vísindalegra og ljósmyndamarkmiða, eldslökkviefni, herðingar- og lóðningarefni, 
mótunarefni til afnota fyrir tannlækna, tannfyllingarefni, steinkennd hráefni, ilm- 
vörur, efni til líkams- og fegurðarumhirðu, eteriskar olíur, sápu, þvotta- og bleik- 
ingarefni, sterkju, sterkjuafurðir, litarefni í þvott, efni til að ná burt blettum, fægi- 
og fágunarefni (þó ekki fyrir leður), slípiefni, allt frá VEB Persil-Werk, Geuthin í 
Austur-Þýzkalandi.
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Skrås. 1958, nr. 104. Tilkynnt 22. mai 1958, kl. 11 f. h., af The Gideons Inter- 279 

national, verzlun, Chicago, Illinois, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 19. 

juni s. å. 
Svartur hringmyndaður einkennismiði. Á miðjum miðanum er mynd af blys- 

lampa og þar fyrir neðan orðið: GIDEON. 

  

Samkvæmt tilkynningu 16. desember 1955, er merkið skrásett í Washington 24. 

júlí 1956, 38. flokki, fyrir biblíur, testamenti og tímarit. 

Skrás. 1958, nr. 105. Tilkynnt 14. apríl 1958, kl. 11 f. h., af British Cellophane 

Limited, iðjurekstur og verzlun, Bridgewater, Somerset, Englandi, og skrásett 19. 

júní s. á. 
Orðið: POLYCELL 

Merkið er skrásett í London 14. október 1954, 16. flokki, fyrir umbúðaefni gert 

úr þynnum úr palýþenhimnu og hreinsaðri sellulósahimnu. 

Skrás. 1958, nr. 106. Tilkynnt 19. apríl 1958, kl. 11 f. h., af A/S Terrosan, iðju- 

rekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 19. júní s. á. 

Orðið: 

CARDI LAN 

Samkvæmt tilkynningu 11. desember 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

8. febrúar 1958 fyrir lækningaefnablöndur til lækninga á blóðrásarþjáningum. 

Skrás. 1958, nr. 107. Tilkynnt 25. april 1958, kl. 11 f. h., af Chirana Praha, 

národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 19. júní s. á. 

Á dökkum skjaldlaga fleti stendur orðið Chirana og undir því hringflötur með 

sérkennilegum hvítum og svörtum flötum.
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Samkvæmt tilkynningu 22. október 1957, er merkið skrásett i Prag 5. desember 
1957 fyrir skurðlækningatæki og áhöld handa læknum og dýralæknum, sjúkdóms- 
greiningartæki og áhöld, tæki, áhöld og verkfæri til tannlækninga, skurðlækninga, 
hjálpar og annarra læknisaðgerða, ortopedisk tæki og hjálpargögn, rannsóknar- 
stofuáhöld, tæki og hjálpargögn, tæki og gögn til kvikfjárræktar, stilla og sjálfvirk 
hitastillitæki, rafmagnsheittloftssótthreinsara, röntgenlækningaáhöld, röntgenáhöld 
til iðjunotkunar, rafmagnslæknisfræðileg áhöld, rafmagnssjúkdómsgreinaráhöld, 
röntgenlampa til lækninga, röntgenlampa til iðjunotkunar, röntgenventilrör. 

Skrás. 1958, nr. 108. Tilkynnt 30. april 1958, kl. 4 e. h., af N. V. Philips” Gloei- 
lampenfabriken, iðjurekstur, Eindhoven, Hollandi, og skrásett 19. júní s. á. 

i MINIW ATT 
Samkvæmt tilkynningu 30. desember 1929, er merkið skrásett í Hag 10. janúar 

1930 fyrir rafmagnstæki (að undanskildum glólömpum), lýsingarbúnað (að undan- 
skildum glólömpum), búnað til myndsíma og sjónvarps, tæki til ritsíma og talsíma 
með þráð og þráðlaust, sérstaklega móttökutæki, afhelðslulampa yfirleitt, sérstak- 
lega útvarpslampa, afriðla, útbúnað og tæki til röntgenfræðiiðkana, röntgenrann- 
sókna og röntgenmyndatöku, sérstaklega útbúnað og tæki til röntgensjúkdómsgrein- 
inga, eðlisfræðitæki, talvélar og hljóðritara, útbúnað yfirleitt til upptöku, endurtöku 
og mögnunarhljóðs, vörur gerðar að öllu eða mestmegnis úr gleri (að undanskild- 
um glólömpum), sérstaklega raflampa, útbúnað (að undanskildum útbúnaði til 
slólampa) og endurkastara og hluta af öllum ofangreindum vörum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 3. desember 1949. 

i Skrås. 1958, nr. 109. Tilkynnt 30. april 1958, kl. 4 e. h., af sama, og skråsett 19. 
juni s. å. 

Rn PHILISHAVE 
Samkvæmt tilkynningu 15. marz 1939, er merkið skrásett í Hag 18. marz 1939 

fyrir rafmagnstæki, öryggisrakblöð og öryggisraktæki, rafmagnsrakvélar, skurðar- 
liði í rafmagnsrakvélar og samsetningarhluti af öllum þessum vörum.
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Skrás. 1958, nr. 110. Tilkynnt 23. apríl 1958, kl. 10 f. h., af Revlon, Inc., idju- 279 
rekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 19. júní s. á. 

Orðið: 

REVLON 

Samkvæmt tilkynningu 8. júní 1956, er merkið skrásett í Washington 26. nóv- 
ember 1957, 51. flokki, fyrir kinnalit, augnaháralit, augnabrúnapensla, augnaskugga- 
krem, lakk og áburð á fingraneglur, krem og duftgljáa á neglur, naglalakkauppleysi, 
naglabandauppleysi, naglahvítupensla, talkumduft, snyrtivatn, varalit, lykteyði, hár- 

úðunarvökva, krem og áburð, andlitsduft. 

Skrás. 1958, nr. 111. Tilkynnt 7. maí 1958, kl. 10 f. h., af Benger Laboratories 

Limited, iðjurekstur, Holmes, Chapel, Chesthire, Englandi, og skrásett 19. júní s. á. 

orne: IMPOSIL 
Merkið er skrásett í London 30. nóvember 1956, 5. flokki, fyrir lyfjafræðilegar 

efnablöndur og efni til lækninga og dýralækninga, efni til heilsuverndar, barna- og 

sjúkrafæði og heilsubætandi lyf. 

Skrás. 1958, nr. 112. Tilkynnt 23. janúar 1958, kl. 2 e. h., af Swift & Company, 
verzlun, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 24. júní s. á. 

Orðið: 

Gg Tr SIR IS 

Samkvæmt tilkynningu 18. september 1951, er merkið skrásett í Washington 
9. júní 1953, 1. flokki, fyrir kjúklinga, malað fræ (seed meals) til frekari iðnfram- 

leiðslu og dýrahár. 

Skrás. 1958, nr. 113. Tilkynnt 23. janúar 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

24. júní s. á 
Orðið: G 23 

Samkvæmt tilkynningum 27. apríl og 18. maí 1951, er merkið skrásett í Was- 
hington 3. júní 1952, 46. flokki, fyrir þéttiefni (stabilizers) fyrir rjómaís, hlaup og 
glycerin notað sem lyf eða í framleiðslu á lyfjum og lyfjafræðilegum efnasam- 

setningum. 

Skrás. 1958, nr. 114. Tilkynnt 23. janúar 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

24. júní s. á. 

FS 
Samkvæmt tilkynningu 29. júlí 1932, er merkið skrásett í Washington 6. des- 

ember 1932, 46. flokki, fyrir rjómaís. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. desember 1952.
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Skrås. 1958, nr. 115. Tilkynnt 23. januar 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skråsett 
24. juni s. å. 

Ordid: eN || F rs 

Samkvæmt tilkynningu 18. október 1952, er merkið skrásett í Washington 6. 
október 1953, 6. flokki, fyrir ullarolíu notaða til vefnaðarframleiðslu. 

Skrás. 1958, nr. 116. Tilkynnt 23. janúar 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
24. júní s. á. 

ig Swift's 
Samkvæmt tilkynningum 31. jan. 1955, 4. sept. 1951, 19. sept. 1950, 7. marz 1929, 

16. mai 1930, 13. juli 1931, 4. sept. 1951, 4. ågust 1953, 4. ågust 1953, 15. febr. 1955 og 
8. ágúst 1946, er merkið skrásett i Washington 28. ágúst 1956, 14. juli 1953, 5. ágúst 
1952, 27. ágúst 1929, 9. des. 1930, 10. nóv. 1931, 12. ágúst 1952, 20. júlí 1954, 10. 
ágúst 1954, 28. febr. 1956 og 2. sept. 1947, 15., 51., 5., 46., 4., 6., 16. og 10. flokki, fyrir 
fleskolíu (feitisolíu), olíusætukvoðu (glycerine) notaða við framleiðslu snyrtivarn- 
ings og tannkrems, lím, þ. e. dextrin og sterkjulím, harpeislím, ísfrítt miðalím, 
dýralím, heit lím, gúmmílím og mjúk lím, nýtt, tilbúið, þurrkað, verkað, reykt og 
niðursoðið nautakjöt og svínakjöt og matvæli úr því, olíusmjörlíki og flesk, nýtt, 
tilbúið, þurrkað, verkað, reykt og niðursoðið lambakjöt, kindakjöt, kálfakjöt og 
alifuglakjöt og matvæli úr því, pylsur og pylsukjöt, egg, ost, „chili con carne“, 
steikarfeiti úr hreinsuðum grænmetisolíum og olíutylgi eða dýrafeiti, ætar olíur úr 
baðmullarolíu og olíutylgi og æt tólg, hlaup, búfjárfóður, alifuglafóður og refafóður, 
sápu, hreinsi notaðan til að gljá, sætukvoðu, sætukvoðu notaða í fljótþornandi máln- 
ingu, gljákvoðu og lakk á smelta fleti, vegglímvatn, tunnu- og dósaþéttir, undir- 
málningu og efni í kalklíkingu og í olíukvoðu, sem notuð er í málningarefni, gljá- 
kvoðuefni og lakkefni, áburð. 

Skrás. 1958, nr. 117. Tilkynnt 2. maí 1958, kl. 2 e. h., af Sambandi íslenzkra 

samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 24. júní s. á. 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningarvörur, hreinlætisvörur, efna- 

gerðarvörur og aðra kemiska framleiðslu. 
Ber að skoða orðið REX sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 

tegundir. 

Skrás. 1958, nr. 118. Tilkynnt 21. október 1957, kl. 11 f. h., af Diamond Alkali 
Company, iðjurekstur, Cleveland, Ohio, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
11. júlí 1958. 

Merki að lögun sem skrautritað „d“ með tígullaga fleti.
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U 
Samkvæmt tilkynningu 27. marz og 16. apríl 1957, er merkið skrásett í Was- 

hington 20. maí og 25. febrúar 1958, 6. og 52. flokki, fyrir alkali undirstöðuafurðir, 

nefnilega pottösku, vítissóta og breytt form af sérhverju mismunandi alkalimagni, 

tvíkolsúrt natron, krómefnavörur, kísilefnaafurðir, klórunnarafurðir, nefnilega klór- 

unnar upplausnir, klórunnin fenolefni, klórunnin parafinefni, klórsýru og eingilda 

klórediksýru, tilbúinn harpix og jarðyrkjuefnavörur, nefnilega meinverubana, 

hreinsiefni og hreinsiefnaafurðir til iðjunotkunar og málmhreinsingarefnablöndur. 

  

Skrás. 1958, nr. 119. Tilkynnt 20. nóvember 1957, kl. 4 e. h., af Centrotex, podnik 

zahranicního obchodu pro dovoz a vývos textilniho a kozeného zbozi, iðju- og verzl- 

unarrekstur, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 11. júlí 1958. 

Stílfærð mynd af nauti með orðinu: APIS. 

  

APIS 
Samkvæmt tilkynningu 9. janúar 1958, er merkið skrásett i Prag 31. januar 1958 

fyrir ábreiður hvers konar. 

Skrás. 1958, nr. 120. Tilkynnt 16. maí 1958, kl. 2 e. h., af Sambandi íslenzkra 

samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 11. júlí s. á. 

oe CAPRI 
Merkið er skrásett fyrir skófatnað og aðra skinnavöru, svo og hvers konar 

vefnaðar- og prjónavörur. 

Ber að skoða orðið CAPRI sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 

tegundir. 

Skrás. 1958, nr. 121. Tilkynnt 19. maí 1958, kl. 11 f. h., af Ty. phoo Tea Limited, 

verzlun, Birmingham, Englandi, og skrásett 11. júlí s. á. 

Orðin: 

TY.PROQ 
Merkið er skrásett í London 6. júní 1928, 42. flokki, fyrir te. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. júní 1956. 
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Skrås. 1958, nr. 122. Tilkynnt 22. mai 1958, kl. 2 e. h., af Les Industries Musicales 
& Electriques Pathé Marconi-Société Anonyme, verksmidjurekstur og verzlun, Paris, 
Frakklandi, og skråsett 11. juli s. å. 

Ordid: Pathé. Fyrir nedan i hring er mynd af hana. 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. janúar 1951, er merkið skrásett í París fyrir grammó- 
fónplötur og talvélar. 

Skrás. 1958, nr. 123. Tilkynnt 30. maí 1958, kl. 10 f. h., af Sambandi íslenzkra 
samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 11. júlí s. á. 

BAHAMA 
Merkið er skrásett fyrir vefnaðarvöru, prjónavöru, skófatnað og hvers konar 

annan fatnað. 
Ber að skoða orðið BAHAMA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 124. Tilkynnt 29. marz 1958, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 19. júlí s. á. 

Stafurinn S innan í hring. 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. marz 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
17. maí 1958 fyrir mótorökutæki, þ. e. fólks- og vörumótorðkutæki, hluta í mótor- 
ökutæki, brennslumótara, verkfæravélar, allt frá VEB Sachsenring Kraftfahrzeug- 
und Motorenwerk, Zwikan (Sachs.) í Austur-Þýzkalandi.
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Skrås. 1958, nr. 125. Tilkynnt 29. marz 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 279 
19. juli s. å. 

Orðið: SACSHENRING 

Samkvæmt tilkynningu 18. marz 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
17. maí 1958 fyrir mótorðkutæki, þ. e. fólks- og vörumótoröðkutæki, hluta í mótor- 
ökutæki, brennslumótara, verkfæravélar, allt frá VEB Sachsenring Kraftfahrzeug- 
und Motorenwerk, Zwikan (Sachs.) í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1958, nr. 126. Tilkynnt 9. júní 1958, kl. 4 e. h. af Dot Records, Inc., 
iðjurekstur, Los Angeles, California, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
19. júlí s. á. 

Samkvæmt tilkynningu 5. júní 1950, er merkið skrásett í Washington 4. marz 
1952, 36. flokki, fyrir disklaga grópaðar hljóðritaplötur. 

Skrás. 1958, nr. 127. Tilkynnt 10. júní 1958, kl. 11 f. h., af Ásgarði h.f., smjör- 
líkisgerð, Reykjavík, og skrásett 19. júlí s. á. 

Innan í ílöngum ferhyrningi stendur nafnið Silfurskeifan og í miðjum ferhyrn- 
ingnum er mynd af skeifu, en undir skeifunni er skáhalt strik. Allt prentað í 

bláum lit. 

  

Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, jurtafeiti og bökunar- 
feiti. 

Skrás. 1958, nr. 128. Tilkynnt 10. júní 1958, kl. 11 f. h., af Smjörlíkisgerðinni 

h.f., smjörlíkisgerð, Reykjavík, og skrásett 19. júlí s. á. 
Orðin: Fjögra blaða Smárinn ásamt mynd af fjögra blaða smára. Orðin: Fjögra 

blaða svo og smáramyndin eru Í grænum lit, en orðið Smárinn er í rauðum lit. 

B 70
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Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, jurtafeiti, bökunar- 

feiti og aðra matarfeiti. 

Skrás. 1958, nr. 129. Tilkynnt 10. júní 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

Smári 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti og 

bökunarfeiti. 
Ber að skoða orðið Smári sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 

tegundir. 

Skrás. 1958, nr. 130. Tilkynnt 10. júní 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

19. júlí s. á. s 

ara- 
Ordid: Q pe 

Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti og 

bökunarfeiti. 
Ber að skoða orðið Smára — sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

  

Skrás. 1958, nr. 131. Tilkynnt 4. júlí 1958, kl. 3 e. h., af Barnafatagerðinni s.f., 

fatasaumur, Reykjavík, og skrásett 19. júlí s. á.
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Ordid: CALYPSO med breyttu letri. 279 

CALYPSO 
Merkid er skråsett fyrir alls konar fatnad. 
Ber að skoða orðið CALYPSÓ sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 132. Tilkynnt 29. janúar 1957, kl. 3 e. h., af American Cyanamid 
Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 6. 

ágúst 1958. 

Orðið: LEDERKYN 
Samkvæmt tilkynningu 30. október 1957, er merkið skrásett í Washington 1. 

apríl 1958, 18. flokki, fyrir sulfonamið efnasambönd til meðferðar á sóttkveikju- 

sjúkdómum. 

Skrás. 1958, nr. 133. Tilkynnt 4. marz 1957, kl. 2 e. h., af Esso Standard Oil 

Company, olíusala, Wilmington, Delaware, og New York, N. Y., Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 6. ágúst 1958. 

Einkennismerki gylt, hvitt og rautt með tveimur hvítum, sporöskjulöguðum 

flötum í gylta litnum. 

A 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. maí 1954, er merkið skrásett í Washington 13. júlí 
1954, 15. flokki, fyrir mótorolíur. 

Skrás. 1958, nr. 134. Tilkynnt 4. marz 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 6. 

ágúst 1958. 
Einkennismerki blátt, hvítt og rautt með tveimur hvítum, sporöskjulöguðum 

flötum í bláa litnum. 

  

A
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279 Samkvæmt tilkynningu 5. maí 1954, er merkið skrásett i Washington 13. juli 
1954, 15. flokki, fyrir måtoroliur. 

Skrás. 1958, nr. 135. Tilkynnt 4. marz 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 6. 

ágúst 1958. 

Einkennismerki rautt hvítt og blátt með tveimur hvítum, sporöðskjulöguðum 
flötum í rauða litnum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. maí 1954, er merkið skrásett í Washington 13. júlí 
1954, 15. flokki, fyrir mótorolíur. 

Skrás. 1958, nr. 136. Tilkynnt 16. ágúst 1957, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 6. ágúst 1958. 

Mynd af hjarta og á hjartanu er mynd af þríblaða smára, en á honum stendur 
orðið: COEUR, lóðrétt og lárétt, þannig að það myndar kross. 

C 
O 

COEUR 
U 
R 

     
    
    

Samkvæmt tilkynningu 10. ågust 1957, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 14. 
juni 1958 fyrir alls konar spil, ljósmyndavörur og prentað efni, allt frá VEB Alten- 
burger Spielkartenfabrik, Altenburg, Bez. Leipzig í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1958, nr. 137. Tilkynnt 10. september 1957, kl. 3 e. h., af sama, og skrá- 

sett 6. ágúst 1958. 

a) 
Merkið er skrásett fyrir kemiskar afurðir til heilsubóta, efni til að útrýma 

dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, kemiskar afurðir í þágu iðju, iðnaðar og 
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vísinda, efni til að uppleysa ketilstein, glerlög, efni til að afherda vatn, efni til að 279 
ná af riði, fituuppleysandi efni, glycerin, steinkennd hráefni, efni til að fága og 
vernda leður, tekniskar olíur og fituefni, sápu, sápuduft þvotta- og bleikiefni, hjálpar- 
efni við þvotta, sterkju og sterkjuefni í þvott, litarefni í þvott, bletteyðandi efni, 
mýkjandi efni í þvott og vefnaðarvöru, efni til að ná burtu bæsi, efni til að varna 
riði, fægi- og fágunarefni (ekki fyrir leður), skúrunarefni, hreinsiefni fyrir vélar 
og tæki, uppþvottaefni, þvottaskolefni, kemiskar afurðir til að fjarlægja fitu, olíu 
og til að hreinsa málm, tré, stein, postulín, gler, gerviefni og vefnaðarvörur og 
slípunarefni, allt frá VEB Waschmittelwerk Genthin, Genthin í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1958, nr. 138. Tilkynnt 22. nóvember 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrá- 

sett 6. ágúst 1958. 
Á hringmynduðum fleti stendur á miðjum fletinum, milli tveggja lína, orðið: 

Wittol. Utan við fyrrnefndan flöt eru sjö minni hringmyndaðir fletir með jöfnu 
millibili. 

NN 
Wiliol 
kk Z 

  

  

Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1957, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 14. júní 1958 fyrir kerti úr tylgi (stearin), vaxi og svipuðum efnum, allt frá 
VEB Wittol, Lutherstadt, Wittenberg í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1958, nr. 139. Tilkynnt 22. nóvember 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrá- 

sett 6. ágúst 1958. 
hringmynduðum svörtum fleti er hvítt band yfir miðju flatarins, lárétt, og 

stendur á því orðið: Wittol.
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Wiliol 

  

Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1957, er merkið skrásett i Kaupmanna- 
höfn 14. júní 1958 fyrir kerti úr tylgi (stearin), vaxi og svipuðum efnum, allt frá 
VEB Wittol, Lutherstadt, Wittenberg í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1958, nr. 140. Tilkynnt 2. júlí 1957, kl. 10 f. h., af Deutsche Lufthansa 
Aktiengesellcahft., farþega- og vöruflutningar, Köln/Rhein, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 11. september 1958. 

Myndmerki og orðin DEUTSCHE LUFTHANSA. 

DEUTSCHE LUFTHANSA 

Samkvæmt tilkynningu 30. marz 1957, er merkið skrásett í Múnchen 8. maí 
1957, 10. flokki, fyrir flutninga- og farartæki á landi, á legi og í lofti, prentsmiðju- 
afurðir sérstaklega boðsrit, ferðaáætlanir, farskírteini, Þréfapappir, merkjamiða 
og heimilisfangsmiða. 

Skrás. 1958, nr. 141. Tilkynnt 8. janúar 1958, kl. 3 e. h., af Mogens Fin Stell- 
inger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 11. september s. á. 

Orðið: 

Helon 

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1957, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 14. júní 1958 fyrir efni til líkams- og fegrunarhirðu. (Skrásetningin gildir 
ekki fyrir fágunarefni, lakk og liti). Allt frá VEB Elbe-Chenne, Dresden í Austur- 
Þýzkalandi.
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Skrås. 1958, nr. 142. Tilkynnt 9. april 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 279 
11. september s. á. 

Stafirnir: B G W í hring. 

  

Samkvæmt tilkynningu 29. marz 1968, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
28. júní 1958 fyrir allskonar lampa, þar í taldir lampar til infrarauðrar og ultra- 
fjólulitaðrar geislunar, ljósefnislampa og afhleðslupípur, ræsa fyrir afhleðslu- 
lampa og vélar til að framleiða glóðarlampa, allt frá VEB Berliner-Glúhlampen- 
Werk, Berlín. 

Skrás. 1958, nr. 143. Tilkynnt 23. apríl 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

11. september s. á. 
Merkið: Js með þrem strikum yfir og einu breiðu striki undir, og bogadregn- 

um orðunum: SCHÖNEBECK/ELBE. 
( 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. april 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
14. júní 1958 fyrir íþróttaskófatnað, barnaskófatnað, gúmmívinnustigvél, gúmmí-
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279 fiskimannsstigvél, plötuefni til skósólunar (,,selle“-sólaefni), gommiformsåla, 
gúmmíhæla. 

