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10 S. d Lög um breyting á lögum um réttindi og skyldur hjóna, 
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56 | 4 april | Lög um breyting á lögum nr. 42/1957, um húsnæðis- 
málastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til 
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Barðastrandarsýslu .............0.0..0000. 00... 160 

29 | 18. april | Lög um breyting á lögum nr. 102 23. júní 1936, um 
landssmiðju ..............00000 0. 42 

30 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 113 29. des. 1951, um 
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greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sam- 
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48 | 25. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 
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lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt 
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50 S. d. Lög um Þbreyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um Síldar- 
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farskipum ...........0.0 000 165—170 
53 | 2. maí Bráðabirgðalög um hámarksþóknun fyrir verkfræði- 

StÖrf .......00002002 0 64 
80 | 17. maí | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ........0..2..20.0 00. 171 
81 | 24. maí | Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 28 23. april 1946, 

um virkjun Sogsins .........0..000.. 0 171 
82 | 1. júní | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess 

að leyfa hf. Hval innflutning á hvalveiðiskipi .... 172 
83 | 15. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ..........0.0000.. 173 
84 | 24. júní | Bráðabirgðalög til lausnar á síldveiðideilunni sumarið 

1962 ........0000000 0000 173—174 

85 | 28. júní | Auglýsing um gildistöku laga nr. 7 14. marz 1962, um 
framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands Noregs 
og Svíþjóðar ..........000.00 000 175 

99 | 28. sept. | Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1962 skuli koma 
saman til fundar miðvikudaginn 10. október 1962 .. 289 

100 4. okt. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
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97 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 55 28. apríl 1962, um 
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96 | 24. des Fjáraukalög fyrir árið 1961 ........0.0.0.20000.00.... 286—287 
87 | 29. des. | Fjárlög fyrir árið 1963 .........0002000 0000... 177—272 
91 S. d. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1961 | 276—277 
92 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1946, um 
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áburðarverksmiðju ...........0..00000 00. 0... 60 

Ábyrgðarheimildir, sjá ríkisábyrgðir. 

Almannaskráning, sjá þjóðskrá. 

Almannatryggingar. 

18 | 7. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um al- 
mannatryggingar ..........2.22.0000 00... 31 

89 | 17. des. | Lög um brådabirgdabreyting á lögum nr. 24 29. marz 
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1 | 18. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
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saman til fundar miðvikudaginn 10. október 1962 .. 289 

101 | 20. des. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ........ 290 
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6 | 13. marz | Lög um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu 
þjóðanna og til lántöku í því skymi .............- 7 

Atvinnubótasjóður. 

40 | 21. apríl | Lög um atvinnubótasjóð ........0020200 000... 0... 51—52 
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43 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 50 24. apríl 1954, um 

brunatryggingar utan Reykjavíkur ............... 56 
59 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 25 13. apríl 1954, um 

brunatryggingar í Reykjavík ..................... 87 

Búnaðarmálasjóður, sjá landbúnaður. 

Dánarvottorð, sjá vottorð. 

Dómsmál. 

32 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um mál- 
flytjendur, sbr. lög nr. 25 16. febrúar 1953 ........ 44 

Erfðamál. 
8 | 14. marz | Erfðalög ...........0...0000 0000 12—22 

11 | 16. marz | Lög um breyting á lögum um ættaróðal og erfðaábúð, 
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60 | 21. apríl | Lög um verkamannabústaði ..........00.0.000000.0.. 87—91 

Fiskimálasjóður, sjá sjávarútvegur. 

Framkvæmdabanki Íslands, sjá bankamál. 

Fjárlög, ríkisreikningar. 

3 | 24. febr. | Fjáraukalög fyrir árið 1960 ..........00000.0.0.0.... 2—3 
65 | 25. april | Låg um sampbykkt å rikisreikningnum fyrir årid 1960 | 104—105 
96 | 24. des. | Fjáraukalög fyrir árið 1961 .........0.000000000.000.. 286—287 
87 | 29. des. | Fjárlög fyrir árið 1963 .........0000000 00... 0... 177—272 
91 S. d. Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1961 | 276—277 

Forseti Íslands. 
80 | 17. maí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......2.2.0.00 0000 nr nennt 171 
83 | 15. júní | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ..........00.......... 173 

Gengismál. 

28 | 17. apríl | Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka 

Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu .......... 3841 
98 | 29.des. | Lög um breyting á lögum nr. 28 17. apríl 1962, um ráð- 

stafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um 
nýtt gengi íslenzkrar krónu ...........0.0..00..0... 288 

Gjaldeyrismál, sjá innflutningsmál. 

Hafnir, lendingarbætur. 

42 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um lands- 
höfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi .. 55 

Handritastofnun Íslands, sjá Háskóli Íslands. 

Happdrætti. 

72 | 28. apríl | Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfélags 
vangefinna, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, 
Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra og Krabba- 
meinsfélags Reykjavíkur ........0.0.00000 0000... 140      
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Háskóli Íslands. 

36 | 18. april | Lög um Handritastofnun Íslands ..........0....0... 48—49 
51 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 51 11. júní 1960, um 

breyting á lögum nr. 60 17. júní 1957, um Háskóla 
Íslands .......000000 000 KK 63 

100 4. okt. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 289 

Hegningarlög. 

1 | 14. marz | Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, 
Noregs og Svíþjóðar ..........00.020000. 00... 8—11 

17 | 31. marz | Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19 12. febrúar 1940, sbr. lög nr. 22 3. maí 1955, um 

breytingu á þeim lögum ..........00.0000 00... 30 
85 | 28. júní | Auglýsing um gildistöku laga nr. 7 14. marz 1962, um 

framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar ..........0000.00 0... 175 

Heilbrigðis- og sjúkramál. 

16 | 31. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43/1958, um aðstoð við 
vangefið fólk ...........0..002002. 0000 29 

19 S. d Lög um breyting á lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um 
heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir ....... 31—32 

31 | 18. apríl | Lög um sjúkraþjálfun ............2.000000 00.00.0000. 43 
35 S. d. Lög um Hjúkrunarskóla Íslands ............00000... 46—48 
45 | 21. apríl | Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 16/1955 57—58 
48 | 25. april | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 

viðbyggingar Landsspítalans ..........00000.0000. 60 

Húsnæðismál. 

56 | 4. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 42/1957, um húsnæðis- 
málastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til 
íbúðabygginga o. fl. ...........2.2020000. 0. 0... 15—16 

60 | 21. apríl | Lög um verkamannabústaði ............00000000.0.... 87—91 

Hæstiréttur. 

57 | 18. april | Låg um Hæstarétt Íslands .........00000000 000... 16—86 

Iðnaðarbanki Íslands, sjá bankamál. 

Iðnaðarmálastofnun Íslands, sjá iðnaðarmál. 

Iðnaðarmál. 

4 | 1. marz | Lög um Iðnaðarmálastofnun Íslands ............... 3—4      
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Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Innflutningsmál. 

19 | 24. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 30,/1960, um skipan inn- 
flutnings- og gjaldeyrismála o. fl. ................ 170 

Jarðir, kaup, sala. 

76 | 17. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta 
úr landi jarðarinnar Hofteigs í Norður-Múlasýslu og 

eyðijörðina Austmannsdal í Ketildalahreppi í Vestur- 
Barðastrandarsýslu .............00..0000 0000. 160 

102 | 21. des. | Lög um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu 
þjóð- og kirkjujarða .........0...0. 000. 291—303 

Kirkjumál. 

26 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 43 14. apríl 1954, um 
Kirkjubyggingasjóð ............2..000. 00. 37 

66 | 27. april | Låg um breyting å lågum nr. 31 4. febr. 1952, um skip- 
un prestakalla .............0...0000000 00 105 

Kosningar. 

5 | 7. marz | Lög um sveitarstjórnarkosningar ................... 5—7 

Landssmidja, sjå rikisstofnanir. 

Lagabirting. 

22 | 9. april | Lög um breyting á lögum nr. 64 16. desember 1943, 
um birtingu laga og stjórnvaldaerinda ............ 35 

Landbúnaður. 

11 | 15. marz | Lög um breyting á lögum um ættaróðal og erfðaábúð, 
nr. 116 30. des. 1943 .........20200. 000. 24 

15 | 31. marz | Lög um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán .. 28—29 
63 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 116 frá 30. des. 1943, um 

ættaróðal og erfðaábúð .............0000000. 000... 94— 101 

75 | 27. april | Lög um Stofnalánadeild landbúnaðarins, landnám, 
ræktun og byggingar í sveitum .................. 146— 160 

74 | 28. apríl | Lög um innflutning búfjár „..........0.00.000000... 141— 145 
92 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, um 

stofnun búnaðarmálasjóðs ..........0.0.0.0.0...02.. 277 
102 | 21. des. | Lög um ættaróðul, ættarjardir, erfðaábúð, og sölu þjóð- 

og kirkjújarða ............0.0200 200 291—303 

Launamál. 

55 | 28. apríl | Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna ..... 10—75 
18 S. d. Lög um lífeyrissjóð togarasjomanna og undirmanna 

á farskipum ..............2000 000. 165—-170 
53 2. mai Bráðabirgðalög um håmarksbåknun fyrir verkfræði-     störf   64
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðatal 

84 | 24. júní | Bráðabirgðalög til lausnar á sildveiðideilunni sumarið 
1962 seere. FI orr... | 173—174 

97 | 20. des. | Lög um breyting á lögum nr. 55 98. april 1962, um 
kjarasamninga opinberra starfsmanna ............ 288 

Lántökur. 
6 | 13. marz | Lög um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu 

þjóðanna og til lántöku í því skyni ...... FAR 7 
48 | 25. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 

viðbyggingar Landsspítalans ................ FIRIR 60 
86 | 24. nóv. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka fram- 

kvæmdalán ........ FRI HIÐ 176 

Lífeyrissjóður. 

78 | 28. apríl | Lög um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna 
á farskipum ........ BR FA eee... | 165—170 

Lögskráning sjómanna, sjá siglingar, skip. 

Málflytjendur, sjá dómsmál. 

Menntamál. 

13 | 31. marz | Lög um heyrnleysingjaskóla ........00.00. 25—27 
33 | 18. april | Lög um breyting á lögum nr. 41 17. mai 1955, um 

greiðslu kostnaðar við skóla, sem reknir eru sam- 

eiginlega af ríki og sveitarfélögum ............... 45 
34 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 41 1955, um greiðslu 

kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega 
af ríki og sveitarfélögum ........ FEÐUR 45 

35 S. d, Lög um Hjúkrunaskóla Íslands ........ HIÐ AA 46—48 
36 S. d. Lög s um Handritastofnun Íslands ............... eee 48—49 
52 | 27. april Låg ; um breyting á lögum nr. 57/1957, nm breyting á 

lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt 

og þjóðleikhús .................... AIR … 63 

Norræn samvinna. 

7 | 14. marz | Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar ............... FRIÐ 8—11 

85 | 28. juni | Auglýsing um gildistöku laga nr. 7 14. marz 1962, um 
fr amsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar ..........0..000.0 0... 175 
93 | 29. des Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast 

gildi ákvæði í samningi milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu með- 
laga. ss... BI 278—280     Óðul, sjá erfðamál.  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Opinberir starfsmenn. 

55 | 28. apríl | Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna ...... 10—75 
97. | 20. des. | Lög um breyting á lögum nr. 55 28. apríl 1962, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. ............ 288 

Prentréttur, prentfrelsi. 

23 | 9. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 57 10. apríl 1956, um 
premtrétt .........0..00000 seeren enereneee 35 

Raforkumål. 

81 | 24. mai | Bráðabirgðalög um viðauka vid lög nr. 28 23. april 
1946, um virkjun Sogsins .......0.000000 0. 171 

Ríkisábyrgðir. 

49 | 28. april | Lög um ríkisábyrgðasjóð ........0000000 0000 0n nn... 61—62 

13 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán 
til þriggja skipasmíðastöðva .......00..00000. 0... 141 

Ríkisborgararéttur. 

41 | 21. apríl | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 53—55 

Rikisreikningur, sjá fjárlög. 

Ríkisstofnanir. 