Skrás. 1958, nr. 144. Tilkynnt 13. júní 1958, kl. 10 f. h., af Batería Slaný, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Slaný, Tékkóslóvakíu, og skrásett 11. 
september s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 13. júlí 1927, er merkið skrásett í Prag 13. júlí 1927 
fyrir rafgeyma, galfanírafhlöð, raflýsingarbúnað, galfaníhlöð, galvanívökvahlöð, 
rafmagnstæki allskonar, rafmagnsstrokjárn, kveikjara, raflampaglókúlur, færihand- 
lampa, rafmagnsglótæki og suðutæki, spantæki, rafmagnstengslatæki, lampafót- 

stykki, rafmagnsbjöllur, ljósastjaka, mælitæki, útvarpstæki, allar útvarpsvörur, 

endurkastara, merkjaútbúnað, merkjalampa, snerðla, vasaljós, ritsíma, talsíma, þur- 
rafhlöð, klukkur, vegghyllur, kveikirafhlöð. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. júlí 1957. 

  

Skrás. 1958, nr. 145. Tilkynnt 14. júní 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
11. september s. á. 

Innan hrings er mynd af kirkju. Milli hringsins og yfir kirkjunni eru fjórar 
bogadregnar línur, en undir myndinni stendur: VEB Oschatzer Waagsenfabrik. 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
29. marz 1958 fyrir nákvæmar vogir, sjálfvirkandi vogir, rennilóðsbryggjuvogir, 
rennilóðsfólksvogir, sérvogir og flutningsbandsvogir, allt frá VEB Oschatzer Waagen- 
fabrik, Oschatz í Sachsen í Austur-Þýskalandi. 

Skrás. 1958, nr. 146. Tilkynnt 29. apríl 1958, kl. 11 f. h., af Dr.-Ing. Rudolf Hell, 

iðjurekstur, Kiel-Dietrichsdorf, Þýskalandi, og skrásett 11. september s. á.



lg HELLFAX 
Samkvæmt tilkynningu 19. júní 1952 og 27. október 1953, er merkið skrásett i 

Miinchen 31. ágúst 1953 og 22. október 1954 fyrir tæki til eftirlíkingar á myndum 
og skjölum fyrir símritun og endurgerð, næman pappír og þynnur fyrir nefnd tæki. 

Skrás. 1958, nr. 147. Tilkynnt 12. júní 1958, kl. 3 e. h., af J. & P.Coats, Limited, 

iðjurekstur og verzlun, Paisley, Skotlandi, og skrásett 12. september s. á. 
Merkið er grár grunnflötur með orðunum CLARK'S ANCHOR prentuðum á mitt 

merkið. Nafnið CLARK & Co., PAISLEY, stendur þar einnig. Á vinstra jaðri eru 
fjögur akkeri ásamt orðinu ANCHOR. 

    
Merkið er skrásett í Manchester 23. nóvember 1946, 23. flokki, fyrir saumar-, 

heklu-, útsaums- og prjónagarn, allt að öllu leyti úr bómull. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 1. apríl 1954. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð frá 23. nóvember 1953. 

Lis 

Skrás. 1958, nr. 148. Tilkynnt 12. júní 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
12. september s. á. 

Svartur ferhyrndur flötur. Á efra helmingi er gylltur hringur og í honum eru 
orðin: ANCHOR STRANDE COTTON. Í miðjum hringnum er mynd af akkeri og 
stendur 8 met. næst fyrir ofan akkerið, en MR fyrir neðan það. Neðar á fletinum 
milli strika stendur: FAST COLOUR ANCHOR og þar fyrir neðan er mynd af 
akkeri, en við hliðina á því er skráð: DO NOT REMOVE BANDS HOLD SKEIN 
HERE AND PULL WITH OTHER HAND. Neðst á merkinu er nafnið CLARK & Co. 

  

  

  

cotour |ANCHOR 
00 NOT 
REMOVE 
BANDS 

& HOLD SKEIN 
HERE 

AND PULL 
END WITH 

OTHER HAND 

CLARK & CO 
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279 Merkid er skråsett i Manchester 9. nåvember 1945, 23. flokki, fyrir saumagarn, 

heklugarn, útsaumsgarn og prjónagarn úr baðmull að öllu eða nokkru leyti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 1. april 1954. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð frá 9. nóvember 1952. 

Skrás. 1958, nr. 149. Tilkynnt 27. mai 1958, kl. 3 e. h., af Merck & Co., Inc., iðju- 

rekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 26. septem- 
ber s. á. 

ór DAPANONE 
Samkvæmt tilkynningu 5. júlí 1951, er merkið skrásett í Washington 8. júlí 

1952, 18. flokki, fyrir lyf, sem verka víkkandi á lungnapípur. 

Skrás. 1958, nr. 150. Tilkynnt 3. júlí 1958, kl. 4 e. h., af Yardley & Co., Limited, 
iðjurekstur, Stratford, London, Englandi, og skrásett 26. september s. á. 

HE CAPTIVE BEAUTY 
Merkið er skrásett í London 15. nóvember 1957, 3. flokki, fyrir ilmvötn, hrein- 

lætisvörur (ekki til lækninga), snyrtivörur, tannduft, háreyðingarefni, snyrtiáhöld, 
efni og tæki til hárliðunar, sápur og essential olíur. 

Áskilinn er réttur til þess að nota merkið í hverskonar litum, stærðum og 
gerðum. 

Skrás. 1958, nr. 151. Tilkynnt 8. júlí 1958, kl. 4 e. h., af Zenith Radio Corporation, 
iðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 26. septem- 
ber. s. á. 

Skjaldarmerki og kóróna yfir þvi. Efst á skildinum eru skástrik og reitur 
með stjörnu í. Á miðju merkinu stendur stafurinn: Z. Þar undi er reitur og eru 
í honum til vinstri fjórar stjörnur og mynd af Vesturálfu innan í hring, en til 
hægri eru skástrik. 

  

  

  
  

  

I jen gl 
“         

Samkvæmt tilkynningu 24. janúar 1957, er merkið skrásett í Washington 22. 
október 1957, 44. flokki, fyrir heyrnar-hjálpartæki og hluta þeirra.
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Skrås. 1958, nr. 152. Tilkynnt 10. juli 1958, kl. 3 e. n., af Adell Chemical Company, 

idjurekstur, Holyoke, Massachusetts, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 26. 

september s. å. 

— LESTOIL 
Samkvæmt tilkynningu 24. janúar 1956, er merkið skrásett i Washington 30. 

október 1956, 52. flokki, fyrir handhreinsunarefni, hreinsiefni til heimilisnota og 

til þvotta, fljótandi hreinsiefni notað í bifreiðaiðnaði, fljótandi hreinsiefni notað 

í vefnaðariðnaði og til viðhaldshreinsunar. 

  

Skrás. 1958, nr. 153. Tilkynnt 16. júlí 1958, kl. 4 e. h., af Tobal Products Inc., 
iðjurekstur, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 26. september s. á. 

0 GEROLAN 
Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1957, er merkið skrásett í Washington 5. 

nóvember 1957, 18. flokki, fyrir sjúkrakosts uppbótarefni. 

Skrás. 1958, nr. 154. Tilkynnt 16. júlí 1958, kl. 4 e. h., af De Forenede Jern- 
stöberier A/s., iðjurekstur, Kaupamnnahöfn, Danmörku, og skrásett 26. septem- 

ber s. á. 
Orðið: ANKER 

Samkvæmt tilkynningu 12. maí 1953, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 3. 

október 1953 fyrir óunnar steypujárnsvörur, sorpræsasteypujárnsvörur, steypujárns- 

byggingarvörur, rafala gerða fyrir rak- og riðstraum, loftræstitæki, blásara, loftloka 
(að frátöldum til reiðhjóla), loftmælitæki, olíubrennara, miðstöðvarhitakatla, hita- 

gjafa, ofna, eldavélar, miðflóttaaflsdælur, bæjadælur, vélar og tæki til vinnslu og 

flutninga á korn- og fóðurvörum, gasbrennara, tæki með gasinnlögn, suðupotta, 
bökunar- og kökubakstursofna, vélar til uppþvotta, sprautusteypujárnsvörur og 

potta til heimilisnotkunar. 

Skrás. 1958, nr. 155. Tilkynnt 16. júlí 1958, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 26. 

september s. á. 

Orðið: SALAMANDER 

Samkvæmt tilkynningu 15. september 1956, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 17. nóvember 1956 fyrir steypujárnskatla, stálplötukatla, sjálfvirk kyndingar- 
tæki, olíukyndingartæki, olíuvélar, olíuofna, gaskyndingartæki, vatnshitara, vatns- 

geyma og olíugeyma. 

Skrás. 1958, nr. 156. Tilkynnt 18. júlí 1958, kl. 3 e. h., af Deutsche Grammophon 

Gesellchaft m, b. H., iðjurekstur, Hamborg, Þýzkalandi, og skrásett 26. september s. á. 
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"Polydor 
Samkvæmt tilkynningu 13. maí 1924, er merkið skrásett í Berlin 2. júlí 1924 

fyrir tæki til upptöku, endurframköllunar og fjarútvarps á hljóðum eða tónum, 
svo og áhöld tilheyrandi slíkum tækjum, tæki til upptöku, til að rita niður eða 
endurframkalla hljóð eða tóna og hluta slíkra tækja, svo og útbúnað til að setja 
í gang slík tæki með því að leggja í þau peninga, hljóðritabera, hljómplötur og 
hylki til geymslu þeirra, drifverk, hraðareglur, nálar og nálahylki, fótstykki, borð, 
hlífðarkassa, hlífðarábreiður og hlífðarskápa fyrir fyrrnefnd tæki. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. maí 1954. 

Skrás. 1958, nr. 157. Tilkynnt 22. júlí 1958, kl. 11 f. h., af Gunnari Árnasyni, 
útgáfustarfsemi, Reykjavík, og skrásett 26. setpember s. á. 

OOG MATADOR 
Merkið er skrásett fyrir töfl, leikspil, pappirsvörur og ritföng. 
Ber að skoða orðið MATADOR sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 158. Tilkynnt 29. júlí 1958, kl. 2 e. h., of Olin Mathieson Chemical 
Corporation, iðjurekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 26. september s. á. 

me MYSTECLIN 
" Samkvæmt tilkynningu 17. marz 1955, er merkið skrásett í Washington 10. 

janúar 1956, 18. flokki, fyrir fúkalyfja-sambönd. 

Skrás. 1958, nr. 159. Tilkynnt 31. júlí 1958, kl. 11 f. h., af Toledo h.f., iðnaður, 
Reykjavík, og skrásett 26. september s. á. 

Orðið: i 

ROKK 

Merkið er skrásett fyrir buxur, skyrtur, peysur, blússur og aðrar fatavörur. 
Ber að skoða orðið ROKK sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1958, nr. 160. Tilkynnt 14. október 1957, kl. 2 e. h., af Mogens Fin 

Stellinger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 4. október s. á.
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Ordid: 

  

Samkvæmt tilkynningu 1. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
23. ágúst 1958 fyrir bifreiðar, tengivagna, lyftitæki og verkfærakassa úr tré eða 
málmi, allt frá meðlimum í Warenzeichenverband fúr die Kraftfahrzeugindustrie 

e. V., Zschopau, Sachsen. 

Skrás. 1958, nr. 161. Tilkynnt 14. október 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

4. október s. á. 
Innan ferhyrnings stendur orðið: IFA. 

  

Samkvæmt tilkynningu 1. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
23. ágúst 1958 fyrir bifreiðar, tengivagna, lyftitæki og verkfærakassa úr tré eða 
málmi, allt frá meðlimum í die Kraftfahrzeuginindustrie e. V., Zschopau, Sachsen. 

Skrás. 1958, nr. 162. Tilkynnt 3. júlí 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 4. 
október s. á. 

Orðið: Elsterglanz 

Samkvæmt tilkynningu 23. júní 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 23. 
ágúst 1958 fyrir ilmvörur, efni til líkams- og fegrunarumhirðu, eteriskar olíur, 
sápu, þvotta- og bleikingarefni, sterkju og sterkjuafurðir, litunarefni í þvott, efni 
til að fjarlægja bletti, ryðvarnarefni, fægi- og fágunarefni, svo og slíipunarefni. 

Skrás. 1958, nr. 163. Tilkynnt 3. júlí 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 4. 
október s. á. 

Tveir hálfhringar tengdir saman með lóðréttu bandi. Milli þeirra, á bandinu, 
er sexstrendingur, sem skiptist í þríhyrninga. 
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Samkvæmt tilkynningu 23. juni 1958, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 23. 
ágúst 1958 fyrir kemiskar afurðir til lækninga, til heilsuverndar, svo og til iðnaðar 
og vísindalegra markmiða, viðbótarefni í sápu, þvotta- og hreinsiefni, fægi- og 
fágunarefni, fágunarkorund, allt frá VEB Chemiewerk, Greiz-Dölau, Greiz-Dölau í 
Thöringen. 

Skrás. 1958, nr. 164. Tilkynnt 7. ágúst 1958, kl. 3 e. h., af Eau de Cologne — & 
Parfimerie — Fabrik Glockengasse No. 4711 gegenúber der Pferdepost von Ferd. 

2 
Milhens, iðjurekstur, Köln, Þýzkalandi, og skrásett 4. október s. á. 

Orðið: 

Toscara 
Samkvæmt tilkynningu 4. október 1957, er merkið skrásett í Munchen 7. febrúar 

1958, 34. flokki, fyrir ilmvörur, efni til líkams- og andlitssnyrtingar, eterolíur, sápur, 
þvotta- og bleikiefni, blákku, bletthreinsunarefni, ryðvarnarefni, efni til að fægja og 
gljá (nema fyrir leður), slípiefni. 

Skrás. 1958, nr. 165. Tilkynnt 13. ágúst 1958, kl. 11 f. h., af The Virilium Company 
Limited, iðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 4. október s. á. 

Mynd af tígrisdýri, en fyrir neðan það stendur orðið: VIRILIUM á dökkum fleti. 

  

Merkið er skrásett í London 19. júlí 1952, 5. flokki, fyrir efni fullbúið til not- 
kunar við framleiðslu á gervitönnum. 

Skrás. 1958, nr. 166. Tilkynnt 22. ágúst 1958, kl. 2 e. h., af Centrotex, podnik 
zahranicniho obchodu pro dovoz a vývoz textilniho a kozeného zbozi, iðjurekstur 
og verzlun, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 4. október s. á. 

Orðið: 

Cristo ri sed 

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1958, er merkið skrásett í Prag 22. ágúst 1958 
fyrir karla-, kvenna- og barnanærfatnað. 

Skrás. 1958, nr. 167. Tilkynnt 26. ágúst 1958, kl. 11 f. h., af Peugeot & Cie Société 
Anonyme, iðjurekstur og verzlun, Audincourt, Doubs, Frakklandi, og skrásett 9. 
október s. á.
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Mynd af ljóni. 

  

Samkvæmt tilkynningu 10. marz 1958, er merkið skrásett í París fyrir hvers 
konar tæki, áhöld og handverkfæri, aflfræðileg og raffræðileg, beranleg eða ekki, 
aflfræðileg tæki tengjanleg til skiptis mótorhreyfiafli, sagir, sköfujárn, hnífavörur, 
meitla, gaffla og skeiðar, stór verkfæri til jarðyrkju, hliðarvopn, hvers konar raf- 
magnsáhöld og tæki til heimilisnotkunar, áhöld og verkfæri til vísindaiðkana, land- 
mælinga, rafbúnaðar (þar með talin til loftskeytabúnaðar), ljósmyndunar, kvik- 

myndabúnaðar, ljósfræðilegra notkana, til vogar, mæli, merkja, gæzlu (umsjónar), 

öryggis (björgunar) og kennslu, sjálfvirk tæki til ísetningar penings eða spilapen- 
ings, talvélar, skráningarkassa, reiknivélar, slökkvitæki, beranleg smááhöld og ílát 
til heimilis- og eldhúsnotkunar (þó ekki úr dýrum málmum eða húðuðum málmi), 
sérstaklega kvarnir til ýmiss konar notkunar. 

Skrás. 1958, nr. 168. Tilkynnt 28. ágúst 1958, kl. 10 f. h., af Brown & Williamson 

Tobacco Corporation (Export) Limited, tóbaksiðnaður, London, Englandi, og skrá- 
sett 9. október s. á. 

Ferstrendur einkennismiði. Ofarlega á miðanum er skráð orðið: Life. Þar fyrir 
neðan er mynd af blöðum af tóbaksjurt. Fyrir neðan myndina eru skráð orðin: 
VITA MAGNA EST. Þvert yfir vinstri hlið einkennismiðans er skráð orðið: Life. 

  

Life 

      

  

Merkið er skrásett i London 22. juni 1956, 34. flokki, fyrir unnið eða óunnið 

tóbak. 

Skrás. 1958, nr. 169. Tilkynnt 3. september 1958, kl. 2 e. h., af Kayser Bondor 
Limited, iðjurekstur og verzlun, Baldock, Hertfordshire, Englandi, og skrásett 9. 

október s. á. 
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Mynd af dreng med vængi. 

  

Merkið er skrásett í London 4. ágúst 1954, 25. flokki, fyrir hvers konar fatnað, 
þar á meðal stígvél, úti- og inniskó. 

Skrás. 1958, nr. 170. Tilkynnt 3. september 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
9. október s. á. 

Mynd af tveim drengjum með vængi. 

  

Merkið er skrásett í London 4. ágúst 1954, 25. flokki, fyrir hvers konar fatnað, 

þar á meðal stígvél, úti- og inniskó. 

Skrás. 1958, nr. 171. Tilkynnt 30. júní 1958, kl. 11 f. h., af Luis Juste Buil, iðju- 

rekstur, Madrid, Spáni, og skrásett 21. október s. á. 

ore: DOBLENVAS 
Samkvæmt tilkynningum 20. desember 1955 og 10. október 1957, er merkið skrå- 

sett í Madrid 6. september 1958 fyrir allskonar ílát úr gleri og plastefni. 

Skrás. 1958, nr. 172. Tilkynnt 15. ágúst 1958, kl. 2 e. h., af Salubra A. G., iðju- 
rekstur og verzlun, Basle, Sviss, og skrásett 21. október s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 25. júní 1946, er merkið skrásett í Bern fyrir allskonar 

veggfóður.
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Skrås. 1958, nr. 173. Tilkynnt 15. ågust 1958, kl. 2. e. h., af sama, og skråsett 
21. október s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 25. júní 1946, er merkið skrásett í Bern fyrir allskonar 
veggfóður. 

Skrás. 1958, nr. 174. Tilkynnt 30. september 1958, kl. 3 e. h., af E. J. du Pont de 

Nemours and Company, iðjurekstur, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 21. október s. á. 

— FREON 
Samkvæmt tilkynningu 8. desember 1931, er merkið skrásett í Washington 10. 

maí 1932, 6. flokki, fyrir fluórunnin kolvetni notuð sem kæliefni, drifkraftsefni, og 
slökkviefnablöndur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 10. maí 1952. 

  

Skrás. 1958, nr. 175. Tilkynnt 3. október 1958, kl. 4 e. h., af verksmiðjunni 

Mjöll h.f., iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 21. október s. á. 
Kringlóttur miði með hring. Efst innan hringsins er afmarkaður reitur og 

stendur þar með stórum stöfum orðið: MJÖLL. Þar undir er feldur sem tekur yfir 
meiri hluta miðans og á honum stendur með stórum breyttum stöfum: PLASTBÓN. 
Fyrir neðan þennan feld er svo jafnstór reitur og fyrir ofan hann og á honum 
stendur með smáu letri: Á Gólfið, Húsgögnin — Bifreiðina o. m. fl. 

(MJÖLLN 
Ll 

Á Gólfið, Húsgögnin — 

Bifreiðina og mfl 

Merkið er skrásett fyrir plastbón. 
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279 Skrås. 1958, nr. 176. Tilkynnt 13. október 1958, kl. 3 e. h., af Société Anonyme 
Aubry Fréres Montres Ciny, iðjurekstur, Le Noirmont, Sviss, og skrásett 21. októ- 
ber s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 2. febrúar 1948, er merkið skrásett í Bern fyrir arm- 
bandsúr, vasaúr og úrgangverk. 

Skrás. 1958, nr. 177. Tilkynnt 18. nóvember 1957, kl. 3 e. h., af Scandinavian 

— American Nylon Hosiery A/S., iðjurekstur, Nærum, Danmörku, og skrásett 21. 
október s. á. 

Orðið: DANIELA 

Samkvæmt tilkynningu 13. nóvember 1957, er merkið skrásett í Kaupmnana- 
höfn 1. febrúar 1958 fyrir karla- og kvennsokka. 

Skrás. 1958, nr. 178. Tilkynnt 15. júní 1957, kl. 11 f. h., af Standard Oil Company 
of California, verzlun, San Francisco, California, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 28. október 1958. 

V-myndað merki, sem samanstendur af röndum í svörtum og hvítum og stund- 
um í öðrum litum, einkum rauðum, hvítum og bláum, og svörtum, hvítum og 
gráum. 

  

Samkvæmt tilkynningum 13. júlí 1956, 14. ágúst 1956, 8. október 1956, 13. júlí 
1956, 14. ágúst 1956, 14. ágúst 1956, 13. júlí 1956, 8. október 1956, 14. ágúst 1956, 
13. júlí 1956, 14. ágúst 1956 og 13. júlí 1956, er merkið skrásett í Washington 12. 
febrúar 1957, 5. febrúar 1957, 5. marz 1957, 12. febrúar 1957, 12. febrúar 1957, 12. 
febrúar 1957, 19. marz 1957, 5. marz 1957, 12. febrúar 1957, 29. janúar 1957, 22. 

janúar 1957 og 12. febrúar 1957, 6., 10., 12., 15., 16., 23., 38. og 52. flokki, fyrir: 
Steinolíuvax og steinolíuhlaup, kolaolíu (kerosenes), eldsneytis- og hitunarolíu, 

mótoreldsneyti, olíur, sem henta til að koma í veg fyrir að mót festist við sement, 
múrstein og önnur efni, olíur, sem henta til að ná benzíni úr gasi eða gufum og til 
að vernda leiðslur, mæla og aðra innri hluta gasdreifikerfa, slökkviolíur, sem henta 
til kælinga í hitameðferð stáls, hreinsaðar olíur, sem notaðar eru sem áttavitavökvar, 
sumrolíur og feiti, efni og milliefnasambönd til notkunar í iðnaði, þ. e. a. s. nafþen- 
sýrur og sambönd þeirra, nafþenmálmsambönd, hreinsuð súlfónöt, xýlol, merkap- 
tana, kresýlsýrur, polýbútena, alkýl og dódekyýlbenzensambönd, þalsýruanhýdrið, 
metaxýlen, paraxýlen, karbólsýru, kemisk efni og sambönd til framleiðslu á bleki, 
efni til að varna skemmdum í grænmeti og sveppaeitur, viðarvarnarefni, þörunga-
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eitur, þurrkefni í málningu, olíur til vefnaðariðnaðar, litunarefni, gervibråd og 279 
gervihimnur, efni til að mýkja með leður, límkennd efni og mastixefni, spartl- og 
kíttissambönd, hreinsiefni, alkýðharpix í málningu og lökk, og duft til að móta úr 
plasthluti, kemisk efni og sambönd, sem notuð eru sem bleytiefni, vatnsleysanleg 
frauðunarefni, dispersanta, yfirborðsspennuvirk efni, lyktarefni í lofttegundir, 
fleytingarefni, sótthreinsunarlyf, frjóeitur til iðnaðar, mýkiefni og gúmmíblöndunar- 
efni, kemisk efni og sambönd, sem notuð eru til að húða og bera í efni ætluð til 
rafmagnseinangrunar, kemisk efni og sambönd notuð til að fanga ryk í loftsíum, 
hvata notaða til hreinsunar á jarðolíum og kemiska dispersanta, ætlaðir til not- 
kunar við kemiska fatahreinsun, snýglaeitur, þ. e. a. s. skordýraeitur, frjóeitur, 
sveppaeitur, graseitur, svælieitur, illgresiseitur, lirfueitur, mauraeitur, svælieitur til 
að svæla með jarðveg, kemisk efni til að auðvelda framræslu og vatnssimygni á 
rakasvæðum og engjum, tæringarvarnaefni, efni til að dreifa í eða smyrja í skor- 
dýraeitri, brennistein ætlaðan til að sáldra, skordýrafælingarefni og eitur ætluð 
skepnum, brennistein, fleytingarbrennistein, þurrfrauðunarefni, jafnara (spreaders), 
skordýraeitur, frjóeitur og sveppaeitur ætluð til úðunar, íblöndunarefni í úðunar- 
vökva, kemisk efni til notkunar í sæði, skordýraagn og lyktareyðandi efni til not- 
kunar í iðnaði, efnablöndur, sem notaðar eru við framleiðslu smurningsolíuábætis, 

efnablöndur til að bæta í brennaraeldsneyti, benzin, olíu, feiti og smurning, og 
efnablöndur til að nota í iðnaðarsmurning við mikinn hita, efni, sem notuð eru til 

að koma í veg fyrir frystingu raka í geymum og eldsneytiskerfum hitunartækja og 
mótora, skordýraeitur og upplausn, fljótandi steinolíugas, efnablöndur, sem gufa 
mjög upp og henta til að auðvelda ræsun mótora í kulda, jarðbikssamsetning i 
byggingar og yfirborð, þ. e. malbik, malbiksbindiefni, malbiksupplausnir, gang- 
stéttaefni og jarðbiksblöndur og upplausnir, sem blandast vatni, áburð, efni til að 
árétta ásigkomulag jarðvegs, bæta hann og lagfæra, efnablöndur til að koma í veg 
fyrir að ávextir og grænmeti falli af trjám og plöntum fyrir tímann og plöntuhor- 
móna, steinolíublöndur, sem koma í veg fyrir ryð og mynda sýjuhúð, en mynda 
lag á málm og aðra fleti, hreinsilög, efni til að gera steinsteypu, stál, tré, gips, múr 
og fleti yfirleitt vatnshelda og verja þá, svo og málningaþurrkefni, upphleypunga 
og prentvélar og hjálpartæki til að leiða kveikjueldsneyti annað en venjulegt véla- 
eldsneyti inn í mótora, garðslöngutæki til að dreifa skordýraeitri, sveppaeyði, gerla- 
eyði, plöntueitri, sóttvarnalyfjum, rotvarnalyfjum og hreinsi, svo og áburðardreifara, 

rit, sem út eru gefin og dreift er af og til. 

Skrás. 1958, nr. 179. Tilkynnt 17. október 1958, kl. 4 e. h., af Edmont Manu- 

facturing Co., iðjurekstur, Coshoeton, Ohio, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 20. nóvember s. á. 

Mynd af fjalli og 
skógi og undir mynd- 
inni stendur orðið 
Edmont. 
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279 Samkvæmt tilkynningu 30. desember 1935, er merkid skråsett i Washington 12. 
maí 1936, 39. flokki, fyrir hanzka og belgvettlinga, gerða úr gúmmí eða úr gúmmí 
og vefnaði. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 12. maí 1956. 

Skrás. 1958, nr. 180. Tilkynnt 20. október 1958, kl. 10 f. h., af Skloexport, podnik 

zahranicního pro vývos skla, iðjurekstur og verzlun, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrá- 
sett 20. nóvember s. á. 

Orðið: VITREA á hvítum hringfleti umluktum af dökkum, oddóttum baug. 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. nóvember 1929, er merkið skrásett í Prag 18. nóvem- 
ber 1929 fyrir alls konar gler í plötum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 10. júní 1949. 

Skrás. 1958, nr. 181. Tilkynnt 28. október 1958, kl. 4 e. h., af Heublein Inc., 
iðjurekstur, Hartford, Connecticut, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 20. 
nóvember s. á. 

Skjaldarmerki með kórónu yfir. 
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Samkvæmt tilkynningu 25. april 1934, er merkið skrásett í Washington 1. októ- 279 
ber 1935, 49. flokki, fyrir vodka. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. maí 1955. 

Skrás. 1958, nr. 182. Tilkynnt 1. nóvember 1958, kl. 4 e. h., af Bristol Laboratories, 

Inc., iðjurekstur, Syracuse, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

24. nóvember s. á. 

KANTREX 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 20. september 1957, er merkið skrásett í Washington 17. 

júni 1958, 18. flokki, fyrir fúkalyfjasamsetningar. 

Skrás. 1958, nr. 183. Tilkynnt 3. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Kabi, 
verksmiðjurekstur og verzlun, Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 24. nóvember s. á. 

Orðið: 

ANERVAN 

Samkvæmt tilkynningu 10. febrúar 1938, er merkið skrásett í Stokkhólmi 9. maí 

1938 fyrir: Kolhydröt, feiti, eggjahvítuefni, lífrænar og ólífrænar sýrur, sölt, estera, 
aldehýð, alkóhól og ketón, svo og algerlega eða að hluta úr þeim gerð matvæli, 
læknislyf og fóður, fjörefna-, enzym-, hormóna-, ger- og maltpreparöt, bindiefni, 
litarefni, drykki og kjarna til framleiðslu drykkja, afurðir framleiddar algerlega 
eða að hluta úr ávöxtum eða berjum, kolsýru og kolsýrumyndandi efnum, sætuefni, 
ilmvötn, kemisk-tæknilegar snyrtivörur, hörundssmyrsl og liti, gúmvörur til heilsu- 
verndar og ílát, umbúðir, hylki og einkennismiða fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. maí 1948. 

Skrás. 1958, nr. 184. Tilkynnt 3. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
24. nóvember s. á. 

Orðið: SELUKOS 

Samkvæmt tilkynningu 20. maí 1942, var merkið skrásett í Stokkhólmi 20. júlí 
1942 fyrir: Kolhydröt, eggjahvítuefni, albúmósar, peptón, peptid, amínósýrur, glýsrið, 
lífrænar og ólífrænar sýrur og basa, sölt, estera, aldehyd, alkóhól og ketón, matvæli, 
læknislyf og fóður, áburðarefni, kemiskar vörur til læknisfræðilegra og lyfjafræði- 
legra nota, hreinslætis og ljósmyndagerðar, þar í talin sútunarefni og límeyðingar- 
efni til notkunar í dúkagerð, fjörefnaenzym- og hormónapreparöt, blóð, lymfa, toxin, 
antitoxin, blóðvatn, afurðir úr geri og öðrum smálifverum, maltpreparöt, bindiefni, 

litarefnið efni til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, rotvarnarefni fyrir 

matvæli, steiningarefni, sápu- og blautsápu og önnur þvotta- og ræstiefni, fægi- og 

gljáefni, ryðvarnarefni, fituhreinsandi efni, lífræn efni til uppleysingar, drykki og 

kjarna til framleiðslu drykkja, afurðir gerðar úr ávöxtum, berjum eða öðrum jurta- 

hlutum, kolsýru og kolsýrumyndandi efni, sætuefni, plástur og sáraumbúðir, ilmvötn 

og hörundssmyrsl og liti, gúmvörur til heilsuverndar, svo og ílát, umbúðir, hylki og 

einkennismiða fyrir ofangreindar vörur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 18. júlí 1952.
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279 Skrås. 1958, nr. 185. Tilkynnt 3. nåvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 
24. nåvember s. å. 

Mynd af tveim kórónum, en á milli þeirra stendur: AB KABI með strikum 
fyrir ofan og neðan orðin, en á milli kórónanna eru tvær boglinur. 

ER (amar 
Samkvæmt tilkynningu 11. júlí 1949, er merkið skrásett í Stokkhólmi 2. desember 

1949 fyrir: Kolhydröt, eggjahvítuefni, fituefni til tækninota, albúmósar, peptón, 
peptid, amínósýrur, glýserið, lífrænar og ólífrænar sýrur og basa, estera, aldehyd, 
alkóhól og ketón, matvæli, læknislyf og fóður, rotvarnarefni fyrir matvæli, læknislyf 
og fóður, fjörefnapreparöt, enzympreparöt fyrir læknislyfjaframleiðslu, hormóna, 
ger- og maltpreparöt, blóð, lymfa, toxin, antitoxin, bóluefni, blóðvatn, drykki og 
kjarna til framleiðslu drykkja, afurðir úr berjum eða ávöxtum, sætuefni, kolsýru 
og kolsýrumyndandi efni, steinsölt, kemisk efni til læknisfræðilegra og lyfjafræðilegra 
nota, til hreinlætis og í ljósmyndagerð, sótthreinsunarefni, sápu og blautsápu og 
önnur þvotta- og ræstiefni, baðsalt, kemisk efni til að eyða skaðlegum skordýrum 
og öðrum meindýrum og illgresi, efni í vökva til að bleyta sáðkorn, plástur og sára- 
umbúðir, ilmvötn og hörundssmyrsl og liti, gúmvörur til heilsuverndar, gljá- og 
fægiefni, ryðvarnarefni, fituhreinsunarefni, lífræn efni til uppleysingar, bindandi efni, 
kemisk efni til notkunar við sútun, einangrunarefni gegn raka, hita og kulda, gerla- 
og sveppagróður og framleiðslu úr honum, svo og áburðarefni. 

Skrás. 1958, nr. 186. Tilkynnt 3. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
24. nóvember s. á. 

Orðið: RESTENIL 

Samkvæmt tilkynningu 7. marz 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 20. apríl 
1956 fyrir: Kolhydröt, eggjahvítuefni, fituefni til tækninota, albúmósar, peptón, 
peptid, amínósýrur, glýseríð, lífrænar og ólífrænar sýrur og basa, estera, aldehyd, 
alkóhól og ketón, matvæli, læknislyf og fóður, rotvarnarefni fyrir matvæli, læknislyf 
og fóður, fjörefnapreparöt, enzympreparöt til læknislyfjaframleiðslu, hormóna-, ger- 
og maltpreparöt, blóð, lymfa, toxin, antitoxín, bóluefni, blóðvatn, drykki og kjarna 
til framleiðslu drykkja, afurðir úr ávöxtum eða berjum, sætuefni, kolsýru og kol- 
sýrumyndandi efni, steinsölt, kemisk efni til læknisfræðilegra nota, til hreinslætis 
og i ljósmyndagerð, sótthreinsunarefni, sápu og blautsápu og önnur þvotta- og ræsti- 
efni, baðsalt, kemisk efni til að eyða skaðlegum skordýrum og öðrum meindýrum 
og illgresi, efni í vökva til að bleyta sáðkorn, plástur og sáraumbúðir, ilmvötn og 
hörundssmyrsl og liti, gúmvörur til heilsuverndar, gljá- og fægiefni, ryðvarnarefni, 
fituhreinsandi efni, lífræn efni til uppleysingar, bindiefni í málmsteypuiðnað, litar- 
efni, steiningarefni, kemisk efni til notkunar við sútun, límeyðandi efni til notkunar 
í dúkagerð, einangrunarefni gegn raka, hita og kulda, gerla- og sveppagróður og 
framleiðsla úr honum, áburðarefni. 

Skrás. 1958, nr. 187. Tilkynnt 3. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
24. nóvember s. á. 

Orðið: EXOLYT 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 20. júlí 
1956 fyrir lyf, er hefur þá eiginleika að draga úr hósta og losa um slím.
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Skrås. 1958, nr. 188. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Biro Swan Limited, 279 
verksmiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 24. nóvember s. á. 

Orðið: 

BER 

Merkið er skrásett í London 16. desember 1955, 16. flokki, fyrir kúlupenna, 
áfyllingar á þá og hluta þeirra, blek fyrir kúlupenna, skrifborðs-,,stativ“ fyrir skrif- 
færi og skrifborðsalmanök, hvorugt úr dýrum málmum eða húðað með þeim. 

Skrás. 1958, nr. 189. Tilkynnt 26. ágúst 1958, kl. 3 e. h., af Lyle Edward Branch- 

flower, verzlun, Seattle, Washington, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. 

nóvember s. á. 

Orðin: NORTH STAR 

Samkvæmt tilkynningu 31. desember 1956, er merkið skrásett í Washington 4. 
febrúar 1958 fyrir isgerðartæki fyrir verzlanir. 

Skrás. 1958, nr. 190. Tilkynnt 7. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af Sláturfélagi Suður- 

lands, sláturhús, pylsugerð og niðursuðuverksmiðja, Reykjavík, og skrásett 28. nóv- 

ember s. á. 

Stafirnir SS innan hrings, með ör í gegnum báða stafina. 

Merkið er skrásett fyrir ýmiss konar matvæli, svo sem sláturafurðir, kjöt og 

alls konar kjötiðnaðarframleiðslu. 

Skrás. 1958, nr. 191. Tilkynnt 7. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

28. nóvember s. á. 
Kringlóttur flötur. Ofan á honum matreiðslumannahúfa, en í flötinn greyptir 

stafirnir SS.
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Merkid er skråsett fyrir ymiss konar matvæli, svo sem slåturafurdir, kjåt og 
alls konar kjötiðnaðarframleiðslu. 

Skrás. 1958, nr. 192. Tilkynnt 7. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
28. nóvember s. á. 

Á fleti, ávölum að ofan og neðan og með ör Í gegn, eru greyptir stafirnir SS. 

  

Merkið er skrásett fyrir ýmiss konar matvæli, svo sem sláturafurðir, kjöt og 
alls konar kjötiðnaðarframleiðslu. 

Skrás. 1958, nr. 193. Tilkynnt 7. nóvember 1958, kl. 4 e. h., af Jóni Eiríks Óskars- 
syni, bólsturiðja, Reykjavík, og skrásett 28. nóvember s. á. 

Orðin: Vi-Spring með bandstriki á milli og ferhyrndum ramma utan um. 

  

Merkið er skrásett fyrir dýnur alls konar í rúm, svefnsófa, stóla og lausa púða.
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Skrás. 1958, nr. 194. Tilkynnt 8. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Aksjeselskabet 279 
Freia, verksmidjurekstur, Osló, Noregi, og skrásett 28. nóvember s. á. 

Orðið: . 99 

»Haukeli 
Samkvæmt tilkynningu 15. marz 1913, er merkið skrásett í Osló 20. maí 1913 

fyrir súkkulaði, kakaó, brjóstsykur, búðingsduft, hlaup, bökunarduft, súpur, kornmat, 
sinnep og kex. 

Skrásetning merkisins er endurnýjuð til 15. marz 1963. 

Skrás. 1958, nr. 195. Tilkynnt 15. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Fataverksmiðj- 
unni Fífu, verksmiðjurekstur, Húsavík, og skrásett 28. nóvember s. á. 

—— Miila hopp 
Merkið er skrásett fyrir hvers konar tilbúinn fatnað. 
Ber að skoða orðin Húla hopp sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda 

vörutegund. 

Skrás. 1958, nr. 196. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af The Shell Petroleum 

Company Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 2. desember s. á. 

me AEROSHELL 
Merkid er skråsett i London 12. juni 1956, 4. flokki, fyrir oliur og hvers konar 

feiti (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur), smurningsefni, eldsneyti, þar 
með talið mótoreldsneyti (benzin) og ljósmeti. 

Skrás. 1958, nr. 197. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

Orðið: ALEXIA 
Merkið er skrásett í London 23. september 1944, 4. flokki, fyrir iðjuolíur og 

hvers konar feiti (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur) og smurningsefni. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 23. september 1956. 

Skrás. 1958, nr. 198. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

Orðin: GOLDEN SHELL 
Merkið er skrásett í London 25. október 1926, 47. flokki, fyrir kerti, náttkerti, 
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279 vax til ljósa, olíur og feiti til ljósa, hitunar og smurnings, aflgjafaolíur og aflgjafa- 
eldsneyti (benzin). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. október 1954. 

Skrás. 1958, nr. 199. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

Orðið: MEXPHALTE 
Merkið er skrásett í London 28. júní 1957, 19. flokki, fyrir efni, ekki úr málmi, 

til bygginga og vegagerðar, og asfalt, bik, jarðbik og jarðbiksblöndur (ekki ætlaðar 

til málningar). 

Skrás. 1958, nr. 200. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

En SHELL GARDIUM 
Merkið er skrásett í London 19. janúar 1948, 4. flokki, fyrir gangskiptasmurn- 

ingsefni. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. janúar 1955. 

Skrás. 1958, nr. 201. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

ore: SHELL DIALA 
Merkið er skrásett í London 6. september 1949, 17. flokki, fyrir einangrunarolíur 

til rafmagnsþarfa. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. september 1956. 

Skrás. 1958, nr. 202. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

lið SHELL 
DIESOLINE 

Merkið er skrásett í Londón 19. febrúar 1957, 4. flokki, fyrir Dieselolíueldsneyti. 

Skrás. 1958, nr. 203. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

Orðin: SHELL ENSIS 
Merkið er skrásett í London 1. nóvember 1944, 2. og 4. flokki, fyrir varnarefni 

gegn ætandi áhrifum og smurningsefni. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. nóvember 1951.
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Skrás. 1958, nr. 204. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

ör SHELL 
Merkið er skrásett í London 12. júní 1956, 1., 2., 3., 4., 5., 9. og 19. flokki, fyrir: 

Efnaiðjuafurðir notaðar við iðju, vísindaiðkanir, ljósmyndagerð, jarðyrkju, garð- 
yrkju, skógrækt, náttúrlegan og tilbúinn áburð (að undanskildum sinnepsúrgangi), 
slökkviefnablöndur, herðingarefni og efnablöndur til lóðningar, efnablöndur til varð- 
veizlu matvæla, sútunarefni, límefni notuð í iðju, málning, fernis (annan en ein- 
angrunarfernis), lökk, varnarefni gegn ryði og gegn hrörnun í viði, litarefni (ekki 
til þvotta eða snyrtiaugnamiða), litunarefni (ekki til snyrtiaugnamiða), tréliti, nátt- 
úrlegan harpix, bleikingarefnablöndur og önnur efni til þvotta, en ekki blákku, 
sterkju eða sápu, hreinsi-, fægi-, skúringar- og afsköfunarefnablöndur, ilmvötn, loft- 
næmar olíur, snyrtivörur, hárvatn, tannkrem, iðjuolíur og feiti hvers konar (aðrar 
en ætar olíur og fitu), smurningsefni, rykkefjandi og rykeyðandi efnablöndur, elds- 
neyti (þar með talið mótoreldsneyti (benzin)) og ljósmeti, kerti, vaxljós, náttkerti 
og kveiki, lyffræðileg-, dýralækninga- og heilsuverndarefni (að ómeðtalinni sinneps- 
olíu eða efnablöndum, sem innihalda sinnep), sótthreinsunarefni, efnablöndur til 

eyðingar illgresis og meindýra, skordýraeitur, lirfueitur og sveppaeitur, skordýra- 
eitraðan pappir, mælingaáhöld og tæki, sjálfvirk tæki til afgreiðslu á mældu magni 
af vökvum, vísindaleg tæki til geymslu og afgreiðslu á samanþrýstum og í vökva 
umbreyttum lofttegundum, yfirborðsmæla fyrir lagareldsneyti, rafgeyma, rafhlöður 
og búnað til þeirra, kvikmyndafilmur gerðar til sýninga, eldslökkvitæki, efni, ekki 
úr málmi, til bygginga og vegagerðar, asfalt, bik og jarðbik. 

Skrás. 1958, nr. 205. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
2. desember s. á. 

Mynd af hörpudiski með orðinu SHELL. 

Sé 
Merkið er skrásett í London 12. júní 1956, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 19., 

21. og 34. flokki, fyrir: Efnaiðjuafurðir notaðar við iðju, vísindaiðkanir, ljósmynda- 
gerð, jarðyrkju, garðyrkju, skógrækt, náttúrlegan og tilbúinn áburð (að undanskild- 
um sinnepsúrgangi), slökkviefnablöndur, herðingarefni og efnablöndur til lóðningar, 
efnablöndur til varðveizlu matvæla, sútunarefni, límefni notuð í iðju, málning, fernis 
(þó ekki einangrandi fernis), lökk, varnarefni gegn ryði og gegn hrörnun í viði, 
litarefni (ekki til þvotta eða snyrtiaugnamiða), litunarefni (ekki til snyrtiaugna- 

miða), tréliti, náttúrlegan harpix, bleikingarefnablöndur og önnur efni til þvotta, en 
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ekki blåkku, sterkju eda såpu, hreinsi-, fægi-, skuringar- og afskåfunarefnablåndur, 
ilmvötn, loftnæmar olíur, snyrtivörur, hárvötn, tannkrem, idjuoliur og feiti hvers 

konar (aðrar en ætar olíur og fitu), smurningsefni, rykkefjandi og rykeyðandi efna- 
blöndur, eldsneyti (þar með talið mótoreldsneyti (benzin)) og ljósmeti, kerti, vaxljós, 
náttkerti og kveiki, lyffræðileg-, dýralækninga- og heilsuverndarefni (að ómeðtalinni 
sinnepsolíu eða efnablöndum, sem innihalda sinnep), sótthreinsunarefni, efnablöndur 
til eyðingar illgresis og meindýra, skordýraeitur, lirfueitur og sveppaeitur, skordýra- 
eitraðan pappír, mælingaáhöld og tæki, sjálfvirk tæki til afgreiðslu á mældu magni 
af vökvum, vísindaleg tæki til geymslu og afgreiðslu á samanþrýstum lofttegundum, 
yfirborðsmæla fyrir lagareldsneyti, rafgeyma, rafhlöður og búnað til þeirra, kvik- 
myndafilmur gerðar til sýninga, eldslökkvitæki, efni, ekki úr málmi, til bygginga 
og vegagerðar, asfalt, bik og jarðbik, innsiglishettur úr algengum málmum, blýinn- 
sigli, tæki til lokunar á áfyllingu lofts, olíu eða eldsneyti (benzins), geyma og loka 
(ekki hlutar af vélum) úr algengum málmum, loftþjöppur, dælur, asfaltlagningar- 
vélar, blöndunga, hreinsitæki (vélar) fyrir acetylengas, brennsluvélar og mótora 
(ekki til landfarartækja), þrýstingsstilla og loka, sem eru hlutar af vélum, tæki, sem 
minnkar eldsneytisnotkun véla með innri bruna, úðara og blásara fyrir skordýra- 
eitur og svipaðar afurðir og sprautur til jarðvegssvælingar, innlagnir til lýsingar, 
hitunar, gufuframleiðslu, suðu, kælingar, þurrkunar, loftræstingar, vatnsöflunar og 
heilbrigðisþarfa, loftdælur til öflunar lofts, tæki til samgangna í lofti, á landi og legi, 
brennslumótora og vélar til farartækja á landi, þrýstiloftshjólbarða, einangrunarolíur 
og einangrunarfernis, efni, sem eru steinolíuafurðir til innpökkunar, lokunar og ein- 
angrunar, gervigúmmí (ekki til notkunar við framleiðslu á skófatnaði), asbestefna- 

blöndur, svampa, bursta, fægihanzka, efni til hreinsiaugnamiða, núningsbenzinkveikj- 
ara og benzinkveikjara með kveikjubúnaði fyrir reykingamenn (ekki gerðir úr dýrum 
málmum eða húðaðir með þeim), eldspýtur. 