29 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 102 23. júní 1936, um 

landssmiðju ........0000000. 0000 42 
38 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 68 28. desember 1934, 

um útvarpsrekstur ríkisins ...........0...0000.00... 50 
39 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 35 1. apríl 1948, um 

sementsverksmiðju ..........200.0000 000... 50 
52 | 27. april | Lög um breyting á lögum nr. 57/1957, um breyting á 

á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtana- 

skatt og þjóðleikhús FIRIR 63 
50 | 28. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um Síldar- 

verksmiðjur ríkisins ............020.00 0020... 62 

Samvinnubanki Íslands, sjá bankamál. 

Seðlabanki Íslands, sjá bankamál. 

Sementsverksmiðja, sjá ríkisstofnanir. 

Sifjaréttarmál. 

10 | 14. marz | Lög um breyting á lögum um réttindi og skyldur 
hjóna, nr. 20 20. júní 1923 .....0000000000 0... 23
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

93 | 29. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast 
gildi ákvæði í samningi milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu 
meðlaga .............0000000 s.n 278—280 

Siglingar, skip. 

12 | 27. marz | Lög um breyting á lögum nr. 23 27. júní 1921, um vá- 
tryggingarfélag fyrir fiskiskip .................... 25 

24 | 7. apríl | Lög um breyting á lögum nr.50 31. júlí 1959, um eftirlit 
með skipum ..........0....00 00. 36 

44 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 61 31. maí 1947, um vá- 
tryggingarfélög fyrir fiskiskip .................... 56 

71 | 28. april | Låg um breyting å lågum nr. 63/1961, um lågskrån- 
ingu sjómanna ..............2.0.0 0... 140 

78 S. d. Lög um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna 
á farskipum ............0.2 0000... 165—170 

82 1. júní Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess 
að leyfa hf. Hval innflutning á hvalveiðiskipi .... 172 

98 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 28 17. april 1962, um ráð- 
stafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um 
nýtt gengi íslenzkrar krónu .................0.... 288 

Síldarverksmiðjur ríkisins, sjá ríkisstofnanir. 

Sjávarútvegur. 

12 | 27. marz | Lög um breyting á lögum nr. 23 27. júní 1921, um vá- 
tryggingarfélag fyrir fiskiskip .........0.00..00... 25 

27 | 17. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um fiski- 
málasjóð ............00022 00... 38 

44 | 21. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 61 31. maí 1947, um vá- 
tryggingarfélög fyrir fiskiskip .................... 56 

62 S. d. Lög um síldarútvegsnefnd og útflutning saltadrar 
síldar ..............0....000 00 91—94 

50 | 28. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um Síldar- 
verksmiðjur ríkisins ................0.0.0000.0000.. 62 

77 S. d. Lög um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ........... 161— 164 
78 S. d. Lög um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á 

farskipum ............ 0000... 165—170 
82 1. júní Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

þess að leyfa hf. Hval innflutning á hvalveiðiskipi 172 
84 | 24. júní | Bráðabirgðalög til lausnar á síldveiðideilunni sumarið 

1962 20.00.0000 173—174 
98 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 28 17. apríl 1962, um 

ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 
um nýtt gengi íslenzkrar krónu .................. 288     Sjúkramál, sjá heilbrigðis- og sjúkramál.  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Skattar, gjöld. 

52 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 57/1957, um breyting á 
lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt 

og þjóðleikhús .........000000.0 0000 63 
68 S. d. Lög um heimild til sameiginlegrar innheimtu opinberra 

gjalda sees renset 106—107 
69 | 28. april | Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................. 107— 121 
70 S. d. Lög um tekjuskatt og eignarskatt ...........0.0.0.. 121— 139 
12 S. d. Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfé- 

lags vangefinna, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, 
Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra og Krabba- 
meinsfélags Reykjavíkur ............0.2....00.02.. 140 

90 | 13. des. | Lög um Þbráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra 
laga .......00000000n rn 274—275 

88 | 22. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1963 .......... 213 

Skiptamál. 

9 | 14. marz | Lög um breyting á lögum um skipti á dánarbúum og 
félagsbúum o. fl., nr. 3 12. apríl 1878 ............ 22 

Skólar, sjá menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

5 | 7. marz | Lög um sveitarstjórnarkosningar ................... 5—7 

Tryggingar. 

12 | 27. marz | Lög um breyting á lögum nr. 23 27. juni 1921, um 
vátryggingarfélag fyrir fiskiskip .................. 25 

43 | 91. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 50 24. april 1954, um 
brunatryggingar utan Reykjavíkur ............... 56 

44 S. d. Log um breyting å lågum nr. 61 31. mai 1947, um vå- 
tryggingarfélög fyrir fiskiskip .................... 56 

59 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 25 13. april 1954, um 
brunatryggingar í Reykjavík ...........00...0.0.0... 87 

61 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 43 9. mai 1947, um inn- 
lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna o. fl. ......2..20000 0000. 91 

77 | 28. apríl | Lög um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ........... 161— 164 

98 | 29. des. | Lög um breyting á lögum nr. 28 17. apríl 1962, um ráð- 
stafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um 
nýtt gengi íslenzkrar krónu ..........000000.00.0.. 288 

Utanríkismál. 

6 | 18. marz | Lög um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu 
þjóðanna og til lántöku í því skyni .............. 7
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

7 | 14. marz | Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, 
Noregs og Svíþjóðar ............0000.000 0000... 8—11 

21 | 9. april Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að stað- 
festa fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
breytingu á samningi milli sömu ríkja frá 15. sept- 
ember 1955, um félagslegt öryggi ................ 33—34 

85 | 28. juni | Auglysing um gildiståku laga nr. 7 14. marz 1962, um 
framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Nor- 
egs og Svíþjóðar .............00.000000 0000 175 

93 | 29. des. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast 
gildi ákvæði í samningi milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu 
meðlaga sees eve ene, 278—280 

Utflutningur. 
62 | 21. april | Lög um sildarútvegsnefnd og útflutning saltaðrar síldar 91—94 

Útvarp, sjá ríkisstofnanir. 

Vátryggingar, sjá tryggingar. 

Veiði, friðun. 

14 | 31. marz | Lög um breyting á lögum nr. 66 23. júní 1936, um eyð- 
ing svartbaks (veiðibjöllu) ..........0...0........ 28 

Verkamannabústaðir, sjá húsnæðismál. 