Skrás. 1958, nr. 206. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af The Shell Petroleum 

Company Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 5. desember s. á. 
Mynd af hörpudiski. 

    

  

Merkið er skrásett í London 12. júní 1956, 1. og 4. flokki, fyrir: Efnaiðjuafurðir 
notaðar við iðju, vísindaiðkanir, ljósmyndagerð, jarðyrkju, garðyrkju, skógrækt, 
náttúrlegan og tilbúinn áburð, slökkviefnablöndur, herðingarefni og efnablöndur til 
lóðningar, efnablöndur til varðveizlu matvæla, sútunarefni, límefni notuð í iðju, 
iðjuolíur og feiti hvers konar (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur), 

smurningsefni, rykkefjandi og rykeyðandi efnablöndur, eldsneyti (að meðtöldu 
mótoreldsneyti (benzíni)) og ljósmeti, kerti, vaxljós, náttkerti og kveiki.
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Skrås. 1958, nr. 207. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 279 
5. desember s. á. 

SHELLTOX 
Merkið er skrásett í London 10. maí 1929, 2. flokki, fyrir skordýraeitur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 10. maí 1957. 

Skrás. 1958, nr. 208. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
5. desember s. á. 

Átthyrndur einkennismiði með rjómalituðum takmarkalínum. Á rauðum grunn- 
fleti miðans að ofan með horni, sem veit niður, er rjómalitaður hringflötur og í 
honum mynd af hörpudiski, gul að lit með rauðum takmarkalínum og orðinu 
SHELL með rauðum stöfum. Á neðri hluta miðans er orðið SHELLUBRICATION 
með svörtu letri á gulum grunni. 

  

Merkið er skrásett í London 27. janúar 1948, 4. flokki, fyrir smurningsolíur og 
smurningsfeiti. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. janúar 1955. 

Skrás. 1958, nr. 209. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

5. desember s. á. 

Orðin: SHELL VALVATA 
Merkið er skrásett í London 6. maí 1946, 4. flokki, fyrir smurningsefni og olíur 

og feiti hvers konar (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur). 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. maí 1953. 

Skrás. 1958, nr. 210. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
5. desember s. á. 

Orðið: SHELL og undir því X-100 í hvítum lit á breiðum x-laga fleti.
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Merkid er skråsett i London 10. juli 1947, 4. flokki, fyrir smurningsefni og idju- 
olíur og hvers konar feiti (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 10. júlí 1954. 

Skrás. 1958, nr. 211. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
5. desember s. á. 

SHELLZONE 
Merkið er skrásett í London 20. nóvember 1956, 1. flokki, fyrir frostvarnar- 

efnablöndur. 

Skrás. 1958, nr. 212. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

5. desember s. á. 

SHELMAG 
Merkið er skrásett í London 26. nóvember 1929, 4. og 17. flokki, fyrir asfalt, 

jarðbik og aðrar steinolíuafurðir, óunnar eða að nokkru unnar til notkunar í iðju- 
greinum, framleiðsluvörur úr asfalti, jarðbiki og öðrum steinolíuafurðum til vega- 
gerðar, bygginga eða skreytingar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 26. nóvember 1957. 

Skrás. 1958, nr. 213. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

5. desember s. á. 

óði SILVER SHELL 
Merkið er skrásett í London 27. júní 1936, 47. flokki, fyrir kerti, náttkerti, ljós- 

metisvax, ljósmetis-, hitunar- og smurningsolíur, smurningsfeiti hvers konar og olíur 
notaðar til aflsframleiðslu. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. júní 1950. 

Skrás. 1958, nr. 214. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

5. desember s. á. 

Orðin: SINGLE SHELL
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Merkið er skrásett i London 25. október 1926, 47. flokki, fyrir kerti, náttkerti, 279 
ljósmetisvax, ljósmetis-, hitunar- og smurningsolíur og hvers konar feiti, drifkrafts- 

olíur og drifkraftseldsneyti (benzin). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. október 1954. 

Skrás. 1958, nr. 215. Tilkynnt 5. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
5. desember s. á. 

Vængjuð hörpuskel með orðinu SHELL. 

a s SED 7 

Merkid er skråsett i London 12. juni 1956, 4. flokki, fyrir oliur og hvers konar 
feiti (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæmar olíur), smurningsefni, eldsneyti, mótor- 
eldsneyti (benzin) og ljósmeti. 

  

Skrás. 1958, nr. 216. Tilkynnt 17. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Ashe Labora- 
tories Limited, iðjurekstur, Letherhead, Surrey, Englandi, og skrásett 10. desember 
s. á. 

orði: BANDBOX TINTN SET 
Merkið er skrásett í London 29. nóvember 1956, 3. flokki, fyrir efni til lit- 

unar og snyrtingar á hári. 

Skrás. 1958, nr. 217. Tilkynnt 19. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af Mogens Fin 
Stellinger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 10. desember s. á. 

Á skildi er efst mynd af vog, en þar undir orðin: VEB NOWA. Merkið er í litum. 

  

VEB 

NOWA 
7 

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
30. ágúst 1958 fyrir Béranger-vogir, borðvogir, smábarnavogir, reizlur, heimilis- 
vogir og bryggjuvogir, allt frá VEB Oschatzer Waagenfabrik, Oschatz í Sa. í Austur- 

Þýzkalandi. 
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Skrås. 1958, nr. 218. Tilkynnt 19. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af Formica Corpora- 
tion, verzlun, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður Ameríku, og skrásett 

10. desember s. á. 

ORMIC 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 4. ágúst 1945, er merkið skrásett í Washington 4. júní 
1946, 12. flokki, fyrir plötumyndaðar þynnur úr viði, vefnaði, eða pappír gegnum- 
vættan í samtengjandi harpeis og hertan í hita og þrýstingi, til að nota á borð- 
plötur, húsgögn og veggþiljur. 

Skrás. 1958, nr. 219. Tilkynnt 21. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af J. & P. Coats 

Limited, iðjurekstur og verzlun, Paisley, Skotlandi, og skrásett 10. desember s. á. 
Orðið: 

COATS 
Merkið er skrásett í Manchester 5. ágúst 1950, 23. flokki, fyrir tvinna. 

Skrás. 1958, nr. 220. Tilkynnt 21. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
10. desember s. á. 

Ferhyrndur flötur, að ofan er blár hálfhringur með hvítum boga öfugt við 
hálfhringinn, en í er letrað orðið: PROPELLER. Á miðjum fletinum er mynd af 
skrúfublöðum á hvítum grunni. Þar fyrir neðan er blár hálfhringur með hvítum 
boga öfugt við hálfhringinn, er í eru letruð orðin: BIAS BINDING. 

  

Merkið er skrásett í Manchester 4. júlí 1947, 26. flokki, fyrir skábönd.
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Skrås. 1958, nr. 221. Tilkynnt 21. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrå- 279 
sett 10. desember s. á. 

Sjöhyrnt skjaldarmerki með mynd af ljóni með kórónu á höfði fyrir ofan. 
Skjaldarmerkinu er skipt í fjóra reiti, sem eru munstraðir, eins í efra vinstra horni 
og neðra hægra horni, einnig er sama munstur í efra hægra horni og neðra vinstra 
horni. 

  

Merkið er skrásett í Manchester 1. september 1877, 23. flokki, fyrir tvinna. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 1. apríl 1954. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. september 1947. 

Skrás. 1958, nr. 222. Tilkynnt 22. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af Klæðaverzlun 
Andrésar Andréssonar h.f., klæðagerð, Reykjavík, og skrásett 13. desember s. á. 

Á ferhyrndum fleti standa orðin: Borgar FRAKKINN. 

  

Merkið er skrásett fyrir karlmannafrakka. 

Skrás. 1958, nr. 223. Tilkynnt 22. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 

sett 13. desember s. á. 
Á ferhyrndum fleti stendur orðið: Senior. 
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Merkid er skråsett fyrir hvers konar karlmannafatnad. 

Skrås. 1958, nr. 224. Tilkynnt 22. nåvember 1958, kl. 11 f. h., af sama, og skrå- 
sett 13. desember s. å. 

Å ferhyrndum fleti stendur ordid: Junior. 

  

Merkid er skråsett fyrir hvers konar drengjafatnad. 

Skrás. 1958, nr. 225. Tilkynnt 24. nóvember 1958, kl. 10 f. h., af Edward Sharp 
and Sons Limited, iðjurekstur, Maidstone, Kent, Englandi, og skrásett 13. desem- 
ber s. á. 

Orðið: 

Merkið er skrásett í London 10. október 1957, 30. flokki, fyrir toffee, súkkulaði- 

sætindi, piparmyntusætindi (ekki til lækninga), nougat (sætmeti) og soðin sykur- 
sætindi (ekki til lækninga). 

Skrás. 1958, nr. 226. Tilkynnt 24. nóvember 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrá- 

sett 13. desember s. á. 
Mynd af páfagauki, sem situr á hring. Innan í hringnum stendur: Sharps THE 

WORD FOR TOFFEE.
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THE WORD FOR 

TOFFEE 

  

Merkið er skrásett í London 14. október 1947, 30. flokki, fyrir toffee, súkkulaði- 
sætindi, piparmyntusætindi (ekki til lækninga), nougat (sætmeti) og soðin sykur- 
sætindi (ekki til lækninga). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. október 1954. 

Skrás. 1958, nr. 227. Tilkynnt 24. nóvember 1958, kl. 10 f. h., af sama, og skrá- 
sett 13. desember s. á. 

Mynd af manni, er heldur á vindlingi og styður sig við staf. 

  

Merkið er skrásett í London 14. október 1947, 30. flokki, fyrir kaffi, te, kakaó, 

sykur, hrísgrjón, tapioca, sagógrjón, kaffi, uppbótarefni, mjöl og tilbúning úr korni, 
brauð, kex, kökur, sætabrauð og sætindi, ís, hunang, síróp, ger, bökunarduft, salt, 
mustarð, pipar, edik, sósur, krydd. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. október 1954. 

Skrás. 1958, nr. 228. Tilkynnt 26. nóvember 1958, kl. 4 e. h., af Formica Corpora- 
tion, iðjurekstur, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
13. d ber s. á. lesember s ORMICA
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Samkvæmt tilkynningu 15. október 1921, er merkið skrásett í Washington 6. juni 
1922, 21. flokki, fyrir samsetning til rafmagnseinangrunar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. júní 1942. 

Skrás. 1958, nr. 229. Tilkynnt 27. nóvember 1958, kl. 2 e. h., af Goya Limited, 
iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 13. desember s. á. 

me REMEMBER 
Merkið er skrásett í London 31. marz 1958, 3. flokki, fyrir ilmvötn, hreinlætis- 

vörur (ekki til lækninga), snyrtivörur, tannhreinsiefni, háreyðingarefni, hreinlætis- 
tæki, tæki til hárliðunar og sápur. 

Skrás. 1958, nr. 230. Tilkynnt 21. október 1957, kl. 4 e. h., af Standard Oil Company 
of California, verzlun, San Francisco, California, Banaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 16. desember 1958. 
Orðið: E 

Samkvæmt tilkynningu 23. mai, 27. mai og 29. mai 1957, er merkid skråsett i 
Washington 25. februar, 25. marz og 20. mai 1958, 6., 12. og 15. flokki, fyrir: Skor- 
dýralyf, plöntulyf, sveppalyf, heilbrigdislyf, trjávöru, sótthreinsilyf, frjóvgunarlyf, 
úðalyf fyrir alifuglahús, úðalyf fyrir húsdýr og alifugla, lykteyðandi lyf, ryðvara, 
sótthreynsidýfur, plastolíur, efni til að koma í veg fyrir að raki frjósi i geymum og 
eldneytiskerfum og mótorum, hreinsaðar olíur, sem notaðar eru á áttavita, stein- 
kenndar olíur, sem notaðar eru í uppleysara eða upplausnir í trjávara og efnablöndur, 
til að buga flugu og aðrar pestir, tjörublöndur á byggingar og fleti þ. e. asfalt viðar- 
kvoðu á þök og undirlagsblöndur, steinolíuvax, hvítar olíur og petrolatum, elds- 
neyti véla, smurolíur og feiti, ræsieldsneyti fyrir þrýstiræstarvélar, sem inniheldur 
lífrænar efnablöndur er gufa auðveldlega upp og kvikna af þrýstingi við lágt hita- 
stig, steinolíueldsneyti, ofnaolíu, dieseleldsneyti, eimað efni, sem nota má sem upp- 
leysara og til hitunar og sem eldsneyti fyrir mótora, brennaraeldsneyti og grunnolíur, 
sem henta fyrir smurning, sem efni í smurning og sem efni í aðrar farmleiðsluvörur, 
en smurning, formolíur, olíur, sem henta til að ná hreinu benzíni úr hreinu gasi 
eða gufu og til að verja leiðslur, mæla og aðra innri hluta gasdreifikerfa, slökkvi- 
olíur og skurðarolíur. 

    

Skrás. 1958, nr. 231. Tilkynnt 28. nóvember 1958, kl. 10 f. h., af The Chloride 

Electrical Storage Company, Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 
16. desember s. á. 

Orðið: CHLORIDE 

Merkið er skrásett í London 2. ágúst 1923, 8. flokki, fyrir rafgeyma og hluta af 

þeim 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjað 2. ágúst 1951.
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Skrås. 1958, nr. 232. Tilkynnt 28. nåvember 1958, kl. 10 f. h., af Farbwerke 

Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucins & Bruning, idjurekstur, Frank- 
furt/Main, Þýzkalandi, og skrásett 16. desember s. á. 

óði  Orinase 
Samkvæmt tilkynningu 30. ágúst 1958, er merkið skrásett í Munchen 7. október 

1958, 2. flokki, fyrir læknismeðöl. 

Skrás. 1958, nr. 233. Tilkynnt 28. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af ESGE Gschwend 

- Springler K. G. Electromotoren — und Apparatebau, verksmiðjurekstur, Neuffen 
(Wiurtt.), Þýskalandi, og skrásett 16. desember s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 8. október 1953, er merkið skrásett í Múnchen 27. septem- 
ber 1955, 23. flokki, fyrir hluta tilheyrandi hjólhestum og mótorhjólum, einkum 
standara, vélar, einkum litlar rafmagnsvélar til sting- og útsögunar, litlar slípi- og 
fágunarvélar og litla rafmagnsmótora. 

Skrás. 1958, nr. 234. Tilkynnt 28. nóvember 1958, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

16. desember s. á. 
Orðin: ES 

DER ZAUBERSTAB 
DER HAUSFRAU 

Samkvæmt tilkynningu 26. april 1956, er merkid skråsett i Munchen 5. juli 1956, 
23. flokki, fyrir rafknúin småtæki fyrir eldhús og til heimilisnotkunar, hrærivélar, 
kvarnir, áskurðartæki, þeytara. 

    

II. 
Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóvember 1903, um vörumerki, hefur skráning 

eftirgreindra vörumerkja verið endurnýjuð á árinu 1958: 

Skrás. 1918, nr. 2. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 1. júní 1958. 

Skrás. 1918, nr. 3. The American Tobacco Co., New York, U.S.A., frá 4. júní 

1958 
Skrás. 1928, nr. 1—4. H.f. Kveldúlfur, Reykjavík, frá 27. janúar 1958. 

Skrás. 1928, nr. 7. O. Mustad & Sön, Osló, Noregi, frá 17. marz 1958. 

1958 
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Skrås. 1928, nr. 10. Warner-Lambert Pharmaceutical Company, Wilmington, 
Delaware, U.S. A., frá 29. mai 1958. 

Skrás. 1928, nr. 17. Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, 
Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 4. september 1958. 

Skrás. 1928, nr. 20. Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, 
Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 4. september 1958. 

Skrás. 1928, nr. 23. Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, 
Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 26. október 1958. 

Skrás. 1938, nr. 1. Rafbylgjuofninn, Reykjavík, frá 29. janúar 1958. 
Skrás. 1938, nr. 3. D. Ballantyne, Brothers & Company Limited, Peebles, Skot- 

landi, frá 23. febrúar 1958. 
Skrás. 1938, nr. 4. Caterpillar Tractor Co., San Leandre, California, U.S. A., 

frá 19. marz 1958. 
Skrás. 1938, nr. 5—7. Aktieselskabet OTA, De forenede Havre- og Rismöller, 

Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 19. marz 1958. 
Skrás. 1938, nr. 8. Veiðarfæragerð Íslands, Reykjavík, frá 19. marz 1958. 
Skrás. 1938, nr. 9. G. Helgason & Melsted h.f., Reykjavík, frá 23. apríl 1958. 

Skrás. 1938, nr. 11. Titan Co. A/S, Fredrikstad, Noregi, frá 5. maí 1958. 

Skrás. 1938, nr. 13. The Gillette Company, Boston, Massachusetts, U.S. A., frá 

14. maí 1958. 
Skrás. 1938, nr. 14. Roth-Bichner G. m.b.H., Berlin-Tempelhof, Þýzkalandi, frá 

14. maí 1958. 
Skrás. 1938, nr. 16. Aktiebolaget Astra, Apotekarnes kemiska fabriker, Södertálje, 

Svíþjóð, frá 7. júlí 1958. 
Skrás. 1938, nr. 17—18. Aktieselskabet OTA, De forenede Havre- og Rismöller, 

Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 15. júlí 1958. 

Skrás. 1938, nr. 20. John Haig & Co. Limited, Markinch, Skotlandi, frá 2. ágúst 

1958. 
Skrás. 1938, nr. 21. Lever Brothers, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 28. 

september 1958. 
Skrás. 1938, nr. 23. Óskar Kristjánsson, Súgandafirði, frá 17. október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 3. Imperial Chemical (Pharmaceuticals) Limited, Slough, Buck- 

inghamshire, Englandi, frá 17. janúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 4. Willows Francis Limited, Epsom, Surrey, Englandi, frá 5. 
febrúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 5. Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg, Svíþjóð, 
frá 12. febrúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 6. British Celanese Limited, London, Englandi, frá 13. febrúar 

1958. 
Skrás. 1948, nr. 7—8. Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limi- 

ted, London, Englandi, frá 14. febrúar 1958. 
Skrás. 1948, nr. 9. M. Melachrino and Company Limited, London, Englandi, frá 

16. febrúar 1958. 
Skrás. 1948, nr. 10. J. A. Pattreiouex (Overseas) Limited, London, Englandi, frá 

16. febrúar 1958. 
Skrás. 1948, nr. 11. Courtaulds Limited, London, Englandi, frá 19. febrúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 14. Clang Limited, London, Englandi, frá 20. febrúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 18—20. British-American Tobacco Company Limited, London, 
Englandi, frá 25. febrúar 1958. 

Skrás. 1948, nr. 22. British-American Tobacco Company Limited, frá 25. febrúar 
1958. 

Skrás. 1948, nr. 25. Aristoc Limited, Nottingham, Englandi, frá 2. marz 1958.
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Skrås. 1948, nr. 28. California Texas Oil Company Limited, Nassau, Bahama- 
eyjum, frá 2. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 29. Tide Water Oil Company (Canada) Ltd., Toronto, Canada, 
frá 2. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 32. Bitulac Limited, Newcastle-on-Tyne, Englandi, frá 11. marz 

1958. 
Skrás. 1948, nr. 34. Masonite Corporation, Laurel, Missisippi og Chicago, Illinois, 

U.S. A., frá 11. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 35. Olíuverzlun Íslands h.f., Reykjavík, frá 12. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 36. J. & P. Coats Ltd., Paisley, Skotlandi, frá 12. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 37. Thomas Hedley & Co. Limited, Newcastle-on-Tyne, Englandi, 
frá 13. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 38. Compagnie des Montres Longines Francillon S. A., St-Imier, 
Sviss, frá 13. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 40. C. C. Wakefield & Company Limited, London, Englandi, frá 
15. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 42. Sterling Products International, Incorporated, Newark, New 

Jersey, U.S. A., frá 15. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 45. Chesebrough-Pond's Limited, Perivale, Greenford, Middlesex, 
Englandi, frá 15. apríl 1958. 

Skrás. 1948, nr. 46. The Timken Roller Bearing Company, Cauton, Ohio, U.S. A., 
frá 15. apríl 1958. 

Skrás. 1948, nr. 47. Richards, Son & Allwin Limited, Tipton, Staffordshire, Eng- 
landi, frá 15. apríl 1958. 

Skrás. 1948, nr. 50. California Texas Oil Company Limited, Nassau, Bahama- 
eyjum, frá 4. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 51—52. Ronuk Limited, Portslade, Brighton, Englandi, frá 4. 
maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 53. Mono Pumps Limited, London, Englandi, frá 5. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 54. Lacrinoid Products Limited, Gidea Park, Essex, Englandi, 

frá 5. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 55. William Sanderson & Son Limited, Leith, Skotlandi, frá 6. 
maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 56—57. The Austin Motor Company Limited, Birmingham, Eng- 
landi, frá 14. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 58. Philco Corporation, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. A., frá 
19. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 61. R. Twining & Company Limited, London, Englandi, frá 26. 

mai 1958. 
Skrás. 1948, nr. 63. Trubenizing Process Corporation, New York, U.S. A., frá 

28. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 64. Williams & Humbert Limited, London, Englandi, frá 28. 
maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 68—69. Socony Mobil Oil Company, Inc. New York, U.S.A., 
frá 11. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 72. Socony Mobil Oil Company, Inc., New, York, U.S.A., frá 
19. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 75—78. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, U.S. Á., 
frá 19. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 80—81. Socony Mobil Oil Company, New York, U.S.A., frá 
19. júní 1958. 
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279 Skrås. 1948, nr. 82—83. Socony Mobil Oil Company, New York, U.S. A., frå 
21. juni 1958. 

Skrås. 1948, nr. 84. The Schermuly Pistol Rocket Apparatus Limited, Newdigate, 
Surrey, Englandi, frå 21. juni 1958. 

Skrås. 1948, nr. 86—87. Paillard S. A., Sainte-Croix, Sviss, frá 23. júní 1958. 
Skrás. 1948, nr. 89. American Home Products Corporation, New York, U.S.A., 

frá 28. júní 1958. 
Skrás. 1948, nr. 91. Queens Propriétaries Limited, Sparkbrook, Birmingham, Eng- 

landi, frá 30. júní 1958. 
Skrás. 1948, nr. 92. Nordisk Polyphon Aktieselskab, Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku, frá 30. júní 1958. 
Skrás. 1948, nr. 93. The Shannon Limited, New Malden, Surrey, Englandi, frá 

1. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 94. Nu-Swift Limited, London, Englandi, frá 1. júlí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 96. S. Smith & Sons (England) Limited, London, Englandi, frá 

5. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 98. Horrockses (Sales) Limited, Preston, Lancashire, Englandi, 

frá 5. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 102—103. L. Harris (Harella) Limited, London, Englandi, frá 

29. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 105. J. Wix & Sons Limited, London, Englandi, frá 30. júlí 

1958. 
Skrás. 1948, nr. 106. A/S. Kjættingfabriken, Osló, Noregi, frá 30. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 107. Goya Limited, London, Englandi, frá 30. júlí 1958. 
Skrás. 1948, nr. 111. Rudge-Whitworth Limited, Nottingham, Englandi, frá 12. 