Verkfræðingar, sjá launamál. 

Vottorð. 
64 | 25. apríl | Lög um dánarvottorð ............0.0..00 eeverer 101--104 

Þjóðleikhús, sjá ríkisstofnanir. 

Þjóðskrá, almannaskráning. 
54 | 27. apríl | Lög um þjóðskrá og almannaskráningu ............ 65—70 

Öryggismál. 
24 | 7. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 50 31. júlí 1959, um 

eftirlit með skipum ............0..00000 000... 36 
95 | 20. des. | Lög um öryggisráðstafanir segn jónandi geislum frá 

geislavirkum efnum eða geislatækjum ............ 285—286     Öryrkjar, sjá félagsmál.  





STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1962 
  

  

18. janúar. 1 Nr. 1. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 82. löggjafar- 
þing, skuli koma saman til framhaldsfundar fimmtudaginn 1. febrúar 1962, kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 18. janúar 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

13. febrúar. . Nr. 2. 

LÖG 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1962. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 

Reglulegt Alþingi 1962 skal koma saman miðvikudaginn 10. október 1962, hafi 
forseti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 13. febrúar 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Ólafur Thors. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 1—2. Útgáfudagur 15. febrúar 1962. 

Al 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1962 
  

  

Nr. 3. 2 24. febrúar. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1960. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1960, eru veitt- 

ar kr. 72 694 450.72 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. er veitt: 

1. Póstmál .........022002000 0000 kr. 1406491.56 
af kr. 8128 820.87 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

2. Síminn  ....0...0.00.00seeess sn — 13 003 797.50 
af kr. 13 531 295.92 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

3. Tóbakseinkasala ríkisins ...........02000000 00.00.0000... — 150 307.79 
af kr. 4590 823.99 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

4. Ríkisútvarpið # ........00000000000svs sn — 4546 904.80 
af kr. 6415 997.25 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ............0200000. 0. ..0.0.. — 444 716.21 
en tekjur fóru kr. 422 883.25 fram úr fjárlagaáætlun. 

6. Áburðarsala ríkisins ........1.....000.00 00... 0. önn — 170 343.81 
af kr. 195 814.06 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

7. Landssmiðjan ........0000.0eeesesss ss — 259 050.29 
af kr. 287 195.03 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

8. Tunnuverksmiðjur ...........2.20.00000 0000... — 842 590.93 
af kr. 842 590.93 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

9. Innkaupastofnun ríkisins ..........0000000000 00... 0... — 641 904.36 
af kr. 1661 497.29 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

10. Bessastaðabú .........020.00.0.eeeeeessns sn — 326 034.69 
en tekjur fóru kr. 254 303.35 fram úr fjárlagaáætlun. 

11. Kópavogsbú ........0..0000.0e0eeeennen — 41 335.85 
af kr. 44 108.79 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

12. Skólabúið á Hólum ........200000eeceeesessnrnn — 324 168.88 
en tekjur fóru kr. 244 021.90 fram úr fjárlagaáætlun. 

13. Skólabúið á Hvanneyri ......0.0000000 0000 ans. — 399 570.50 
en tekjur fóru kr. 361 584.30 fram úr fjárlagaáætlun. 

  

kr. 22557 217.17 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. eru veittar .......... kr. 43 996.85 
— — — — -10.— II. — — senerereres — , 1165 067.28 
— — — — -11.— B. — — seere — 51 808.27 
— — — — -138.— A. — — seeeereree — „1851 022.17 
— — — — -13.— B. — — seueeereee — 3373 892.16 
— — — — -13.— GC. — — AÐ — 890 430.11 
— — — — -138.— D. — — seere — 246 766.38 
— — — — -13.— E  —  — sueeeerees — 161 566.81 
— — — — -14.— B. —  — senere, — 178 962.83 
— — — — -16.— B. — mm eee, — 5147 325.23 
— — — — -16.— CC — — seere, — 115 721.25 
— — — — - 18. — — — seeerersee — 444 111.30 
— — — — 19. — 5. — — oneeereree — 3938 622.59 

  

j kr. 40 166 510.40 
Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar ........ — 32 527 940.32 
Inn fóru kr. 112 524 783.27 fram úr fjárlagaáætlun.   

Samtals kr. 72 694 450.72 
  

Gjört i Reykjavik, 24. februar 1962. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

1. marz. = Nr. 4. 

LÖG 

um Iðnaðarmálastofnun Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Iðnaðarmálastofnun Íslands (IMSÍ) er sjálfstæð stofnun undir yfirstjórn ráð- 

herra þess, sem fer með iðnaðarmál. 

2. gr. 
Ráðherra skipar stjórn stofnunarinnar til fjögurra ára í senn. Formann stjórnar- 

innar skipar ráðherra án tilnefningar, en eftirtalin félagasamtök skulu hvert um 
sig tilnefna einn mann i stjórnina: 

Alþýðusamband Íslands, 
Félag íslenzkra iðnrekenda, 
Iönsveinaráð Alþýðusambands Íslands, 
Landssamband iðnaðarmanna, 
Samband ísl. samvinnufélaga, 
Verzlunarráð Íslands, 
Vinnuveitendasamband Íslands. 
Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Ráðherra skipar varaformann úr hópi aðalstjórnarmanna.



Nr. 4. 4 1. marz. 

3. gr. 
Stjórn Iðnaðarmálastofnunar Íslands ræður stofnuninni framkvæmdastjóra, að 

fengnu samþykki ráðherra, er ákveður laun hans. 
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur stofnunarinnar og sér um fjár- 

reiður hennar. 
Annað starfslið stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóri með samþykki stjórnar 

stofnunarinnar og ráðherra, sem ákveður laun þess, að fengnum tillögum stjórnar 
og framkvæmdastjóra. 

4. gr. 
Markmið Iðnaðarmálastofnunar Íslands er að efla framfarir í iðnaði hér á 

landi og stuðla að aukinni framleiðni í íslenzku atvinnulífi með þeim hætti, sem 
nánar verður kveðið á um í reglugerð, sem ráðherra setur, að fengnum tillögum 
stjórnar stofnunarinnar. 