ágúst 1958. 
Skrás. 1948, nr. 114. Biro Swan Limited, London, Englandi, frá 10. september 

1958. 
Skrás. 1948, nr. 116. Swift & Company, Chicago, Illinois, U.S. A., frá 22. sept- 

ember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 117. Joseph Watson & Sons Limited, Leeds, Englandi, frá 22. 

september 1958. 
Skrás. 1948, nr. 118. J. & E. Atkinson Limited, London, Englandi, frá 22. sept- 

ember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 120. The Rank Organisation Limited, London, Englandi, frá 14. 

október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 121. May & Baker Limited, Dagenham, Essex, Englandi, frá 

14. október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 122. Omega Louis Brandt & Frére S.A., Bienna, Sviss, frá 25. 

október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 123. Jenson & Nicholson Group Limited, London, Englandi, frá 

25. október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 124— 125. Roamer Watch Co. S.A., Solothurn, Sviss, frá 30. 

október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 126. The Farrar Boilerworks Limited, Newark-on-Trent, Notting- 

hamshire, Englandi, frá 30. október 1958. 
Skrás. 1948, nr. 127. Chesebrough-Pond's Limited, Perival, Greenford, Middlesex, 

Englandi, frá 1. nóvember 1958. 

Skrás. 1948, nr. 128. The Wessex Aircraft Enginering Company Limited, Salis- 
burg, Wiltshire, Englandi, frá 1. nóvember 1958. 

Skrás. 1948, nr. 129—130. Rudy Rijen, národni podnik, Gottwaldov, Tékkósló- 

vakíu, frá 17. nóvember 1958.



605 

Skrås. 1948, nr. 131. The Standard Motor Company Limited, Coventry, War- 
wickshire, Englandi, frå 18. nåvember 1958. 

Skrás. 1948, nr. 132. W. R. Grace & Co., Cambridge, Massachusetts, U.S. A., frå 

18 nóvember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 133. Walter Carson & Sons Limited, London, Englandi, frá 18. 

nóvember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 134— 135. Pepsodent Limited, London, Englandi, frá 22. nóvem- 

ber 1958. 
Skrás. 1948, nr. 136— 137. Wolsey Limited, Leicester, Englandi, frá 7. desember 

1958. 
Skrás. 1948, nr. 138. Silmyra Fabrics Limited, London, Englandi, frá 7. desem- 

ber 1958. 
Skrás. 1948, nr. 139. Raleigh Cycle Co. Limited, Nottingham, Englandi, frá 7. 

desember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 140. George Ballantine & Son Limited, Dumbarton, Skotlandi, 

frá 13. desember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 141. Biro Swan Limited, London, Englandi, frá 13. desember 1958. 

Skrás. 1948, nr. 142. John Crabbie & Company Limited, Leith, Skotlandi, frá 

13. desember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 143— 145. Chrysler Corporations, Detroit, Michigan, U.S. A., frá 

15. desember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 146. H.f. Grótti, Vatneyri, Patreksfirði, frá 20. desember 1958. 

Skrás. 1948, nr. 147. Lever Brothers, Port Sunlight Limited, Port Sunlight, Ches- 
hire, Englandi, frá 20. desember 1968. 

Skrás. 1948, nr. 149. Stevenson & Son Limited, Dungannon, Tyrone, Norður- 

Írlandi, frá 27. desember 1958. 
Skrás. 1948, nr. 150— 151. Canton Cotton Mills, Canton, Georgia, U.S. A., frá 27. 

desember 1958. 

II. 
Enn fremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1928, nr. 18—19. Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betly Vibe- 

Hastrup, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 4. sept. 1958. 
Skrás. 1930, nr. 31. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
Skrás. 1930, nr. 47. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
Skrás. 1930, nr. 48. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
Skrás. 1930, nr. 50—51. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
Skrás. 1931, nr. 21. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 
Skrás. 1931, nr. 22. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
Skrás. 1932, nr. 6. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
Skrás. 1934, nr. 3. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
Skrás. 1938, nr. 10. Titan Co., Fredrikstad, Noregi, frá 5. maí 1958. 
Skrás. 1928, nr. 12. Standard Oil Company, San Francisco, California, U. S. A., 

frá 24. október 1953. 
Skrás. 1938, nr. 25. Carl D. Tulinius & Co. h.f., Reykjavík, frá 15. nóv. 1958. 
Skrás. 1948, nr. 1. Fataviðgerðin, Reykjavík, frá 10. janúar 1958. 
Skrás. 1948, nr. 2. Nýja fataviðgerðin, Reykjavík, frá 10. janúar 1958. 
Skrás. 1948, nr. 12. A/S Persano, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 19. febr. 1958. 

Skrás. 1948, nr. 18. The Norwich Pharmaeol Company, Norwich, U. S. A., 

frá 19. febr. 1958. 
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Skrås. 1948, nr. 15. Ocean Home Appliances Limited, London, Englandi, frå 
20. febr. 1958. 

Skrås. 1948, nr. 16—17. L. Pieters & Co. (Glasgow) Ltd., Glasgow, Skotlandi, 

frå 24. febr. 1958. 

Skrås. 1948, nr. 21. British-American Tobacco Company Limited, London, 

Englandi, frå 25. febr. 1958. 
Skrås. 1948, nr. 23. British-American Tobacco Limited, London, Englandi, 

frå 25. febr. 1958. 
Skrås. 1948, nr. 24. Nicolas Soussa, Limited, London, Englandi, og Cairo, 

Egyptalandi, frå 26. febr. 1958. 
Skrås. 1948, nr. 26. Consolidated Textile Co., Inc., New York, U. S. A., frå 

2. marz 1958. 

Skrås. 1948, nr. 27. American Chewing Products Corporation, Newark, New 

Jersey, U. S. A., frå 2. marz 1958. 
Skrås. 1948, nr. 30—31. Björn Björnsson, Reykjavík, frå 6. marz 1958. 
Skrás. 1948, nr. 33. Pabst Brewing Company, Chicago, Illinois, U. S. A., frá 

11. marz 1958. 
Skrás. 1948, nr. 39. Bates & Co. (Huddersfield), Limited, Huddersfield, York- 

shire, Englandi, frá 13. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 41. International Harvester Company, Chicago, Illinois, U. S. A., 
frá 15. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 43. Pabst Brewing Company, Chicago, Illinois, U. S. A., 
frá 17. marz 1958. 

Skrás. 1948, nr. 44. Goya Limited, London, Englandi, frá 30. marz 1958. 
Skrás. 1948, nr. 48. The Scottis Wollen Trade Mark Assocation Limited, 

Edinborg, Skotlandi, frá 17. apríl 1958. 

Skrás. 1948, nr. 49. Bates & Co. (Huddersfield), Limited, Huddersfield, York- 
shire, Englandi, frá 17. apríl 1958. 

Skrás. 1948, nr. 59. S. a. R. L. Rouyer Guillet & Co., Saintes, Frakklandi, 
frá 26. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 60. Alexander Becker, sem verzlar undir nafninu British Wool 
Company, einnig sem London Knitting Company, og sem British Knitwear Company, 
Wembley, Middlecex, Englandi, frá 26. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 62. Nordisk Polyhon Aktieselskab, Kaupmannahöfn, Danmörku, 
frá 27. maí 1958. 

Skrás. 1948, nr. 65—67. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, U. S. A., 
frá 11. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 70—T1. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, U. S. A., 
frá 11. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 73—74. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, U. S. A., 

frá 19. júní 1958. 
Skrás. 1948, nr. 79. Socony Mobil Oil Company, Inc, New York, U. S. A., 

frá 19. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 85. Aberdale Cycle Company, Limited, London, Englandi, 

frá 22. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 88. S. a. R. L. Rouyer Guillett & Co., Saintes, Frakklandi, 
frá 28. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 90. Henry Bannerman & Sons, Limited, Manchester, Englandi, 
frá 28. júní 1958. 

Skrás. 1948, nr. 95. Aage Helbæk, Reykjavík, frá 5. júlí 1958.
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Skrås. 1948, nr. 97. C. C. Wakefield & Co. Limited, London, Englandi, frå 279 
5. juli 1958. 

Skrås. 1948, nr. 99—100. J. & P. Coats Limited, Paisley, Skotlandi, frå 6. 
juli 1958. 

Skrás. 1948, nr. 104. Folke Knut Knutsson-Hall, Lopta, Svíþjóð, frá 29. júlí 1958. 
Skrås. 1948, nr. 108. Gillette Safety Razor Company, Boston, Massachusetts, 

U. S. A., frå 30. juli 1958. 

Skrås. 1948, nr. 109. Whizzer Motor Company, Pontiac, Michigan, U. S. A., 
frå 30. juli 1958. 

Skrås. 1948, nr. 110. B. Young & Co., Limited, London, Englandi, frå 12. 
ágúst 1958. 

Skrás. 1948, nr. 112—113. Kaiser-Frazer Corporation, Willow Run, Michigan, 
U. S. A., frá 14. ágúst 1958. 

Skrás. 1948, nr. 115. S. a. R. L. Rouyer Guillett & Co., Saintes, Frakklandi, 
frá 10. sept. 1958. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1948, nr. 

1948, nr. 

1951, nr. 

1952, nr. 

1952, nr. 
1952, nr. 
1952, nr. 

1952, nr. 
1952, nr. 
1954, nr. 
1954, nr. 

1954, nr. 

1955, nr. 
1955, nr. 
1955, nr. 

1955, nr. 

1956, nr. 

Skrifstofa 

119. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 14. okt. 1958. 
148. Sigurður Magnússon, Reykjavík, frá 27. des. 1958. 
93. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 
30. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
81. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
57. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
58—59. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
79—80. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 
115. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
18. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
19. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 
142. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 

8. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. des. 1958. 
108. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 
126. H.f. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
155. Efnagerð Reykjavíkur h.f., Reykjavík, frá 12. des. 1958. 
122. Skjólfatagerðin h.f., Reykjavík, frá 23. maí 1958. 

vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. des. 1958. 

Páll Pálmason. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

21. október 1957 var Davik Nixon Wiesley skipaður aðalræðismaður Íslands í 
Mexikó. Heimilisfang aðalræðismannsins er: Casa Wiesley S. A., Edison, No. 18, 

Mexico DF. 

11. nóvember 1957 var Sveinn Einarsson settur til þess að gegna stöðu veiði- 
stjóra um eins árs skeið, frá 1. janúar 1958 að telja. 

17. janúar var héraðslæknirinn í Búðarlæknishéraði settur til þess frá 15. 
janúar 1958 að telja að gegna Djúpavogshéraði, ásamt sínu eigin héraði, fyrst um 
sinn unz öðruvísi verður ákveðið.
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31. janúar, var Árna G. Eylands, fulltrúa, veitt lausn frá fulltrúastarfi í at- 
vinnumálaráðuneytinu frá 1. janúar 1959 að telja. 

1. febrúar voru eftirtaldir héraðsdýralæknar skipaðir: 
Bragi Steingrímsson í Laugarásumdæmi, frá 1. febrúar 1958 að telja. 
Einar Örn Björnsson í Þingeyjarþingsumdæmi frá 1. febrúar 1958 að telja. 
Guðbrandur Hlíðar í Skagafjarðarumdæmi, frá 1. júní 1958 að telja. 

5. febrúar, var héraðslæknirinn í Búðardalshéraði settur til þess að gegna 
Reykhólahéraði, ásamt sínu eigin héraði, frá 1. febrúar 1958 og þar til öðruvísi 

verður ákveðið. 

S. d. var Þorgeir Gestsson, héraðslæknir í Húsavík, skipaður héraðslæknir í 

Hvolshéraði frá 1. júlí 1958 að telja. 

11. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Hrafnkeli Helgasyni, cand. med & 
chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

12. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Haraldi Guðjónssyni, cand. med. 

& chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Tryggvasyni, cand. med. & chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

17. febrúar var Björgvin Bjarnason, Sauðárkróki, skipaður til þess að vera 
sýslumaður í Strandasýslu frá 15. febúar 1958 að telja. 

S. d. var séra Ingólfi Þorvaldssyni, sóknarpresti á Ólafsfirði, veitt lausn frá 

embætti frá 1. júní 1958 að telja. 

19. febrúar var dr. juris Björn Þórðarson, fyrrv. forsætisráðherra, samkvæmt 
eigin ósk, leystur frá formannsstarfi í nefnd um afreksmerki hins íslenzka 

lýðveldis. 

S. d. var Hákon Guðmundsson, hæstaréttarritari, skipaður formaður nefndar 

um afreksmerki hins íslenzka lýðveldis. 

S. d. voru eftirtaldir menn kosnir í nefnd samkvæmt 15. gr. A XII. í fjárlögum 
fyrir árið 1958 til að skipta fjárveitingu til skálda, rithöfunda og listamanna: 

Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður. 
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. sýslumaður. 
Helgi Sæmundsson, ritstjóri. 

24. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Valtý Bjarnasyni, lækni, til að mega 
starfa sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum. 

27. febrúar voru eftirtaldir héraðsdýralæknar skipaðir: 
Brynjólfur Sandholt í Dalaumdæmi, frá 1. marz 1958 að telja. 
Jón Pétursson í Austurlandsumdæmi frá 1. marz 1958 að telja. 

3. marz var Snorri Jónsson, læknir, ráðinn til þess um hálfsmánaðar tíma að 
vera aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Eyrarbakkahéraði frá 21. f. m. að telja.
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11. marz var Brynleifur H. Steingrímsson, læknir, skipaður til þess að vera 

héraðslæknir í Kirkjubæjarhéraði frá sama degi að telja. 

S. d. var Andrés Ásmundsson, læknir, settur til þess að vera héraðslæknir í 
Húsavíkurhéraði frá 1. júlí 1958 að telja. 

12. marz var Seth Brinck veitt lausn frá embætti sem aðalræðismaður Íslands 

í Stokkhólmi samkvæmt ósk hans. 

S. d. var Ingvi Ingvarsson, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, skipaður sendi- 
ráðsritari við sendiráð Íslands í Moskva frá 1. maí n. k. 

S. d. var Tómasi A. Tómassyni, sendiráðsritara við sendiráð Íslands í Moskva, 
skipaður fulltrúi í utanríkisráðuneytinu frá 1. júní n. k. 

21. marz var gefið út leyfisbréf handa Hauki Þórðarsyni, cand. med. & chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

8. apríl voru eftirtaldir menn skipaðir í deildarstjórnir vísindasjóðs: 

Raunvísindadeild: 

Formaður: dr. Sigurður Þórarinsson, náttúrufræðingur, og varaformaður Sig- 
urkarl Stefánsson, menntaskólakennari. Skipaður af ráðherra án tilnefningar. 

Dr. Björn Sigurðsson, forstöðumaður, og til vara dr. Júlíus Sigurjónsson, 
prófessor. Skipaðir samkvæmt tilnefningu læknadeildar háskólans. 

Dr. Leifur Ásgeirsson, prófessor, og til vara dr. Trausti Einarsson, prófessor. 
Skipaðir samkvæmt tilnefningu verkfræðideildar háskólans. 

Gunnar Böðvarsson, verkfræðingur, og til vara dr. Þórður Þorbjarnarson, 

fiskifræðingur. Skipaðir samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs ríkisins. 
Dr. Finnur Guðmundsson, náttúrufræðingur, og til vara dr. Hermann Einars- 

son, fiskifræðingur. Skipaðir samkvæmt tilnefningu fulltrúafundar ýmissa vísinda- 
stofnana. 

Hugvísindadeild: 

Formaður: dr. Jóhannes Nordal, hagfræðingur, og varaformaður dr. Þórður 
Eyjólfsson, hæstaréttardómari. Skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 

Dr. Halldór Halldórsson, prófessor, og til vara dr. Símon Jóh. Ágústsson, 
prófessor. Skipaður samkvæmt tilnefningu heimspekideildar háskólans. 

Ólafur Jóhannesson, prófessor, og til vara Ólafur Björnsson, prófessor. Skip- 
aðir samkvæmt tilnefningu laga- og hagfræðideildar háskólans. 

Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður, og til vara dr. Jakob Benediktsson, 
orðabókarritstjóri. Skipaðir samkvæmt tilnefningu Félags íslenzkra fræða. 

Stefán Pétursson, þjóðskjalavörður, og til vara dr. Broddi Jóhannesson, sál- 
fræðingur. Skipaðir samkvæmt tilnefningu fulltrúafundar vísindastofnana og félaga. 

Skipunartími deildarstjórnanna er fjögur ár. 

Hlutverk deildarstjórna vísindasjóðs er að 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 forráðamanni rannsóknarstofnunar 
fjárstyrk til ákveðinna rannsókna. Stjórn deildar getur enn fremur átt frumkvæði 
að rannsóknum á tilteknum efnum og skipulagt þær. 

1958
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Vísindasjóður fær árlega 800 000 króna framlag úr menningarsjóði, og skiptir 
stjórn sjóðsins því fé milli raunvísindadeildar og hugvísindadeildar. Hefur hún 
ákveðið, að tekjur sjóðsins 1957 og 1958 skuli skipt þannig, að /0% renni til raun- 
vísindadeildar og 30% til hugvísindadeildar. 

Í stjórn vísindasjóðs eiga sæti: 
Formaður: dr. Snorri Hallgrímsson, prófessor, og varaformaður Þorbjörn 

Sigurgeirsson, prófessor. Skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 
Aðalmenn: dr. Einar Ólafur Sveinsson, prófessor, Ármann Snævarr, prófessor, 

dr. Halldór Pálsson, ráðunautur, og Gunnar Cortes, læknir. 

Varamenn: dr. Steingrímur J. Þorsteinsson, prófessor, Páll Kolka, læknir, 

Kristján Karlsson, skólastjóri, og Alfreð Gíslason, læknir. Eru þeir kjörnir af 

Alþingi. 

10. april voru eftirtaldir menn skipaðir í prófnefnd samkv. 4. gr. reglugerðar 
nr. 51/1947, um miðskólapróf í bóknámsdeild: Bjarni Vilhjálmsson, cand. mag., 
formaður, Ágúst Sigurðsson, cand. mag., Ástvaldur Eydal, fil. lic., Gestur Magnús- 
son, menntaskólakennari, Guðmundur Kjartansson, jarðfræðingur, Jón Magnús- 

son, fréttastjóri, Ólafur Briem, menntaskólakennari, Ólafur Hansson, mennta- 

skólakennari og Steinþór Guðmundsson, kennari. Skipun þessi gildir um fjögurra 
ára skeið frá 15. marz 1958 að telja. 

11. apríl var Ólafur Haukur Ólafsson, cand. med. & chir., settur til þess að 

vera héraðslæknir í Flateyrarhéraði frá 1. apríl til júnímánaðarloka 1958. 

14. apríl var Hrafn Tulinius, cand. med. & chir., settur staðgöngumaður héraðs- 

læknisins á Ísafirði um fjögurra mánaða tíma frá 1. maí til ágústmánaðarloka 1958. 

15. apríl var Roy Renshaw Jones veitt viðurkenning sem ræðismanni Íslands 
i Sydney, Ástralíu. 

6. maí var gefið út leyfisbréf handa Gunnlaugi Snædal, lækni, til þess að mega 
stunda fæðingahjálp. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóhannesi Ólafssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

20. maí var Knútur Björnsson, stud. med. & chir., settur til þess að vera 

héraðslæknir í Djúpavíkurhéraði frá 1. júní n. k. að telja og til septembermánaðar- 
loka 1958. 

22. maí var síra Kristinn Stefánsson, stjórnarráðsfulltrúi, skipaður áfengis- 

varnaráðunautur. 

30. maí var Björn Önundarson, cand. med & chir., settur til þess að vera 
héraðslæknir í Flateyrarhéraði frá 1. júlí n. k. að telja. 

4. júní var Ásgeir Ingibergsson, cand. theol., skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Hvammsprestakalli í Dalaprófastsdæmi frá 1. júní 1958 að telja. 

S. d. var séra Baldur Vilhelmsson, skipaður til þess að vera sóknarprestur í 
Vatnsfjarðarprestakalli í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi frá 1. júní 1958 að telja. 

S. d. var séra Sigurður M. Pétursson skipaður til þess að vera sóknarprestur 
í Snæfellsnessprófastsdæmi frá 1. júni 1958 að telja.
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S. d. var séra Jóhann Hannesson, skipaður til þess að vera sóknarprestur i 
Þingvallaprestakalli í Árnesprófastsdæmi frá 1. júní 1958 að telja. 

S. d. var Kristján Búason, cand. theol., skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Ólafsfjarðarprestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 1. júní 1958 að telja. 

5. júní var gefið út leyfisbréf handa Guðrúnu Gísladóttur, Öldugötu 10, Reykja- 
vík, til þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

14. júní var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Árnasyni til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Sigrúnu K. Tryggvadóttur til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

18. júní var Geir Jónsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Reykhólahéraði frá 1. júlí 1958 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

20. júní, var Páll Ásg. Tryggvason skipaður deildarstjóri utanríkisráðuneytis- 
ins frá 1. júlí 1958 að telja. 

30. júní var gefið út leyfisbréf handa Gunnari H. Biering, cand. med. & chir., 

Hringbraut 8, Reykjavík, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

1. júlí var Jón Guðgeirsson, cand. med. & chir., settur til þess að gegna 
héraðslæknisembættinu í Kópaskershéraði frá 1. ágúst að telja. 

2. júlí var Daníel Daníelsson, cand. med. & chir., ráðinn til þess að vera 
aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Borgarneshéraði frá 1. júlí 1958 til loka september- 
mánaðar s. á. 

S. d. var Jósef Ólafsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera staðgöngu- 
maður héraðslæknisins á Patreksfirði frá 1. þ. m. og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Per Lingaas, cand. med. & chir., ráðinn til að vera aðstoðarlæknir 

héraðslæknisins í Hvammstangahéraði frá 1. júlí 1958 og þangað til öðruvísi verður 
ákveðið. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðrúnu Jónsdóttur, cand med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Einari Helgasyni, cand. med. & chir., til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

11. júlí var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Ásmundssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

22. júlí var Jósef Ólafsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera aðstoðar- 
læknir héraðslæknisins á Patreksfirði frá 1. júlí s. 1., og þar til öðruvísi verður 
ákveðið. 

25. júlí var staðfest ráðning Guðmundar Guðmundssonar, cand med. & chir., 
Unnarstig 4. Reykjavík, sem aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Eyrarbakkahéraði 
frá 4. ágúst í 4. september 1958. 

1958
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S. d. var séra Jon Skagan settur æviskrårritari frå 1. s. m. að telja. 

29. juli var Jónas Kristjánsson, cand. mag., skipaður skjalavörður í Þjóðskjala- 
safni frá 1. s. m. að telja. 

1. ágúst var gefið út leyfisbréf handa Snæbirni Kaldalóns, cand. pharm., til 
þess að reka lyfjabúð á Siglufirði. 

19. ágúst var Brynleifi H. Steingrímssyni, héraðslækni í Kirkjubæjarhreppi 
veitt lausn frá embætti frá 1. sept. að telja. 

26. ágúst var Sigurður Þ. Guðmundsson, cand. med. & chir., settur til þess að 
vera héraðslæknir í Kirkjubæjarhéraði frá 1. september n. k. og þar til öðruvísi 
verður ákveðið. 

27. ágúst var staðfest ráðning Garðars Guðjónssonar, læknis, Drafnarstíg 2, 
Reykjavík, sem aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Kleppjárnsreykjahéraði frá 15. 
þ. m. að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Brynjólfur Ingólfsson, fulltrúi í samgsöngumálaráðuneytinu skipaður 
deildarstjóri í samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytinu frá 1. ágúst að telja. 