Stofnunin skal vera Alþingi og ríkisstjórn til ráðuneytis í tæknilegum vanda- 
málum, er iðnað varða. Hún skal leitast við að efla samvinnu framleiðenda, stofn- 
ana og félagasamtaka til framfara í íslenzkum iðnaði og vörudreifingu og hafa 
náið samstarf við þá aðila um slík mál. 

5. gr. 
Iðnaðarmálastofnun Íslands skal annast skipulagningu og stjórn stöðlunar- 

mála, hafa forgöngu um samningu, útbreiðslu og útgáfu íslenzkra staðla og vera 
forustuaðili á Íslandi í öllu, er að stöðlun lýtur. 

6. gr. 
Stofnuninni skal heimilt að taka að sér tiltekin verkefni til fyrirgreiðslu hag- 

kvæmni í rekstri og aukinnar framleiðni, fyrir hvern þann aðila, er til hennar 
leitar, enda komi fullt gjald fyrir samkvæmt gjaldskrá, er ráðherra setur, að 
fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. 

Skulu slík mál vera trúnaðarmál milli stofnunarinnar og þess, sem unnið er 
fyrir, og er stofnuninni óheimilt að skýra frá þeim, nema með samþykki aðila. 

7. gr. 
Reksturskostnaður Iðnaðarmálastofnunar Íslands, umfram reksturstekjur, greið- 

ist úr ríkissjóði, og sé fé veitt til þess í fjárlögum. 

8. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 1. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.



7. marz. 5 Nr. 5. 

LÖG 
um sveitarstjórnarkosningar. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Lög um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, skulu gilda um kosningar 

til sveitarstjórna og sýslunefnda, eftir því sem við á, með þeim frávikum, sem lög 
þessi ákveða. 

Við sveitarstjórnarkosningar gilda eigi 3. og 4. tl. 1. gr. laga nr. 52 14. ágúst 
1959, sbr. 2. tl. 15. gr. sömu laga. 

2. gr. 
Í hverju sveitarfélagi, sem skipt er í kjördeildir, skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 

þrem mönnum. Sveitarstjórn kýs að viðhöfðum hlutfallskosningum yfirkjörstjórnir 
til eins árs í senn úr hópi kjósenda sveitarfélagsins og jafnmarga til vara. 

Þar sem sveitarfélagi er ekki skipt í kjördeildir, skal ekki kosin yfirkjörstjórn, 
en undirkjörstjórn annast þá störf yfirkjörstjórnar. 

Kjörstjórnir kjósa sér oddvita úr sínum hópi og skipta með sér störfum. 

3. gr. 
Við kosningar í hreppum mega frambjóðendur eiga sæti í kjörstjórn, ef það 

sætir ekki ágreiningi í hreppsnefndinni. 

4. gr. 
Nú ber nauðsyn til, að sveitarstjórnarkosningar, aðrar en almennar sveitar- 

stjórnarkosningar, fari fram með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt að láta 
kjörskrá liggja frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, sem annars er ráð gert 
fyrir, og má þá sveitarstjórn stytta þetta allt hlutfallslega, enda auglýsi hún það 
nákvæmlega, jafnframt því sem kosningin er auglýst. 

5. gr. 
Meðmælendur framboðs mega í Reykjavík ekki vera færri en 100 og ekki fleiri 

en 200, í öðrum kaupstöðum ekki færri en 20 og ekki fleiri en 40 og í hreppum 
ekki færri en 10 og ekki fleiri en 20. 

Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má áfrýja til sveitar- 
stjórnar. Úrskurði sveitarstjórnar má áfrýja á sama hátt sem fyrir er mælt í 15. 
gr., ef úrskurður fellur um, að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi. 

6. gr. 
Sveitarstjórnir láta kjörstjórnum í té gerðabækur, sem skulu vera gegnum- 

dregnar og löggiltar af sýslumönnum eða bæjarfógetum (í Reykjavík borgar- 
fógeta). 

7. gr. 
Yfirkjörstjórn lætur gera kjörseðla, sem notaðir verða á kjörfundi. 
Efst á seðlinum skal standa sem fyrirsögn: Kjörseðill við bæjarstjórnar (hrepps- 

nefndar) kosningar i .................... kaupstað (hreppi) með dagsetningu og 

ártali.
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Ef um óhlutbundnar kosningar er að ræða, skal kjörseðill vera hæfilega stór 
og úr haldgóðum pappir, sem skrift sést ekki í gegnum. 

8. gr. 
Ef framboðslistar eru ekki bornir fram af stjórnmálaflokkum, merkir yfir- 

kjörstjórn þá í stafrófsröð, eftir því sem þeir hafa borizt henni, eða eftir sam- 
komulagi við umboðsmenn, með bókstöfum næst á eftir bókstöfum stjórnmála- 
flokkanna. 

9. gr. 
Þegar yfirkjörstjórn hefur úrskurðað framboðin, gerir hún þau kunn almenn- 

ingi með auglýsingu, sem birt er á sama hátt sem á hverjum stað er títt að birta 
opinberar auglýsingar. 

Greina skal í auglýsingu bókstaf framboðslista og nöfn frambjóðenda á hverj- 
um lista í réttri röð. 

10. gr. 
Atkvæðakassa, tilheyrandi poka og innsigli, sem notuð eru við kosningar til 

Alþingis, er heimilt að nota við sveitarstjórnarkosningar. 

11. gr. 
Atkvæðagreiðsla við óhlutbundnar kosningar fer fram með þeim hætti, að kjós- 

andinn gengur inn í kjörklefann og skrifar á kjörseðilinn fullt nafn og heimilisfang 
þeirra manna, sem hann vill kjósa. 

Brýtur kjósandi síðan seðilinn saman, þannig, að það, sem á hann var ritað, 
veit inn, og stingur honum niður í atkvæðakassann. 

12. gr. 
Þegar kosning er óhlutbundin, fer talning atkvæða fram með þeim hætti, að 

formaður kjörstjórnar les upp nöfnin, sem á kjörseðlinum standa, og réttir hann 
svo meðkjörstjórum til athugunar, en þeir skrá atkvæðin jafnóðum. Þeir, sem flest 
atkvæði fá, eru rétt kjörnir. Hafi tveir eða fleiri hlotið jafnmörg atkvæði og geta 
ekki báðir eða allir náð kjöri, ræður hlutkesti. 

Þegar úrslit eru kunn um kosningu aðalmanna, byrjar kosning varamanna, og 
fer um hana á sama hátt, nema kosning varamanna hafi farið fram samtímis 
kosningu aðalmanna, samkvæmt 1. mgr. 20. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 58 29. marz 
1961. 

13. gr. 
Nú eru framboð viðhöfð í kosningu sýslunefndarmanna, og er þá heimilt að 

kjósa varamenn samtímis, enda sé þá nafn varamanns skráð með nafni aðalmanns 
á kjörseðil. 

Kosning fer fram með þeim hætti, að kjósandinn setur kross með ritblýi framan 
við nafn þess frambjóðanda, er hann vill kjósa. 

14. gr. 
Sveitarstjórnarkosningar má kæra skriflega fyrir sveitarstjórn, og skal kæra 

komin í hendur sveitarstjórnar innan 14 daga frá því, er lýst var úrslitum kosn- 
ingar. Skal leita umsagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt 
innan viku, frá því að hún fékk kæruna, og sveitarstjórn kveða upp úrskurð sinn 
innan viku þar frá. 

Úrskurði sveitarstjórnar má skjóta til félagsmálaráðuneytisins, og skal tilkynn- 
ing um áfrýjunina komin til ráðuneytisins innan viku og skjöl þau, er áfrýjun- 
inni kunna að fylgja, sett í póst innan sama tíma. 

Kosningu sýslunefndarmanns má kæra innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.
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15. gr. 
Sveitarstjórn úrskurðar, hvort sveitarstjórnarmaður hafi misst kjörgengi eða 

hvort veita skuli honum lausn. Sýslunefnd úrskurðar þessi atriði, ef sýslunefndar- 
maður á í hlut. Skjóta má úrskurði sveitarstjórnar og sýslunefndar til félagsmála- 
ráðuneytisins. 

Skjóta má úrskurði ráðuneytisins, samkvæmt grein þessari, til dómstólanna. 

16. gr. 
Kostnaður við sveitarstjórnarkosningar og kosningu sýslunefndarmanna greið- 

ist úr sveitarsjóði. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört að Bessastöðum, 7. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

13. marz = Nr. 6. 

LÖG 

um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu þjóðanna 

og til lántöku í því skyni. 

Forseti Ístanps 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að kaupa skuldabréf af Sam- 

einuðu þjóðunum fyrir allt að 80 þúsund Bandaríkjadollara og taka jafnháa fjárhæð 
að láni til þessara kaupa. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.



Nr. 7. 8 14. marz. 

LÖG 
um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Framselja má eftir ákvæðum laga þessara menn, sem staddir eru innan lög- 

sögu íslenzka ríkisins, en grunaðir eru, ákærðir eða dæmdir í Danmörku, Finnlandi, 
Noregi eða Svíþjóð fyrir refsiverða háttsemi. 

2. gr. 
Íslenzkur ríkisborgari verður því aðeins framseldur 1) að hann hafi verið bú- 

settur tvö síðustu árin, áður en brot var framið, í því landi, sem framsals óskar, eða 

2) að þyngri refsing en 4 ára fangelsi liggi við brotinu eða samsvarandi broti eftir 
íslenzkum lögum. 

Íslenzkur ríkisborgari verður ekki framseldur vegna verknaðar. sem að öllu 
leyti er framinn innan íslenzka ríkisins, nema háttsemin sé hlutdeild í broti, sem 
framið hefur verið erlendis, eða framsalsbeiðnin taki jafnframt til brots, sem erlendis 

hefur verið framið. 

3. gr. 
Ekki verður maður framseldur til saksóknar, nema þyngri refsing en fésektir 

liggi við brotinu í því landi, sem framsals óskar. 
Ekki verður maður framseldur til að þola fullnægju dóms, nema dæmd hafi 

verið refsivist eða vistun á hæli hafi verið dæmd eða ákveðin samkvæmt heimild 
í dómi. 

Þegar framsalsbeiðni varðar fleiri brot en eitt, er framsal til saksóknar eða full- 

nægju dóms þó heimilt, enda þótt skilyrði samkvæmt 1. eða 2. málgsr. séu aðeins 
fyrir hendi um eitt brotið. 

4. gr. 
Framsal vegna stjórnmálaafbrota er því aðeins heimilt, að samsvarandi verkn- 

aður sé refsiverður sem stjórnmálaafbrot eftir íslenzkum lögum. Ekki má framselja 
íslenzka ríkisborgara vegna stjórnmálaafbrota. 

5. gr. 
Framsal er óheimilt, ef hér á landi hefur gengið dómur um verknaðinn, dóm- 

sátt verið gerð eða ákæru frestað skilorðsbundið. 
Nú hefur rannsókn gegn sökuðum manni ekki leitt til ákæru á hendur honum, 

og verður hann þá ekki framseldur fyrir þann verknað, sem rannsókn tók til, nema 
skilyrði séu fyrir hendi um upptöku máls samkvæmt 1. málsgr. 119. gr., sbr. 2. málsgr. 
42. gr. laga nr. 82/1961. 

6. gr. 
Nú er óskað framsals á manni, sem vegna annars brots en í framsalsbeiðni greinir 

hefur verið dæmd refsivist hér á landi, eða vistun hans á hæli hefur verið ákveðin 

í dómi eða samkvæmt heimild í dómi, og verður hann þá ekki framseldur, fyrr en 
refsivist hans eða hælisvist lýkur. Ekki verður maður heldur framseldur, ef hann 

er undir saksókn hér á landi vegna annars brots en framsalsbeiðni varðar, enda
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liggi 2 ára refsivist hið minnsta við því broti. Sama gildir, ef maður er hafður í 
gæzlu eða frelsi hans takmarkað samkvæmt réttarfarslögum vegna annars afbrots 
en í framsalsbeiðni greinir. 

Um framsal til saksóknar má þó víkja frá ákvæðum 1. málsgr., enda sé það 
skilyrði sett fyrir framsali, að viðkomandi maður sé að saksókn lokinni sendur 
aftur réttum stjórnvöldum hér á landi, svo fljótt sem við verður komið. 