Menntamálaráðuneytið hefur skipað eftirtalda formenn skólanefnda barnaskóla 
1958— 1962: 

Gullbringusýsla: 
Grindavíkurskólahverfi: Svavar Árnason, Hvoli. Hafnaskólahverfi: Eggert 

Ólafsson, Kotvogi. Gerðaskólahverfi: Björn Finnbogason, Gerðum. Vatnsleysustrand- 
arskólahverfi: Símon Kristjánsson, Brunnastöðum. Garða- og Vífilsstaðaskólahverfi: 
Hjörleifur Baldvinsson, Silfurtúni. Bessastaðaskólahverfi: Sveinn Erlendsson, 

Grund. 

Kjósarsýsla: 
Seltjarnarnesskólahverfi: Jón Guðmundsson, Nýjabæ. Mosfellsskólahverfi: Gísli 

Kristjánsson, Hlíðartúni. Kjalarnesskólahverfi: Ólafur Bjarnason, Brautarholti. 

Kjósarskólahverfi: Oddur Andrésson, Hálsi. 

Borgarfjarðarsýsla: 
Strandarskólahverfi: Síra Sigurjón Guðjónsson, Saurbæ. Innra-Akranesskóla- 

hverfi: Þorgrímur Jónsson, Kúludalsá. Andakilsskólahverfi: Guðmundur Jónsson, 

Hvanneyri. Lundarreykjadalsskólahverfi: Gísli Brynjólfsson, Lundi. Skorradals- 

skólahverfi: Björn Þorsteinsson, Háafelli. Reykholtsdalsskólahverfi: Magnús Jakobs- 
son, Snældubeinsstöðum. Hálsaskólahverfi: Gestur Jóhannesson, Giljum. 

Mýrasýsla: 
Stafholtstungnaskólahverfi: Síra Bergur Björnsson, Stafholti. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 
Miklaholtsskólahverfi: Kristján Þórðarson, Miðhrauni. Staðarsveitarskólahverfi: 

Síra Þorgrímur Sigurðsson, Staðastað. Breiðuvíkurskólahverfi: Jón Sigmundsson, 
Hamraendum. Fróðárskólahverfi: Ágúst Lárusson, Kötluholti. Eyrarsveitarskóla- 
hverfi: Pétur Sigurðsson, Grafarnesi. Helgafellssveitarskólahverfi: Illugi Hallsson, 
Gríshóli. Skógarstrandarskólahverfi: Jón V. Hjaltalín, Brokey.
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Dalasysla: 
Hörðudalsskólahverfi: Gunnar Jónsson, Tungu. Miðdalaskólahverfi: Sira Eggert 

Ólafsson, Kvennabrekku. Haukadalsskólahverfi: Gunnar Aðalsteinsson, Brautar- 
holti I. Laxárdalsskólahverfi: Benedikt Jóhannesson, Saurum. Klofningsskólahverfi: 

Magnús Jónsson, Ballará. Skarðsskólahverfi: Guðmundur Hólm, Krossi. Saurbæjar- 
skólahverfi: Síra Þórir Stephensen, Tjaldanesi. 

Austur-Barðastrandarsýsla: 
Geiradalsskólahverfi: Ólafur Ólafsson, Króksfjarðarnesi. Reykhólaskólahverfi: 

Síra Þórarinn Þór, Reykhólum. Gufudalsskólahverfi: Jóhannes Arason, Múla. Múla- 

skólahverfi: Andrés Gíslason, Hömrum. Flateyjarskólahverfi: Friðrik Salómonsson, 

Flatey. 

Vestur-Barðastrandarssýla : 
Barðastrandarskólahverfi: Steingrímur Friðlaugsson, Miðhlíð. Rauðasandsskóla- 

hverfi: Júlíus Kristjánsson, Efri-Tungu. Tálknafjarðarskólahverfi: Guðmundur Guð- 
mundsson, Kvígindisdal. Dalaskólahverfi: Bjarni Kristófersson, Hvestu. 

Vestur-Ísafjarðarsýsla: 
Auðkúluskólahverfi: Jón Waage, Rafnseyri. Þingeyrarskólahverfi: Séra Stefán 

Eggertsson, Þingeyri. Mýraskólahverfi: Valdimar Kristinsson, Núpi. Mosvallaskóla- 
hverfi: Halldór Kristjánsson, Kirkjubóli. Flateyrarskólahverfi: Jón Hjartar, Flateyri. 

Norður-Ísafjarðarsýsla: 
Hnífsdalsskólahverfi: Ólafur Guðjónsson, Hnífsdal, Arnardals- og Skutuls- 

fjarðarskólahverfi: Sigurjón Halldórsson, Tungu. Reykjanesskólahverfi: Séra Bald- 
ur Vilhelmsson, Vatnsfirði. Grunnavíkurskólahverfi: Jakob Hagalínsson, Sætúni. 

Strandasýsla: 
Árnesskólahverfi Sigmundur Guðmundsson, Melum. Kaldrananesskólahverfi 

(þorpið): Magnús Guðmundsson, Drangsnesi. Kaldrananesskólahverfi (sveitin): 
Arngrímur Ingimundarson, Odda. Hrófbergsskólahverfi: Magnús Gunnlaugsson, Osi. 
Kirkjubólsskólahverfi: Sverrir Guðbrandsson, Klúku. Óspakseyrarskólahverfi: Þor- 
kell Guðmundsson, Óspakseyri. Bæjarskólahverfi: Síra Yngvi Þórir Árnason, Prest- 

bakka. 

Vestur-Húnavatnssýsla: 
Staðarskólahverfi: Gróa Oddsdóttir, Þóroddsstöðum. Fremri-Torfustaðaskóla- 

hverfi: Aðalbjörn Benediktsson, Aðalbóli, Ytri-Torfustaðaskólahverfi: Síra Gísli 
Kolbeins, Melstað. Kirkjuhvammsskólahverfi: Edvald Halldórsson, Stöpum. Þver- 
árskólahverfi: Síra Stanley Melax, Breiðabólsstað. 

Austur-Húnavatnssýsla: 
Ásskólahverfi: Grímur Gíslason, Saurbæ. Sveinsstaðaskólahverfi: Síra Þorsteinn 

B. Gíslason, Steinnesi. Torfalækjarskólahverfi: Jón E. Kristjánsson, Köldukinn. Svina- 
vatnsskólahverfi: Þórður Þorsteinsson, Grund. Bólstaðarhlíðarskólahverfi: Síra 
Birgir Snæbjörnsson, Æsustöðum. Engihlíðarskólahverfi: Jakob Sigurjónsson, 
Glaumbæ. Vindhælisskólahverfi: Síra Pétur Ingjaldsson, Höskuldsstöðum. Skaga- 
skólahverfi: Ólafur Pálsson, Króksseli. 

Skagafjarðarsýsla: 
Skefilsstaðaskólahverfi: Viggó Sigurjónsson, Skefilsstöðum, Skarðsskólahverfi: 

Guðmundur Einarsson, Veðramóti. Staðarskólahverfi: Jón Björnsson, Hafsteinsstöð- 
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um. Seyluskólahverfi: Sira Gunnar Gíslason, Glaumbæ. Lýtingsstaðaskólahverfi: 
Jóhann Hjálmarsson, Ljósalandi. Akraskólahverfi: Hjörleifur Kristinsson, Gilsbakka. 
Rípurskólahverfi: Valgarð Einarsson, Ási. Viðvíkurskólahverfi: Steingrímur Vil- 
hjálmsson, Brimnesi. Hólaskólahverfi: Síra Björn Björnsson, Hólum. Hofsskóla- 
hverfi: Kristján Jónsson, Óslandi. Fellsskólahverfi: Pétur Jóhannsson, Glæsibæ. 
Haganesskólahverfi: Hermann Jónsson, Yzta-Mói. 

Eyjafjarðarsýsla 
Grímseyjarskólahverfi: Steinunn Sigurbjörnsdóttir, Grímsey. Svarfaðardals- 

skólahverfi: Síra Stefán Snævarr, Völlum. Árskógsskólahverfi: Síra Kristján E. 
Kristjánsson, Hellu. Arnarnesskólahverfi: Síra Sigurður Stefánsson, Möðruvöllum. 
Skriðuskólahverfi: Árni Haraldsson, Hallfreðsstöðum. Öxnadalsskólahverfi: Brynj- 
ólfur Sveinsson, Efstalandskoti. Glæsibæjarskólahverfi: Stefán Halldórsson, Hlöð- 
um. Hrafnagilsskólahverfi: Snæbjörn Sigurðsson, Grund. Saurbæjarskólahverfi: 
Daníel Sveinbjarnarson, Saurbæ. Öngulsstaðaskólahverfi: Síra Benjamín Kristjáns- 
son, Laugalandi. 

Suður-Þingeyjarsýsla: 
Svalbarðsstrandarskólahverfi: Benedikt Baldvinsson, Efri-Dálksstöðum. Grýtu- 

bakkaskólahverfi: Þorbjörn Áskelsson, Grenivík. Hálsskólahverfi: Síra Sigurður H. 
Guðjónsson, Hálsi. Flateyjarskólahverfi: Jón Hólmgeirsson, Sigtúni. Ljósavatnsskóla- 
hverfi: Síra Stefán Lárusson, Vatnsenda. Bárðdælaskólahverfi: Þórólfur Jónsson, 
Stórutungu. Skútustaðaskólahverfi: Jón Gauti Pétursson, Gautlöndum. Reykdæla- 

skólahverfi: Ingólfur Sigurgeirsson, Stafni. Aðaldælaskólahverfi: Síra Sigurður Guð- 
mundsson, Grenjaðarstað. Tjörnessskólahverfi: Steingrímur Björnsson, Ytri-Tungu. 

Norður-Þingeyjarsýsla: 
Keldunessskólahverfi: Björn Þórarinsson, Kílakoti. Öxarfjarðarskólahverfi: 

Síra Páll Þorleifsson, Skinnastað. Fjallaskólahverfi: Kristján Sigurðsson, Gríms- 
stöðum. Núpaskólahverfi (Kópasker): Þórhallur Björnsson, Kópaskeri. Svalbarðs- 
skólahverfi: Baldur Jónsson, Garði. Sauðanesskólahverfi: Síra Ingimar Ingimarsson, 
Sauðanesi. 

Norður-Múlasýsla: 
Skeggjastaðaskólahverfi: Lúðvík Sigurjónsson, Bakkafirði. Vopnafjarðarskóla- 

hverfi (þorpið): Halldór Ásgrímsson, Vopnafirði. Vopnafjarðarskólahverfi (sveitin) : 
Helgi Fr. Sigurjónsson, Ytri-Hlíð. Jökuldalsskólahverfi: Karl Gunnarsson, Hofteigi. 
Hlíðarskólahverfi: Björn Guðmundsson, Sleðbrjótsseli. Tunguskólahverfi: Skúli Sig- 
björnsson, Litla-Bakka. Fellaskólahverfi: Hallgrímur Ólafsson, Holti. Fljótsdals- 
skólahverfi: Jón M. Kjerúlf, Hrafnkelsstöðum. Hjaltastaðaskólahverfi: Stefán Sigurðs- 
son, Ártúni, Borgarfjarðarskólahverfi: Jón Björnsson, Borgarfirði. Loðmundarfjarðar- 
skólahverfi: Baldvin Tr. Stefánsson, Sævarenda. Seyðisfjarðarskólahverfi (sveitin): 
Jón Sigurðsson, Hánefsstöðum. 

Suður-Múlasýsla: 
Skriðdalsskólahverfi: Björn Guðnason, Stóra-Sandfelli. Vallaskólahverfi: Gutt- 

ormur Pálsson, Hallormsstað. Eiðaskólahverfi: Þórarinn Þórarinsson, Eiðum. Eg- 

ilsstaðaskólahverfi: Stefán Einarsson, Egilsstöðum. Mjóafjarðarskólahverfi: Vil- 
hjálmur Hjálmarsson, Brekku, Norðfjarðarskólahverfi: Guðjón Hermannsson, Skugga- 
hlíð. Helgustaðaskólahverfi: Stefán Ólafsson, Helgustöðum. Fáskrúðsfjarðarskóla- 
hverfi: Síra Þorleifur Kristmundsson, Kolfreyjustað. Breiðdalsskólahverfi: Pétur 
Sigurðsson, Heydölum. Berunesskólahverfi: Sigríður Sigurðardóttir, Berunesi. Geit- 
hellaskólahverfi: Elías Þórarinsson, Starmýri.
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Austur-Skaftafellssýsla: 
Bæjarskólahverfi: Trausti Eyjólfsson, Volaseli. Nesjaskólahverfi: Bjarni Bjarna- 

son, Brekkubæ, Mýraskólahverfi: Kristján Benediktsson, Einholti. Borgarhafnar- 

skólahverfi: Síra Sváfnir Sveinbjarnarson, Kálfafellsstað. Hofsskólahverfi: Sigurður 

Arason, Fagurhólsmýri. 

Vestur-Skaftafellssýsla: 
Hörgslandsskólahverfi: Ólafur Jónsson, Teigingalæk. Kirkjubæjarskólahverfi: 

Síra Gisli Brynjólfsson, Kirkjubæjarklaustri. Leiðvallarskólahverfi: Runólfur 
Bjarnason, Bakkakoti. Álftaversskólahverfi: Guðmann Ísleifsson, Jórvík. Skaftár- 

tunguskólahverfi: Síra Valgeir Helgason, Ásum. Víkurskólahverfi: Óskar Jónsson, 
Vík. Reynis- og Deildarárskólahverfi: Sigursveinn Sveinsson, Fossi. Dyrhólaskóla- 
hverfi: Þorsteinn Jónsson, Eystri-Sólheimum. 

Rangárvallasýsla: 
A.-Eyjafjallaskólahverfi: Eggert Ólafsson, Þorvaldseyri. V.-Eyjafjallaskóla- 

hverfi: Síra Sigurður Einarsson, Holti. V.-Landeyjaskólahverfi: Júlíus Bjarnason, 
Akurey. Fljótshlíðarskólahverfi: Oddgeir Guðjónsson, Tungu: Hvolsskólahverfi: 
Páll Björgvinsson, Efra-Hvoli. Rangárvallaskólahverfi: Ágúst Guðmundsson, Stóra- 
Hofi. Djúpárskólahverfi (Þykkvibæ). Síra Sveinn Ögmundsson, Þykkvabæ. 

Árnessýsla: 
Hraungerðisskólahverfi: Finnlaugur Snorrason, Arnarstöðum. Villingaholtsskóla- 

hverfi: Ólafur Einarsson, Þjótanda. Gnúpverjaskólahverfi: Síra Gunnar Jóhannes- 
son, Skarði. Biskupstungnaskólahverfi: Þorsteinn Sigurðsson, Vatnsleysu. Laugar- 
dalsskólahverfi: Bjarni Bjarnason, Laugarvatni. Ljósafossskólahverfi: Guðmundur 
Guðmundsson, Efri-Brú. 

Skipaðir skólastjórar frá 1. september 1958 að telja: 
Sigurður Ólafsson við barna- og unglingaskólann í Sandgerði, Kristján Ingólfs- 

son við barna- og unglingaskólann á Eskifirði, Jón Þ. Eggertsson við barnaskólann 
á Patreksfirði, Björn Þ. Jóhannesson við barna- og unglingaskólann á Bolungarvík, 
Sigurjón Jóhannesson við gagnfræðaskólann á Húsavík, Eiríkur Sigurðsson við 
barnaskóla Oddeyrar, Tómas Jónsson við barnaskóla Þingeyrar, Sigurgeir Guð- 
mundsson við Ilönskóla Hafnarfjarðar, Jón H. Guðmundsson við barnaskóla Ísa- 
fjarðar, Þórður Benediktsson í Egilsstaðaskólahverfi, S.-Múl., Óskar Magnússon við 
Gagnfræðaskóla Vesturbæjar, Vilbergur Júlíusson við barnaskóla Garðahrepps í 
Silfurtúni. 

Frá 1. desember 1958 að telja: 
Sigurþór Halldórsson við barna- og miðskólann í Borgarnesi, Hans Jörgensson 

við barnaskóla Vesturbæjar í Reykjavík. 

Settir skólastjórar. 

Frá 1. september 1957 að telja: 

Þórður Gíslason við heimavistarbarnaskóla Staðarsveitarskólahverfis, Snæf. 

Frá 1. september 1958 að telja: 

Ari Gíslason við heimavistarbarnaskólann að Strönd í Rangárvallaskólahverfi, 
Guðrún Þórðardóttir við heimavistarbarnaskólann í Keldunesskólahverfi, N.-Þing., 
Hörður Zóphóniasson við barna- og unglingaskóla Ólafsvíkur, Aðalsteinn Hallsson 
við barna- og unglingaskólann að Búðum í Fáskrúðsfirði, Auðunn Bragi Sveinsson 
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við barnaskóla Djúpárskólahverfis, Rang., Kristin Skúladóttir við barnaskóla Vestur- 

Landeyjaskólahverfis, Rang., Kristín Jónsdóttir við barnaskóla Grenivíkur, Kristján 
Benediktsson við Gagnfræðaskólann við Hringbraut (í fjarveru Árna Þórðarsonar), 
Sigurður Guðmundsson við barnaskóla Vestur-Eyjafjalla að Seljalandi, Rang., 
Sigurður Ágústsson við heimavistarbarnaskólann að Flúðum, Árn., Benedikt Hall- 
dórsson við Árskógsskóla, Eyf., Björn Ólafur Pálsson í Austur-Eyjafjallaskóla- 
hverfi, Rang., Valgarð Runólfsson við barna- og miðskólann í Hveragerði, Stefán 
Jónsson við barnaskóla Austur-Landeyjaskólahverfis, Rang., Heimir Þór Gíslason 

við barnaskólann í Breiðdalsskólahverfi, S.-Múl., Þorsteinn L. Jónsson við barna- 
skóla Eyjaskólahverfis, Snæf., Margrét Bachmann við Skálatúnsheimilið, Ingimar 
Elíasson við heimavistarbarnaskólann að Klúku í Kaldrananesskólahverfi, Strand., 

Guðmundur Ingi Kristjánsson við heimavistarbarnaskólann í Mosvallaskólahvertfi, 
V.-Ís., Bernharður M. Guðmundsson við barnaskóla Arnardals- og Skutulsfjarðar- 
skólahverfis, N.-Ís., Árni M. Rögnvaldsson við barnaskóla Glerárþorps, Erla Stefáns- 
dóttir við barnaskólann í Höfnum, Ingibjörg Indriðadóttir við heimavistarbarna- 
skólann á Kópaskeri, Sæmundur Guðmundsson við heimavistarbarnaskólann að 
Laugalandi, Jóhannes Björnsson við heimavistarbarnaskólann að Ásbyrgi, Axel 
Benediktsson við Gagnfræðaskólann á Akranesi, Sveinn V. Þórarinsson við barna- 
skóla Drangsness, Þórður Loftsson við barnaskólann að Hellu, Árni Einarsson við 

barnaskóla Stokkseyrar, Edda Eiríksdóttir við barnaskólann í Hrafnagilsskóla- 
hverfi, Eyf., Karólina Jónsdóttir við heimavistarbarnaskólann að Lundi í Axarfirði, 
Ólafur Halldórsson við barnaskóla Súðavíkur, Angantýr H. Hjálmarsson við barna- 
skóla Saurbæjarskólahverfis í Eyjafirði, Svanhildur Hermannsdóttir við barnaskóla 
Svalbarðsstrandarskólahverfis, S.-Þing., Díana Helgadóttir við barnaskóla Önguls- 
staðaskólahverfis, Eyf., Ingólfur G. Þórarinsson við barnaskóla Hvammstanga, 

Valberg Hannesson í Holtsskólahverfi, Skag., Alfreð Jónsson við barnaskóla Gríms- 
eyjar, Þorbjörn Bjarnason við barnaskólann að Lyngholti við Borðeyri, Sveinn 
Einarsson í Reynis- og Deildarskólahverfi, V.-Skaft., Ólöf E. Karlsdóttir við barna- 
skóla Tálknafjarðar, Magnús Kristjánsson í Dyrhólaskólahverfi, V.-Skaft., Ólöf 

Kristófersdóttir við heimavistarbarnaskóla Reykholtsdalsskólahverfis, Borg., Gunnar 

Jóhannsson við heimavistarbarnaskólann í Haganesskólahverfi, Skag., Gunnar 
Guttormsson við heimavistarskólann í Tunguskólahverfi, N.-Múl., Hans Jörgensson 
við barnaskóla Vesturbæjar í Reykjavík (síðar skipaður frá 1. des. að telja), 

Sigurþór Halldórsson við barna- og miðskólann í Borgarnesi (síðar skipaður frá 
1. des. að telja), Ólafur Briem skólameistari við menntaskólann á Laugarvatni (í 
fjarveru Sveins Þórðarsonar). 

Frá 1. janúar 1959 að telja: 
Lilja Sigurðardóttir í Rípurskólahverfi, Skag. 

Frá 1. janúar 1959 að telja: 
Vilhjálmur Einarsson við héraðsskólann að Laugarvatni. 