7. gr. 
Jafnan skal setja eftirgreind skilyrði fyrir framsali: 

1. Að hinn framseldi maður verði ekki saksóttur né látinn taka út refsingu fyrir 
nokkurn annan verknað, framinn fyrir framsalið, en þann, sem hann er fram- 
seldur fyrir, nema svo standi á, sem hér segir: 
a) að fyrir liggi samþykki dómsmálaráðuneytisins samkvæmt 17. gr., eða 
b) að hinn framseldi maður hafi sjálfur samþykkt það á dómþingi, eða 
c) að hinn framseldi maður hafi ekki horfið úr landi því, sem hann var fram- 

seldur til, enda þótt hann hafi átt þess kost í einn mánuð hið skemmsta að 
fara þaðan óhindraður, eða 

d) að hann hafi horfið aftur til lands þess, sem hann var framseldur til, eftir 

að hann hafði farið úr landi. 
2. Að hinn framseldi maður verði ekki án samþykkis dómsmálaráðuneytisins 

framseldur áfram til neins annars ríkis fyrir refsiverðan verknað, framinn fyrir 
framsalið. 
Ávallt er heimilt að setja fleiri skilyrði fyrir framsali, eftir því sem ástæða 

þykir til. 

8. gr. 
Þegar fleiri en eitt ríkja þeirra, sem í 1. gr. getur, æskja framsals sama manns, 

skal við ákvörðun þess, hvort og til hvaða ríkis framsal komi til greina, höfð hlið- 
sjón af tegund brotsins eða brotanna, hvar og hvenær það eða þau voru framin, 
hvenær beiðni um framsal var gerð og svo þess, hvar viðkomandi maður á ríkisfang 
og heimilisfang. 

Ef framsalsbeiðnirnar lúta að fleiri brotum en einu, má setja viðtökuríkinu 
það skilyrði fyrir framsali, að viðkomandi maður verði, að lokinni saksókn og af- 
plánun refsingar eða annarra viðurlaga, framseldur til annars tiltekins ríkis, sem 
í 1. gr. getur. 

9. gr. 
Framsalsbeiðni, sem koma verður frá þar til bæru stjórnvaldi í viðkomandi 

ríki, skal send dómsmálaráðuneytinu. 
Í beiðninni skal greina ríkisfang manns þess, sem óskast framseldur, dvalar- 

stað hans hér á landi, sé um hann vitað, tegund hins refsiverða verknaðar og 
hvar og hvenær hann var framinn. Gefa skal lýsingu á manninum, ef unnt er og 
þörf krefur. Einnig skal frá því skýrt, hvaða refsiákvæði muni að líkindum koma 
til greina um verknaðinn. 

Nú hefur viðkomandi maður ekki sjálfur á dómþingi annað hvort samþykkt 
framsalið eða játað sig sekan um brot það, sem framsalsbeiðni varðar, og skal þá til 
grundvallar framsalsbeiðni liggja áfallsdómur eða dómsákvörðun um, að rökstudd 
ástæða sé til að gruna manninn um að hafa framið brotið. Framselja má til sak- 
sóknar út af fleiri en einu broti, þó að játning eða dómsákvörðun liggi aðeins 
fyrir um eitt þeirra. 

10. gr. 
Dómsmálaráðuneytið sendir saksóknara ríkisins framsalsbeiðnina, og ber hon- 

um að sjá til þess, að nauðsynleg rannsókn fari þegar fram. 

A2
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Nú samþykkir viðkomandi maður á dómþingi framsalið eða játar sig sekan um 

brot það, sem í framsalsbeiðni greinir, og er þá ekki þörf frekari rannsóknar, nema 

dómsmálaráðuneytið æski hennar sérstaklega. 
Ef ekki er annars getið í lögum þessum, skal um framkvæmd rannsóknar og 

annað, sem framsalsbeiðni varðar, beita reglum laga um meðferð opinberra mála, 

eftir því sem við á. 

11. gr. 
Maður sá, sem óskast framseldur, getur krafizt úrskurðar sakadóms í Reykja- 

vík um, hvort skilyrði laga fyrir framsali séu fyrir hendi. Saksóknari skal, jafn- 
framt því sem hann tilkynnir manninum framsalsbeiðnina og rök fyrir henni, láta 
hann vita um heimild þessa og að hann eigi þess kost að fá skipaðan verjanda 
samkvæmt 13. gr. Úrskurð sakadóms má kæra til hæstaréttar. 

12. gr. 
Við rannsókn út af framsalsbeiðninni má beita þeim þvingunaraðgerðum, sem 

lög um meðferð opinberra mála heimila í sambandi við rannsókn samsvarandi saka- 
mála. Við ákvörðun um beitingu þvingunaraðgerða má leggja til grundvallar dóms- 
ákvarðanir þær, sem framsalsbeiðni fylgja, án frekari rannsóknar um sönnun fyrir 

sök viðkomandi manns. 
Framangreindum þvingunaraðgerðum má beita, unz úr því er skorið, hvort 

framsal skuli fram fara, og þangað til framsal er framkvæmt, sé það heimilað. Ef 
kveðinn er upp úrskurður um gæzluvarðhald, skal því ekki markaður lengri tími 
en 3 vikur. Þyki nauðsyn bera til að lengja varðhaldstímann, skal það gert með úr- 
skurði á dómþingi, þar sem gæzlufanginn er viðstaddur. Ekki má framlengja varð- 

haldstímann um meira en 2 vikur í senn. 

13. gr. 
Jafnan skal dómari skipa viðkomandi manni verjanda, ef hann eða saksóknari 

æskja þess. Dómari getur og af sjálfsdáðum skipað verjanda, ef honum þykir 

ástæða til. 
Laun verjanda og annar sakarkostnaður greiðist úr ríkissjóði. Dómari getur 

þó, þegar sérstaklega stendur á, gert viðkomandi manni að greiða kostnaðinn. 

14. gr. 
Að rannsókn lokinni sendir saksóknari dómsmálaráðuneytinu öll gögn málsins 

ásamt álitsgerð um það. Ráðuneytið tekur síðan ákvörðun um, hvort framsal skuli 

heimilað. 