Skipaðir kennarar frá 1. september 1958 að telja: 
Jón Einarsson við héraðsgagnfræðaskólann að Skógum, Ester Karvelsdóttir og 

Oddur Sveinbjarnarson við barnaskóla Njarðvíkur, Helgi Jónasson, Pálmi Ágústs- 
son og Sigrún Arnórsdóttir við barnaskóla Hafnarfjarðar, Þorgerður Gísladóttir við 
barnaskóla Hafnarfjarðar að hálfu og að hálfu við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, 
Alfreð Eyjólfsson, Anna Sigurpálsdóttir, Árni Njálsson, Dröfn Hannesdóttir, Einar 
Þorvaldsson, Elín Sigurvinsdóttir, Friðbjörg Haraldsdóttir, Guðbjörg Jóhannesdóttir, 
Guðfinna Kristjánsdóttir, Guðrún Þorsteinsdóttir, Helga Hróbjartsdóttir, Jón E.
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Guðmundsson, Magnús Jónsson, Margrét Hannesdóttir, Rögnvaldur Sveinbjörnsson, 

Sigurður Marelsson, Stefán Þengill Jónsson, Vigdís Elíasdóttir og Þorbjörg Guð- 

mundsdóttir við barnaskóla Reykjavíkur, Axel Benediktsson, Árni Pálsson, Bjarni 

Gíslason, Bjarni Jónsson, Egill Jónasson, Eiríkur Jónsson, Friðrika Gestsdóttir, 

Guttormur Sigurbjörnsson, Hörður Bergmann, Indriði Gíslason, Ingólfur Pálmason, 

Ívar Björnsson, Lýður Björnsson, Már Ársælsson, Sigurlaug Bjarnadóttir, Örn 

Guðmundsson, Guðrún Kristinsdóttir, Ólöf Vernharðsdóttir, Guðbjartur Gunnars- 

son, Magnús Sveinsson, Sigfús Haukur Andrésson og Sigrún Þórðardóttir handa- 

vinnukennari við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Ágúst Vigfússon, Elín Finn- 

bogadóttir, Guðmundur Vernharðsson, Helga Sigurjónsdóttir, Ingimundur Þor- 

steinsson, Ívar Bjarnason, Kjartan Hjálmarsson og Matthías Guðmundsson við 

barna- og unglingaskóla Kópavogs, Jóna Kr. Jónsdóttir við barna- og unglinga- 

skólann í Sandgerði, Guðfinna Guðbrandsdóttir, Valdís Halldórsdóttir og Þórgunnur 

Björnsdóttir við barna- og miðskólann í Hveragerði, Ari V. Ragnarsson við barna- 

og unglingaskólann að Brúarlandi, Sigurður Kristjánsson og Ólafur H. Jónsson við 

Iðnskólann í Reykjavík, Margrét Guttormsdóttir við Mýrarhúsaskóla á Seltjarnar- 

nesi, Óskar Jónsson við gagnfræðaskólann í Keflavík, Sigrún Gunnlaugsdóttir við 

barnaskóla Akraness, Óskar Magnússon við barna- og unglingaskólann á Eyrar- 

bakka, Leifur Eyjólfsson við miðskólann á Selfossi, Emil Emilsson við barna- og 

unglingaskólann að Höfn í Hornafirði, Gunnlaugur Sigurðsson og Ragnar Þor- 

steinsson við héraðsskólann að Reykjum í Hrútafirði, Arnheiður Eggertsdóttir og 

Ingimundur Jónsson við barnaskólann á Húsavík, Hólmfríður Ólafsdóttir og Svan- 

hildur Björgvinsdóttir við Skóla Ísaks Jónssonar, Sigurður Guðmundsson við 

héraðsskólann að Núpi, Elín Sigurjónsdóttir, Guðmundur Ó. Ólafsson, Jens Sumar- 

liðason, Jón Gunnlaugsson, Jón Hilmar Magnússon, Sigurður Flosason og Sigurður 

G. Jóhannesson við barnaskóla Akureyrar, Óskar Þór Sigurðsson við barnaskól- 

ann á Selfossi, Bjarni Jónsson og Snæbjörn Jóhannsson við Flensborgarskólann i 

Hafnarfirði, Björn Arason við miðskólann í Borgarnsei, Sigursveinn Jóhannesson 

við gagnfræðaskóla Akureyrar, Ólafur Jónsson við barnaskólann í Keflavík, Sigríður 

Jónsdóttir við héraðsskólann í Reykholti, Lúðvík Halldórsson við miðskólann í 

Stykkishólmi, Lily Erla Adamsdóttir við barnaskóla Ísafjarðar, Jón Pálsson við 

barnaskóla Þórshafnar, Bogi Hallgrímsson við barna- og unglingaskóla Grinda- 

víkur, Stefán Kristjánsson íþróttakennari að hálfu við skóla gagnfræðastigsins i 

Reykjavík og að hálfu við Kennaraskóla Íslands, Bodil Sahn við Menntaskólann 

í Reykjavík, Ingvar Ásmundsson við Menntaskólann að Laugarvatni. 

Frá 1. desember 1958 að telja: 

Sigrún Ingimarsdóttir við skóla gagnfræðastigsins Í Reykjavík. 

Settir kennarar. 

Frá 1. september 1957 að telja: 

Sigríður Gísladóttir handavinnukennari við Húsmæðraskóla Reykjavíkur. 

Frá 1. janúar 1958 að telja: 

Björgvin Haraldsson farkennari í Laxárdalsskólahverfi, Dal. 

Frá 15. janúar 1958 að telja: 

Kristin Þórðardóttir íþróttakennari við barnaskóla Keflavíkur og Gagnfræða- 

skóla Keflavíkur, að hálfu við hvorn skóla, Margrét Bachmann við Skálatúns- 

heimilið (sett skólastjóri frá 1. sept.). 

1958
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Frå 1. marz 1958 ad telja: 
Bodil Sahn við Menntaskólann i Reykjavík (síðar skipuð frå 1. sept.). 

Frá 1. september 1958 að telja: 
Högni Egilsson, Erna Þ. Guðmundsdóttir, Nanna Jakobsdóttir og Pálína Snorra- 

dóttir við barnaskóla Ísafjarðar, Helga Eiðsdóttir íþróttakennari við barnaskólann 
og gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum, að hálfu við hvorn skóla, Steinunn 
Jóhannsdóttir við barnaskóla Seyluhrepps, Skag., Jakobína Jónsdóttir, Viktoría 
Ágústa Ágústsdóttir og Friðrik Pétursson við barnaskóla Vestmannaeyja, Inga 
Huld Hákonardóttir og Eyjólfur Pálsson við gagnfræðaskóla Vestmannaeyja, Axel 
Kristjánsson, Guðrún Ólafsdóttir, Gylfi Már Guðbergsson, Ingibjörg Bjarnason, 
Guðbjörg Kristjánsdóttir, Vigdís Hansen, Jónas Árnason, Jón Erlendsson, Ingunn 
Valtýsdóttir, Hákon Magnússon, Elís Guðnason, Baldur Ragnarsson, Bergsteinn 
Jónsson, Brynhildur Kjartansdóttir, Haraldur Einarsson, Jóhanna Þorgeirsdóttir, 
Kristmundur Breiðfjörð Hannesson, Oddur Thorarensen, Rögnvaldur Jónsson, Þóra 
Davíðsdóttir, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Kristinn Pétursson teiknikennari, Sigrún 
Ingimarsdóttir handavinnukennari, Sigurður Úlfarsson handavinnukennari, Aðal- 
björg Hólmsteinsdóttir matreiðslukennari og Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir mat- 
reiðslukennari við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Sjöfn Friðriksdóttir, Svan- 
hildur Á. Sigurðardóttir, Kristin Leifsdóttir, Anna G. Kristjánsdóttir, Arnþrúður 
Arnórsdóttir, Ásthildur Sigurðardóttir, Eiríkur Stefánsson, Erla Stefánsdóttir, 
Guðrún Hermannsdóttir, Hrefna Sigvaldadóttir, Ingibjörg Björnsdóttir, Ingibjörg 
Hannesdóttir, Ingólfur Geirdal, Jón Freyr Þórarinsson, Jón Haukur Guðjónsson, 
Kristján Jóhannsson, Margrét Guðmundsdóttir, Rósa Guðmundsdóttir, Sigurður 
Pálsson, Vilborg Dagbjartsdóttir, Pétur Sumarliðason, Einar Ólafsson iþróttakenn- 
ari og Steinar Lúðvíksson sundkennari við barnaskólann í Reykjavík, Guðrún 
Jónsdóttir við barnaskóla Hríseyjar, Kristín Þórðardóttir við gagnfræðaskólann 
og barnaskólann í Keflavík að hálfu við hvorn skóla, Steingrímur Þorsteinsson, 
Jóhann Danielsson og Stefán Aðalsteinsson við barna- og unglingaskólann á 
Dalvík, Guðlaugur Torfason við heimavistarsbarnaskólann að Varmalandi, Bragi 
Straumfjörð, Valdimar Kristjánsson og Hildur Jónsdóttir við gagnfræðaskólann 
í Vestmannaeyjum, Teitur Benediktsson, Guðmundur Hansen og Ólafur J. Péturs- 
son við unglingaskólann í Kópavogi, Áslaug Sigurgrímsdóttir og Sigríður Gísla- 
dóttir við Húsmæðraskóla Reykjavíkur, Ragnheiður Jónsdóttir við barnaskóla 
Hnifsdals, Björn Haraldsson við héraðsskólann að Reykjum í Hrútafirði, 
Nanna Úlfsdóttir við Skóla Ísaks Jónssonar, Birgir Einarsson við barna- 
skólann í Breiðdalsskólahverfi, S.-Múl., Björn Guðnason og Helgi Haraldsson við 
gagnfræðaskólann í Keflavík, Kári Arnórsson og Davíð Stefánsson við Flensborg- 
arskólann í Hafnarfirði, Þorsteinn Gunnarsson við héraðsskólann að Núpi, Markúsína 
Jónsdóttir við Skálatúnsheimilið, Guðný Frímannsdóttir matreiðslukennari við 
gagnfræðaskólann á Ísafirði, Davíð Áskelsson við unglingaskólann í Kópavogi, 
Kristín Sigurbjörnsdóttir handavinnukennari og Valgeir Gestsson við barnaskóla 
Kópavogs, Herdís Guðmundsdóttir og Hildur Þorsteinsdóttir við barnaskóla Borg- 
arness, Guðmundur Sigurðsson við miðskóla Borgarness, Gunnar Friðfinnsson við 
barnaskóla Þingeyrar, Helga Pétursdóttir við barna- og unglingaskólann á Vopna- 
firði, Leifur Eiríksson við barnaskólann í Silfurtúni, Ingigerður Konráðsdóttir 
við barnaskólann í Silfurtúni, — síðar leyst frá starfinu frá sama tíma, skv. eigin 
ósk, Hermann Guðmundsson við Alþýðuskólann að Eiðum, Birgir Schiöth handa- 
vinnukennari við gagnfræðaskólann á Siglufirði, Arnþrúður Björnsdóttir við barna- 
skóla Vestmannaeyja, Guðmundur Norðdahl og Kolfinna Bjarnadóttir við barna- 
skóla Keflavíkur, Sigríður Hafdís Jóhannsdóttir við barna- og unglingaskóla Ólafs- 
fjarðar, að hálfu við hvorn skóla, Þórður Gunnarsson við gagnfræðaskóla Akur-
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eyrar, Anton V. Jóhannsson vid gagnfræðaskólann á Siglufirði, Sigrún B. Björgvins- 

dóttir og Jóhann Sigvaldason við barnaskóla Akureyrar, Ingveldur Pálsdóttir við 

barnaskóla Keflavíkur, Konráð Pétursson við barnaskólann í Höfnum, Auður 

Guðjónsdóttir við barnaskóla Akraness, Helga Tómasdóttir við barna- og unglinga- 

skólann í Vík í Mýrdal, Kristján Einarsson frá Djúpalæk í Ölfusskólahverfi (Þor- 

lákshöfn),Marteinn Steinsson við barnaskóla Sauðárkróks, Kristján Guðmundsson 

við barnaskóla Lýtingsstaðaskólahverfis, Skag., Jón Sigurðsson við farskóla Skóg- 

arstrandarskólahverfis, Snæf., Steingrímur Sigurðsson við Menntaskólann á Akur- 

eyri, Sigurjón Hilaríusson við unglingaskólann í Kópavogi, Loftur Loftsson við 

barna- og miðskólann í Stykkishólmi, Snorri Jóhannesson við barnaskóla Fljóts- 

hlíðar, Rang., Adda Geirsdóttir við Húsmæðrakennaraskóla Íslands, Sigríður I. Þor- 

geirsdóttir við barna- og miðskóla Hveragerðis, Sölvi Sigurðsson við unglingaskóla 

Búðaskólahverfis að Búðum, Finnur Finnsson við gagnfræðaskólann á Ísafirði, 

Guðlaugur Jóhannesson við heimavistarbarnaskólann að Laugalandi í Holtum, 

Aðalgeir Aðalsteinsson við heimavistarbarnaskóla Kjósarskólahverfis, Kjós, Þorsteinn 

Jóhannsson við farskóla Hofsskólahverfis, A.-Skaft., Bragi Melax við barnaskóla 

Akraness, Elsa Þorsteinsdóttir við barnaskóla Drangsness, Hjördís Þorleifsdóttir 

handavinnukennari við gagnfræðaskólann á Akranesi, Guðrún Björnsdóttir við 

barnaskóla Neskaupstaðar, Rósa Pálsdóttir við barnaskóla Siglufjarðar, Laufey 

Guðjónsdóttir við farskóla Eyðaskólahverfis, S.-Múl., Gunnar Kristjánsson við far- 

skóla Glæsibæjarskólahverfis, Eyf., Sigurður Jónsson Í Ljósavatnsskólahverfi, 

S.-Þing., Egill Áskelsson við barnaskóla Grenivíkur, Óskar Ólafsson og Þórður 

Jóhannsson við gagnfræðaskóla Keflavíkur, Sigríður Arnórsdóttir við heimavistar- 

barnaskólann að Ljósafossi, Bjarni Einarsson við Vélskólann í Reykjavík, Ingi G. 

Helgason við barna- og miðskólann á Selfossi, Magnús Jónsson við miðskólann í 

Stykkishólmi, Kjartan Bjarnason og Helga Friðfinnsdóttir við barnaskóla Hafnar- 

fjarðar, Einar Bragi Sigurðsson og Snorri Jónsson við Flensborgarskólann í Hafn- 

arfirði, Jón Höskuldur Stefánsson í Árskógsskólahverfi, Eyf., Bjarni Th. Rögnvalds- 

son við barnaskóla Búðareyrar i Reyðarfjarðarskólahverfi, S.-Múl., Guðmundur 

Bjarni Ólafsson við barna- og unglingaskólann á Eskifirði, Einar Valur Kristjáns- 

son handavinnukennari við barnaskóla Ísafjarðar, Helgi Geirsson við Flensborgar- 

skólann í Hafnarfirði, Sverrir V. Guðmundsson við barna- og miðskólann á Selfossi, 

Ragnar Ágústsson og Anna Sigurkarlsdóttir við barna- og unglingaskóla Stokks- 

eyrar, Jón Ólafur Ólafsson við barna- og unglingaskólann að Gerðum í Garði, 

Garðar Sigurðsson við gagnfræðaskóla Neskaupstaðar, Kristín H. Tryggvadóttir og 

Borghildur Jónsdóttir við barnaskóla Garðahrepps í Silfurtúni, Ragna Jónsdóttir við 

gagnfræðaskólann á Akranesi, Gísli Magnússon við barna- og unglingaskóla Ólafs- 

fjarðar, Halldór Magnússon við barnaskóla Súðavíkur, Skúli Benediktsson við barna- 

og unglingaskólann á Raufarhöfn, Helga Árnadóttir við barnaskóla Vatnsleysu- 

strandarskólahverfis, Gullbr., Helga Svana Ólafsdóttir við barna- og unglingaskóla 

Bolungavíkur, Skúli Þorsteinsson við barnaskóla Hvammstanga, Lára Inga Lárus- 

dóttir í Staðarskólahverfi, V.-Hún., Pálmi Frlendur Vilhelmsson við barna- og 

unglingaskólann í Vík í Mýrdal, Runólfur T. Gíslason við farskóla Leiðvallarskóla- 

hverfis, V.-Skaft., Hálfdan Björnsson við farskóla Tjörnesskólahverfis, S.-Þing., 

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson við barna- og unglingaskólann á Raufarhöfn, Snæbjörn 

Pétursson farkennari í Fjallaskólahverfi og Möðrudal, N.-Þing., Hanna Karlsdóttir 

við barnaskóla Vestur-Eyjafjallaskólahverfis, Rang., Oddný Guðmundsdóttir far- 

kennari í Þingeyrarskólahverfi, V.-Ís., Ólafur Jónsson við barnaskólann í Skeiða- 

skólahverfi, Árn., Hjörtur Gunnarsson við Iðnskólann í Hafnarfirði, Vilhjálmur 

Einarsson við héraðsskólann að Laugarvatni, Stefán Jónsson við barnaskóla Blöndu- 

óss, Hjördís Hjörleifsdóttir og Margrét Bjarnadóttir við Húsmæðraskóla Ísafjarðar, 

Hans Magnússon við barna- og unglingaskóla Hólmavíkur, Sólrún Skúladóttir við 
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barnaskóla Bíldudals, Össur Guðbjartsson farkennari í Rauðasandsskólahverfi, V.Barð., Sigurður Jósefsson í Saurbæjarskólahverfi, Eyf., Brandur Jónsson far- 
kennari í Strandarskólahverfi, Borg., Lárus Johnsen við barnaskóla Vatnsleysu- strandarskólahverfis, Garðar Guðmundsson við barna- og unglingaskólann í Sand- gerði, Ásrún Kristmundsdóttir og Gísli Rafn Guðmundsson við barna og unglinga- skólann á Patreksfirði, Anna Magnúsdóttir við heimavistarbarnaskólann í Biskups- 
tungnaskólahverfi, Hörður Ingólfsson við barna- og unglingaskóla Kópavogs, Ingólfur 
Ármannsson við barna- og unglingaskólann í Höfðakaupstað, Guðmundur Klemenz- 
son í Bólstaðarhlíðarskólahverfi, A.-Hún., Sveinbjörn Atli Magnússon í Engihlíðar- 
og Vindhælisskólahverfum, A.-Hún., Aðalheiður Gunnlaugsdóttir við barnaskólann 
í Skilmannaskólahverfi, Borg., Sigríður Höskuldsdóttir farkennari í Skorradalsskóla- hverfi, Borg., Maggi Sigurkarl Sigurðsson farkennari í Kirkjubóls- og Fellsskóla- 
hverfi, Strand., Bragi Jónsson farkennari í F róðárskólahverfi, Snæf., Anna Bjarna- 
dóttir farkennari í Ásskólahverfi, A.-Hún., Jakob Brekkmann Einarsson farkennari 
í Hólaskólahverfi, Skag., Þórólfur Friðgeirsson við barnaskóla Vopnafjarðarkaup- túns, Þórður Hjartarson í Leirár- og Melasveit, Jón M. Kjerúlf farkennari í Fljóts- 
dalsskólahverfi, N.-Múl., Sigurlaug Björnsdóttir farkennari í Hjaltastaðaskólahverfi, 
N.-Múl., Gunnlaugur Sigvaldason farkennari í Sauðanesskólahverfi, N.-Þing., Kristján 
H. Breiðdal farkennari í Skarðsskólahverfi, Dal., Friðrika Gestsdóttir við Mennta- 
skólann á Akureyri (veitt ársleyfi frá kennslustörfum við skóla gagnfræðastigsins 
i Rvík), Tryggvi Karlsson við farskóla Þverárskólahverfis, V.-Hún., Jóhannes Þ. 
Hermannsson við barnaskóla Arnarnesskólahverfis að Hjalteyri, Eyf., Ingimundur 
Magnússon og Alda Friðriksdóttir við héraðsskólann í Reykjanesi, Kristín Péturs- 
dóttir við barna- og unglingaskólann á Bíldudal, Dómhildur Sigurðardóttir við far- 
skóla Svínavatnsskólahverfis, A.-Hún., Ingibjörg Þórðardóttir og Sigríður Þórðar- 
dóttir við farskóla Dalaskólahverfis, V.-Barð., Svavar Sigmundsson við héraðsskól- 
ann að Laugarvatni, Halldóra Þórhallsdóttir við barnaskóla Mosfellssveitarskóla- 
hverfis, Stefán Lárusson farkennari í Bárðdælaskólahverfi, S.-Þing., Fríða Stefáns- 
dóttir við Menntaskólann í Reykjavík. 

Frá 1. október að telja: 
Baldvin Árnason við barnaskólann í Kópavogi (í forföllum Ívars Björnssonar). 

Frá 1. janúar 1959 að telja: 
Hallveig Thorlacius við barnaskóla Suðureyrar. 

Frá 1. september hefur Árni Tryggvason hæstaréttardómari, verið kjörinn forseti 
Hæstaréttar til jafnlengdar 1959. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við skóla Sagnfræðastigsins í Reykjavík: 
Axel Benediktsson, Árni Pálsson, Bjarni Gíslason, Bjarni Jónsson, Egill Jónas- son, Eiríkur Jónsson, Friðrika Gestsdóttir, Guttormur Sigurbjörnsson, Hörður Berg- mann, Indriði Gíslason, Ingólfur Pálmason, Ívar Björnsson, Lýður Björnsson, Már 

Ársælsson, Sigurlaug Bjarnadóttir, Örn Guðmundsson, Guðrún Kristinsdóttir, Ólöf 
Vernharðsdóttir, Guðbjartur Gunnarsson, Magnús Sveinsson og Sigfús Haukur 
Andrésson. 

S. d. voru þessir kennarar settir við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík um eins árs skeið frá 1. september að telja: 
Baldur Ragnarsson, Bergsteinn Jónsson, Brynhildur Kjartansdóttir, Haraldur Einarsson, Jóhanna Þorgeirsdóttir, Kristmundur Breiðf jörð Hannesson, Oddur Thor- arensen, Rögnvaldur Jónsson, Þóra Davíðsdóttir, Kristinn Pétursson, Sigrún Ingi-
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marsdóttir, Sigurður Úlfarsson, Aðalbjörg Hólmsteinsdóttir, Guðrún Hrönn Hilmars- 

dóttir, Hermann Guðmundsson og Ragnheiður Brynjólfsdóttir. 

S. d. voru þessir kennarar skipaðir við barnaskólana í Reykjavík frá 1. september 

að telja: 
Alfreð Eyjólfsson, Anna Sigurpálsdóttir, Árni Njálsson, Dröfn Hannesdóttir, 

Einar Þorvaldsson, Elín Sigurvinsdóttir, Friðbjörg Haraldsdóttir, Guðbjörg Jóhanns- 

dóttir, Guðfinna Kristjánsdóttir, Guðrún Þorsteinsdóttir, Helga Hróbjartsdóttir, Jón 

E. Guðmundsson, Magnús Jónsson, Margrét Hannesdóttir, Rögnvaldur Sveinbjörns- 

son, Sigurður Marelsson, Stefán Þengill Jónsson, Vigdís Elíasdóttir og Þorbjörg 

Guðmundsdóttir. 

S. d. voru þessir kennarar settir við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs skeið 

frá 1. september að telja: 

Anna G. Kristjánsdóttir, Arnþrúður Arnólfsdóttir, Ásthildur Sigurðardóttir, 

Eiríkur Stefánsson, Erla Stefánsdóttir, Guðrún Hermannsdóttir, Hrefna Sigvalda- 

dóttir, Ingibjörg Björnsdóttir, Ingibjörg Hannesdóttir, Ingólfur Geirdal, Jón Freyr 

Þórarinsson, Jón Haukur Guðjónsson, Kristján Jóhannsson, Margrét Guðmundsdóttir, 

Rósa Guðmundsdóttir, Sigurður Pálsson og Vilborg Dagbjartsdóttir. 

S. d. var Bodil Sahn, B. A., skipaður kennari við Menntaskólann í Reykjavík, frá 

1. september 1958 að telja. 

S. d. var Bjarni Einarsson, cand. mag., settur kennari við Vélaskólann í Reykja- 

vík um eins árs skeið. 

4. september var gefið út leyfisbréf handa Gunnari Biering, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í barnasjúkdómum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. & chir., Magnúsi Ólafssyni til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Ólafssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Tryggva Þorsteinssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

17. september var séra Rögnvaldi Jónssyni, sóknarpresti í Ögurþingum, veitt 

lausn frá embætti frá 1. okt. 1958 að telja. 

22. september var gefið út leyfisbréf handa Daníel Daníelssyni, cand. med. & 

chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var staðfest ráðning Guðmundar Guðmundssonar, cand. med. & chir., sem 

aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Höfðakaupstað frá 7. þ. m. til októberloka. 

3. október var staðfesti ráðning cand. med. & chir., Einars Lövdal, sem stað- 

göngumanns héraðslæknisins i Blönduóshéraði frá 1. okt. að telja og til loka 

mánaðarins. 

7. október var Jóhann Friðrik Sveinsson, læknir, skipaður til þess að vera 

héraðslæknir í Þórshafnarhéraði frá 13. október 1958 að telja. 
B 77 
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10. október var gefið út leyfisbréf handa Friðriki Sveinssyni, cand. med. & chir., 
til þess að stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Ólafssyni, cand. med. & chir., til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Elíasi Eyvindssyni sjúkrahúslækni í Nes- 
kaupstað, til þess að mega starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

11. október var gefið út leyfisbréf handa Ragnari Karlssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Birni Þórðarsyni, cand med. & chir., til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

15. okt. var Arnbjörn Ólafsson, héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, settur til að 
gegna Djúpavíkurhéraði ásamt sínu eigin héraði frá 1. okt. að telja og þangað 
til öðruvísi verður ákveðið. 

Yngvi Ólafsson, fulltrúi í viðskiptamálaráðuneytinu, hefur verið skipaður deild- 
arstjóri Í sama ráðuneyti frá 15. okt. að telja. 

18. október var dr. Alexander Jóhannessyni veitt lausn frá prófessorsembætti í 
heimspekideild Háskóla Íslands, samkvæmt ákvæðum laga um aldurshámark opin- 
berra embættis- og starfsmanna. 

S. d. var Hreinn Benediktsson skipaður prófessor í heimspekideild frá 1. okt. 
1958 að telja. 

21. október var Stefán Jóhann Stefánsson, ambassador Íslands í Danmörku, 

skipaður til þess að vera jafnframt sendiherra Íslands í Tyrklandi. 

Þórhallur Ásgeirsson, ráðuneytisstjóri, hefur verið kjörinn í stjórn Alþjóða- 
gjaldeyrissjóðsins til næstu tveggja ára. Hefur Jónas Haralz, hagfræðingur, verið 
sellur ráðuneytisstjóri í viðskiptamálaráðuneytinu í fjarveru Þórhalls. 

31. október var Arnbirni Ólafssyni, héraðslækni í Hólmavíkurhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. desember 1958 að telja. 

4. nóvember var Ásmundur Pálsson, cand. juris, settur fulltrúi II. stigs i end- 
urskoðunardeild fjármálaráðuneytisins frá 15. okt. s. á. að telja. 

S. d. var Ingi Ársælsson skipaður fulltrúi 1. stigs í endurskoðunardeild fjár- 
málaráðuneytisins. 

7. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Jakobi V. Jónassyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur i tauga- og geðsjúkdómum. 

20. nóvember var Jón Sigurðsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi I. stigs í at- 
vinnumálaráðuneytinu frá 1. október 1958 að telja. 

29. nóvember var Garðar Þ. Guðjónsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Hólmavíkurhéraði frá 1. desember að telja.
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2. desember var Ólafur F. Hjartar skipaður bókavörður í Landsbókasafni Ís- 

lands frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Þorkell Grímsson skipaður safnvörður við Þjóðminjasafn Íslands frá 

1. s. m. að telja. 

4. desember féllst forseti Íslands á lausnarbeiðni Hermanns Jónassonar for- 

sætisráðherra, fyrir sig og ráðuneyti sitt, en fól ráðuneytinu að gegna störfum áfram 

unz annað ráðuneyti yrði myndað. 

9. desember var Sveinbjörn Dagfinnsson, fulltrúi, skipaður deildarstjóri í land- 

búnaðarráðuneytinu frá 1. janúar 1958 að telja. 

11. desember var Halldór Jónatansson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi II stigs 

í viðskiptamálaráðuneytinu. 

99. desember var Daníel Danielsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 

læknir í Húsavíkurhéraði frá 1. febrúar 1959. 

93. desember var Emil Jónsson, forseti sameinaðs Alþingis, skipaður forsætis- 

ráðherra og ráðherrar með honum alþingismennirnir Friðjón Skarphéðinsson, Guð- 

mundur Í. Guðmundsson og dr. Gylfi Þ. Gíslason. Jafnframt var gefinn út forseta- 

úrskurður um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

S. d. var Ásta Sigurbjarnadóttir skipuð Il. stigs fulltrúi í endurskoðunardeild 

fjármálaráðuneytisins frá 1. janúar 1959 að telja. 

94. desember var gefið út leyfisbréf handa Ragnari K. Karlssyni, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í tauga- og geðsjúkdómum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Birni Önundarsyni, cand. med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Geir Jónssyni, cand. med. & chir., til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóni Guðgeirssyni, cand. med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

97. desember var Garðar Guðjónsson, héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, settur 

til þess að gegna ásamt sínu héraði Djúpavíkurhéraði frá 1. s. m. 

31. desember var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Guðmundssyni, cand. med. 

& chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Haraldur Jónsson, héraðslæknir í Víkurhéraði, settur til þess að 

gegna ásamt sínu héraði Kirkjubæjarhéraði frá 1. janúar 1959, þar til öðruvísi 

verður ákveðið. 

B 77! 
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SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Samkvæmt tilkynningu frá franska sendiráðinu, dags. 3. janúar, var Henri Voillery, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu sendi- ráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá danska sendiráðinu, dags. 1. febrúar, mun ambassador Dana verða fjarverandi um tveggja vikna skeið. Í fjarveru ambassadorsins mun Gunnar Blæhr, sendiráðsritari, veita sendráðinu forstöðu sem Chargé d'affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sænska sendiráðinu, dags. 3. febrúar, er sænski ambassadorinn kominn heim úr ferðalagi sínu til Svíþjóðar og hefur á ný tekið við 
forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu danska sendiráðsins, dags. 19. febrúar, er hr. greifi E. A. Knuth, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu 
sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu sænska sendiráðsins hefur Ketill Guðmundsson látið af starfi sem vararæðismaður Svíþjóðar á Ísafirði. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 26. febrúar, verður John J. Muccio, ambassador Bandaríkjanna, fjarverandi um nokkurra mánaða skeið og mun Theodore B. Olson veita sendiráðinu forstöðu í fjarveru ambassadorsins. 

Hinn 12. marz afhenti Robert Alexander MacKay forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Kanada á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands í Reykja- vik hefur Karl Rowold tekið við störfum sem sendiráðsritari og ræðismaður við sendiráðið. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Noregs, 21. marz, mun Torgeir Anderssen- Rysst, ambassador, fara utan um skeið og mun Sven Knudsen, attaché, veita sendiráðinu forstöðu í fjarveru hans sem Charge d Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands í Reykja- vík hefur Frans Marks tekið við störfum sem skrifstofustjóri sendiráðsins. 

Hinn 15. apríl afhenti Petre Balaceanu forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Rúmeníu á Íslandi. 

Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu, dags. 15. april, er herra Mieczyslaw Gumkowski, sendifulltrúi, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu norska sendiráðsins, 2. maí, er ambassador Torgeir Ánderssen-Rysst kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu sendiráðsins 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags 14. maí, verður Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, fjarverandi um tveggja vikna skeið. Mun Karl Rowold, sendiráðunautur veita sendiráðinu forstöðu á meðan sem Chargé d Affaires a. i.
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Hinn 20. mai afhenti hr. Shigenobu Shima forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Japans á Íslandi. Sendiherrann er búsettur í Stokkhólmi. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 20. maí, er ambassador 

Bandaríkjanna, hr. John J. Muccio, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið 

við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 

7. júní, er Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur 

á ný tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Svíþjóðar, dags. 11. júni, mun sænski 

ambassadorinn verða fjarverandi um sex vikna skeið, og mun Gunnar Rocksén, 

vararæðismaður, veita sendiráðinu forstöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 

10. juni, hefur hr. Leonhard Kremer, verið skipaður attaché við sendiráðið. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 18. júní, mun P. K. 

Ermoshin, ambassador, verða fjarverandi um tíma. Í fjarveru hans mun V. M. 

Moshkow veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé d Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu hefur Sven Knudsen, attaché, 

verið skipaður annar sendiráðsritari frá 1. júlí að telja. 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu, dags. 5. júlí, mun A. G. Gilchrist, 

ambassador Breta, verða fjarverandi um skeið. Mun ungfrú Frieda M. Young veita 

sendiráðinu forstöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu danska sendiráðsins, 16. júlí, verður ambassador E. A. 

Knuth, greifi, fjarverandi um skeið og mun Gunnar Blæhr, sendiráðsritari, veita 

sendiráðinu forstöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu frá danska sendiráðinu, dags. 21. júlí, er ambassador 

Dana, E. A. Knuth, greifi, kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu 

sendiráðsins á ný. 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu, dags. 21. júlí, er ambassador 

Breta, A. G. Gilchrist, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu 

sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu, dags. 23. júlí, mun sendifulltrúi 

Póllands, Mieczylaw Gumkowski, verða fjarverandi um sex vikna skeið. Í fjarveru 

hans mun Ingi K. Jóhannesson annast daglegan rekstur sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sænska sendiráðinu, dags. 28. júlí, er ambassador 

Svía kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 21. ágúst, er P. K. 

Ermoshin, ambassador, kominn aftur til landsins, og hefur á ný tekið við forstöðu 

sendiráðsins. 

Hinn 21. ágúst afhenti Fuat Bayramoglu forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Tyrklands á Íslandi. 

1958
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Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu, dags. 1. september, er sendi- 
fulltrúi Póllands, hr. Mieczyslaw Gumkowski, kominn aftur til landsins og hefur 
á ný tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu, dags. 2. september, mun Sven 
Knudsen, sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu um skeið sem Charge d Affaires 
a. i. i forföllum Torgeirs Anderssen-Rysst, ambassadors. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 21. september, hefur 
P. K. Ermoshin, ambassador Sovétríkjanna, látið af störfum hér á landi og mun 
V. M. Moshkov, sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu fyrst um sinn. 

Hinn 23. september afhenti Don Eduardo Propper de Callejón forseta Íslands 
trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Spánar á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá danska sendiráðinu, dags. 23. september, mun 
ambassador, Dana, hr. E. A. Knuth, greifi, verða fjarverandi um nokkurt skeið, 
og mun Gunnar Blæhr, sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu á meðan sem 
Chargé d Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 
27. september, verður hr. Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, fjarverandi um 
þriggja vikna skeið. Mun Karl Rowold, sendiráðunautur, veita sendiráðinu forstöðu 
á meðan sem Chargé d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu, dags. 4. október, mun ambassador 
Breta hr. A. G. Gilchrist, verða fjarverandi í nokkra daga og mun ungfrú Frieda 
M. Young veita sendiráðinu forstöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 6. okt., mun 
ambassador Bandaríkjanna, hr. John J. Muccio, verða fjarverandi til 9. október, 
og mun hr. Joseph Carwell veita sendiráðinu forstöðu á meðan sem Chargé 
d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu, dags. 6. okt., hefur Leon Szell, 
verið útnefndur sem skrifstofustjóri við sendiráð Póllands í Reykjavík. 

Hinn 14. okt. afhenti Alexander M. Alexandrov forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem ambassador Sovétríkjanna með umboði á Íslandi. 

Hinn 14. nóv. afhenti herra Hossein Navab forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Írans á Íslandi með búsetu í Stokkhólmi.
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Herra forsetinn hefur á árinu 1958 sæmt þessa menn heiðursmerkjum hinnar 

íslenzku fálkaorðu: 

1. Íslendingar: 

1. janúar: 

26. 

14. 

17. 

22. 

22. 

Agnar Kofoed-Hansen, flugmálastjóri, riddarakross. 

Guðmundur Pétursson, útgerðarmaður, Akureyri, riddarakross. 

Jón Nikulásson, bóndi, Kringlu, Dalasýslu, riddarakross. 

Sigríður Bachmann, yfirhjúkrunarkona, Reykjavík, riddarakross. 

Sigurður Björnsson, brúasmiður, Reykjavík, riddarakross. 

Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, Reykjavík, riddarakross. 

marz: 
Einar Guðfinnsson, útvegsbóndi, Bolungavík, riddarakross. 

Jónas Magnússon, bóndi og verkstjóri, Stardal, Kjalarneshreppi, riddarakross. 

Kristján Jónsson, kaupmaður, Reykjavík, riddarakross. 

Stefán Baldvinsson, bóndi, Stakkahlíð, Loðmundarfirði, riddarakross. 

júní: 
Dr. ing. Jón Vestdal, forstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Helgi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Sigurður Símonarson, múrarameistari, Akranesi, riddarakross. 

júní: 
Bjarni M. Gislason, rithöfundur, Danmörku, riddarakross. 

Finnur Jónsson, listmálari, riddarakross. 

Guðmundur Einarsson frá Miðdal, myndhöggvari, riddarakross. 

Jakob Jóhannesson Smári, rithöfundur, riddarakross. 

Jónas Kristjánsson, læknir, Hveragerði, stórriddarakross. 

Sigurður Birkis, söngmálastjóri, riddarakross. 

október: 
Dagur Brynjólfsson, fyrrum bóndi, Gaulverjabæ, riddarakross. 

Guðjón J. Bachmann, verkstjóri, Borgarnesi, riddarakross. 

Jakob Gíslason, raforkumálastjóri, riddarakross. 

desember: 
Elías Halldórsson, forstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Einar Arnalds borgardómari, Reykjavík, riddarakross. 

Guðmundur Erlendsson, hreppstjóri, Núpi, Rangárvallasýslu, riddarakross. 

Hafsteinn Pétursson, oddviti, Gunnsteinsstöðum, Austur-Húnavatnssýslu, ridd- 

arakross. 

23. 

Jónas Kristjánsson, forstjóri, Akureyri, riddarakross, 

Valdimar Stefánsson, sakadómari, Reykjavík, riddarakross. 

desember: 
Ásta Magnúsdóttir, ríkisféhirðir, stórriddarakross. 

Davíð Ólafsson, fiskimálastjóri, stórriddarakross. 

Séra Friðrik Rafnar, vígslubiskup, Akureyri, stjarna stórriddara. 

Gizur Bergsteinsson, hæstaréttardómari, stjarna stórriddara. 

Þórður Eyjólfsson, hæstaréttardómari, stjarna stórriddara.
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IL. Erlendir ríkisborgarar: 
1. febrúar: 

Niels Ringset, bóndi, Liabygd, Noregi, riddarakross. 

10. marz: 
Oswaldo Aranha, ambassador, Rio de Janeiro, stórkross. 

26. marz: 
E. A. G. Carðe, ræðismaður Íslands, Liverpool, riddarakross. 
Alfred I. R. Kaunsöe, ræðismaður Íslands, Manchester, riddarakross. 
James Albert Lacey, ræðismaður Íslands, Hull, riddarakross. 
John Ormond Peacock, ræðismaður Íslands Glasgow, riddarakross. 
William Repper, ræðismaður Íslands, Aberdeen, riddarakross. 
Ferdinando Spinelli, ræðismaður Íslands, Torino, riddarakross. 

16. apríl: 
Margrethe prinsessa, ríkisarfi Danmerkur, stórkross. 

3. júni: 
Helge Wamberg, sendiherra, menningarfulltrúi sendiráðs Danmerkur í París, stjarna stórriddara. 
Thorvald Larsen, leikhússtjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Helge Juul, forstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 
Peder Fischer, deildarstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

17. juni: 
Nína Sæmundsson, myndhöggvari, Reykjavík, stórriddarakross. 

29. ágúst: 
N. Thorkil-Jensen, prófessor, skólastjóri, konunglega danska landbúnaðar- og dýralæknaskólans, stórriddarakross. 

Í október: 
Klaus Curtis, sendiráðunautur, deildarstjóri í utanríkisráðuneyti þýzka sam- bandslýðveldisins, stórriddarakross. 
Dr. Herbert Kuhle, sendiráðunautur við sendiráð þýzka sambandslýðveldisins, 

stórriddarakross. 
. 

Steingrímur Octavius Thorlaksson, ræðismaður Íslands, San Francisco, riddara- kross. 
Karl Frederick, ræðismaður Íslands, Seattle, riddarakross. 
Stanley T. Olafson, ræðismaður Íslands, Los Ángeles, riddarakross. 
Signor Adolfo Maresca, fulltrúi, utanríkisráðuneyti Ítalíu, riddarakross.
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ERLEND HEIDURSMERKI 

Á árinu 1957 hafa þessir menn fengið leyfi forseta Íslands, sbr. forsetabréf 

nr. 13 12. marz 1947, til þess að bera erlend heiðursmerki: 

Dr. Árni Friðriksson, framkvæmdastjóri Alþjóðahafrannsóknaráðsins, riddara- 

kross 1. stigs St. Olavsorðunnar norsku. 

Ársæll Jónasson, kafari, franska heiðursmerkið Mérite Martime. 

Einar Bjarnason, ríkisendurskoðandi, riddarakross 1. stig Dannebrogsorðunnar. 

Einar Farestveit, framkvæmdastjóri, riddarakross 1. stigs St. Olavsorðunnar 

norsku. 
Friðrik Einarsson, deildarlæknir, riddarakross Dannebrogsorðunnar. 

Hörður Þórhallsson, viðskiptafræðingur, ítalska heiðursmerkið „Stelle della 

Solidarietá Italiana". 
Júlíus Schopka, aðalræðismaður, riddarakross Grosses Ehrenzeichen fir 

Verdienste um die Republik Östereich. 

STYRKVEITINGAR 

Af vöxtum úr styrktarsjóði Frederiks konungs áttunda hefur atvinnumálaráðu- 

neytið veitt Hákoni Guðmundssyni, hæstaréttarritara, kr. 1000.00. 

EINKALEYFI 

Hinn 3. marz 1958 var Ansaldo S. A., Genes-Cornigliano, Ítalíu, veitt einkaleyfi 

nr. 363, á orkuveri til hámarksnýtingar á náttúrlegum hitaorkulindum. 

Hinn 14. marz 1958 var Guðmundi Jóhannessyni, ráðsmanni, Hvanneyri, veitt 

einkaleyfi nr. 364, á áburðardreifara fyrir húsdýraáburð. 

Hinn 18. marz 1958 var Hull Cod Liver Oils, Limited, Hull Englandi, veitt einka- 

leyfi nr. 365, á endurbótum á eða í sambandi við framleiðslu á eggjahvíturíkum 

fóðurefnum. 

Hinn 25. marz 1958 var Lyle Edward Branchflower, iðjurekanda, Seattle, 

Washington, Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 366, á vél til að búa til 

ís og aðferð við það. 

Hinn 10. apríl 1958 var Gilette Safety Razor Company, Boston, Massachusetts, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 367, á hylki fyrir rakvélablöð. 

Hinn 14. apríl 1958 var Björgvin Bjarnasyni útgerðarmanni, Reykjavík, veitt 

einkaleyfi nr. 368, á aðferð til framleiðslu á tunnum með belg, sem gerður er úr 

krossviðarplötu eða svipuðum plötum og vél til framleiðslunnar ásamt samstæðu, 

er samanstendur af tveim slíkum vélum. 

1958
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Hinn 15. april 1958 var Valentin Aage Moller & Co., Kaupmannahöfn, Danmörku, 
veitt einkaleyfi nr. 369, á aðferð til að framleiða skelmót, steypuholkjarna eða 
annan þunnveggjaðan mótaðan hlut. 

Hinn 16. apríl 1958 var Axel Nore Alexander Axlander, verkfræðingi, Stock- 
sund við Stokkhólm, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 370, á hitaldi (varmeelement). 

Hinn 17. apríl 1958 var Helga Tómassyni, yfirlækni, dr. med., Kleppi, Reykjavík, 
veitt einkaleyfi nr. 371, á kodda. 

Hinn 18. apríl 1958 var American Cyanamid Company, New York, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 379, á aðferð til að búa til tetracyclin og chlor- 
tetracyclin. 

Hinn 10. maí 1958 var Parke, Davis & Company, Detroit, Michigan, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 373, á aðferð til framleiðslu á aminodiol- 
samböndum. 

Hinn 10. maí 1958 var The Wilts United Dairies, Limited, Towbridge, Wiltshire, 
Englandi, veitt einkaleyfi nr. 374, á aðferð við framleiðslu á sveigjanlegum loft- 
þéttum umbúðum úr efni, sem súrefni kemst ekki í gegnum og tækjum til að nota 
við framkvæmd aðferðarinnar. - 

Hinn 13. mai 1958 var A/S Limvann, Haugesund, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 375, 
á aðferð til vinnslu á pressuvökva frá sildarverksmiðjum. 

Hinn 17. maí 1958 var Parke, Davis £ Company, Detroit, Michigan, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 376, á aðferð til framleiðslu á amino-diolsam- 
böndum. 

Hinn 19. maí 1958 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Löbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 377, á aðferð til þess að nema burtu krókbein, eftir að 
skorin hefur verið burtu beinhryggur, svo og fyrirkomlagi til beitingar þeirri aðferð. 

Hinn 5. júní 1958 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 378, á aðferð til vélframleiðslu á uggalausum fiskflökum. 

Hinn 5. júní 1958 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 379, á aðferð til þess að flá fiskflök og útbúnaði til að koma 
aðferðinni í framkvæmd. 

Hinn 13. júní 1958 var Hazeltine Corporation, Washington, D. C. Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 380, á litasjónavarpskerfi. 

Hinn 18. júní 1958 var Birds Eye (Holdings) Limited, London, Englandi, veitt 
einkaleyfi nr. 381, á endurbótum varðandi meðferð á fiski. 

Hinn 19. júní 1958 var Arenco Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, veitt einka- 
leyfi nr. 382, á fiskslægingarvél. 

Hinn 30. júlí 1958 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 383, á tveim eða fleiri samtengdum gler- 
þynnum.



631 

Hinn 12. september 1958 var The Peelers Company, New Orleans, Louisiana, 

Bandarikjum Nordur-Ameriku, veitt einkaleyfi nr. 384, å tæki til ad taka innyfli ur 

rækjum. 

Hinn 12. september 1958 var Dominion Textile Company, Limited, Montreal, 

Canada, veitt einkaleyfi nr. 386, á aðferð til framleiðslu á rennimöskvalausum fiski- 

netum. 

Hinn 12. september 1958 var U. V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, 

Hengelo, Hollandi, veitt einkaleyfi nr. 386, á aðferð til varnar kekkja- eða hellumynd- 

unar Í salti. 

Hinn 15. september 1958 var Canadian Airborne Geophysics Limited, Toronto, 

Ontario, Canada, veitt einkaleyfi nr. 387, á rafsegulsútbúnaði til rannsóknar. 

Hinn 25. september 1958 var Thomas Slade Gorton, jr., Cambridge, Massachusetts, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 388, á aðferð til þess að aðskilja 

fiskhold frá beinum, af áður flökuðum fiski. 

Hinn 6. október 1958 var Hydraulik A/S., Brattvág, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 389, 

á þrýstingsstýrðu tengiskiptiloki á vökvaþrýstingsvindur. 

Hinn 5. nóvember 1958 var Allan Kvist, forstjóra, Stenborg, Bergham, Svíþjóð, 

veitt einkaleyfi nr. 390, á flotholti á fiskinet, einkum við djúphafsveiðar. 

Hinn 5. nóvember 1958 var Olav Hofshagen, deildarstjóra, Þrándheimi, Noregi, 

veitt einkaleyfi nr. 391, á fyrirkomulagi á landabréfum. 

Hinn 6. nóvember 1958 var Parke, Davis & Company, Detroit, Michigan, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 392, á aðferð til framleiðslu á lífrænum 

N-Acylamido Diolum. 

Hinn 7. nóvember 1958 var Robert Larsen, fiskimanni, Skagen, Danmörku, veitt 

einkaleyfi nr. 393, á flotvörpu. 

Hinn 2. desember 1958 var Kelvin & Hughes Limited, Hillington, Glasgow, 

Skotlandi, veitt einkaleyfi nr. 394, á endurbótum á og varðandi tæki til að sýna eða 

skrá staðarákvörðun með bergmálsmælingum. 

Hinn 10. desember 1958 var Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, 

Noregi, veitt einkaleyfi nr. 395, á aðferð til þess að framleiða monoammoníumfosfat 

og aðrar afurðir úr hráfosfati. 

Hinn 10. desember 1958 var Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskap, Oslo, 

Noregi, veitt einkaleyfi nr. 396, á aðferð við að kristalla nitröt úr saltpéturssúrum 

upplausnum úr kalkfosfati. 
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