15. gr. 

Þegar dómsmálaráðuneytið verður við beiðni um framsal, skal það framkvæmt 

svo fljótt sem unnt er. 

Ef viðkomandi maður er ekki í haldi, má handtaka hann og gæta hans, unz 

hann er afhentur, eða takmarka frelsi hans með öðrum hætti, eftir því sem segir 

í 71. og 72. gr. laga nr. 82/1961. 
Þegar maður er framseldur, má ákveða, að munir eða verðmæti, sem hald 

hefur verið lagt á í sambandi við málið, séu afhentir stjórnvaldi því, sem fram- 

sals óskaði, enda sé um afhendingu gerður fyrirvari, ef ástæða er til, til verndar 

rétti þriðja manns. 

16. gr. 
Nú er í einhverju þeirra ríkja, sem í 1. gr. getur, lýst eftir manni, sökuðum 

um afbrot, sem orðið gæti grundvöllur framsals eftir lögum þessum, og má þá beita
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hann bvingunaradgerdum laga nr. 82/1961 med sama hætti og væri hann sakadur 
um samsvarandi afbrot hér å landi. 

Ef þvingunaraðgerðum er beitt, skal það þegar i stað tilkynnt lögregluyfir- 
völdum eða saksóknara í því landi, þar sem lýst var eftir viðkomandi manni. Ef 
framsalsbeiðni berst ekki dómsmálaráðuneytinu innan 2 vikna frá því, að slík til- 
kynning var send, skulu þvingunaraðgerðir falla niður. 

17. gr. 
Nú hefur maður verið framseldur samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðuneytisins 

vegna tiltekins afbrots eða afbrota, og getur ráðuneytið þá, ef þess er óskað, veitt 
samþykki til, að hann sæti saksókn, sé látinn taka út refsingu eða framseldur 
áfram til annars lands, sem í 1. gr. getur, fyrir annað eða önnur afbrot, framin fyrir 
framsalið. 

Samþykki samkvæmt 1. málsgr. verður þó því aðeins veitt, að brot, sem ekki var 
framselt fyrir, hefði út af fyrir sig getað orðið grundvöllur framsals eftir lögum 
þessum. 

Hinn framseldi maður á rétt til, að framangreint málefni sé lagt undir úrskurð 
sakadóms í Reykjavík. Gilda um það ákvæði 11. gr. og 13. gr., eftir því sem við á. 

Tilmælum um saksókn, fullnægju refsingar eða framsal til annars ríkis, sem 
um getur í 1. málsgr., skal fylgja greinargerð um tegund brotsins, hvenær og hvar 
það var framið og hvaða refsiákvæði muni koma til greina. Einnig skulu fylgja 
fullnægjandi gögn um það, að viðkomandi manni hafi verið gert kunnugt um rétt 
sinn samkvæmt 2. málsgr. þessarar greinar og hvort hann hefur æskt dómsúr- 
skurðar. 

18. gr. 
Nú er maður framseldur frá ríki, sem getur í 1. gr., til annars ríkis, sem þar getur 

einnig, og má þá án sérstaks samþykkis flytja hann um íslenzkt yfirráðasvæði. 

19. gr. 
Setja má i reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

20. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær lög þessi koma til framkvæmdar, gagn- 

vart hverju einstöku ríki, sem i Í. gr. getur. 

Gjört að Bessastöðum, 14. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Bjarni Benediktsson.
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ERFÐALÖG 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um lögarf. 

1. gr. 
Lögerfingjar eru þessir: 

1. Börn arfleifanda og aðrir niðjar. Óskilgetið barn erfir föður og föðurfrændur 

og þeir það, ef það er feðrað með þeim hætti, sem segir í löggjöf um óskilgetin 

börn. Um erfðarétt kjörbarns og arf eftir það fer samkvæmt 5. gr. 

2. Foreldrar arfleifanda og niðjar þeirra. 

3. Föðurforeldrar og móðurforeldrar arfleifanda og börn þeirra. 

4. Maki arfleifanda. 
2. gr. 

I. erfð. 

Maki erfir %% hluta eigna, þegar börn eru á lífi, en % hluta erfa börnin að 
jöfnu. Ef maka er ekki til að dreifa, taka börn og aðrir niðjar allan arf. 

Nú hefur barn andazt á undan arfleifanda, og erfa börn þess þá þann hluta, 

er því hefði borið. Firnari niðjar taka arf með sama hætti. 

3. gr. 

II. erfð. 

Ef arfleifandi á enga niðja á lífi, tekur maki % hluta arfs, en foreldrar hins 
látna % hluta að jöfnu. Nú er annað foreldri látið, og hverfur þá hlutur sá, sem 
því hefði borið, til hins foreldrisins. Ef báðir foreldrar eru látnir, tekur maki 

allan arf. 
Nú er maka ekki til að dreifa, og fellur arfur þá til foreldra að jöfnu. Ef annað 

foreldri er látið, hverfur hlutur sá, sem því hefði borið, til barns þess eða annarra 
niðja með sama hætti og segir í 2. gr. Nú á hið látna foreldri enga niðja, og gengur 
þá hlutur þess til hins foreldrisins. 

Nú eru báðir foreldrar arfleifanda látnir, og taka þá börn eða aðrir niðjar 
hvors foreldris um sig þann arf, sem því hefði borið. Ef annað foreldra á enga 
niðja á lífi, hverfur allur arfur til niðja hins. 

4. gr. 

III. erfð. 

Ef enginn erfingi samkvæmt 2. eða 3. gr. er á lifi, taka föðurforeldrar og 
móðurforeldrar sinn helming arfs hvort. Nú er afi arfleifanda eða amma látin, 
og erfa þá börn þess, sem látið er, þann erfðahlut, sem því hefði borið. Ef móð- 
urforeldrar arfleifanda eru dánir og börn þeirra, taka föðurforeldrar og börn 
þeirra allan arf og gagnkvæmt. 

5. gr. 
Kjörbarn og niðjar þess, þar á meðal kjörniðjar, erfa kjörforeldra og ættingja 

þeirra og gagnkvæmt eftir ákvæðum 2.—4. gr. 
Lögerfðatengsl milli kjörbarns og ættingja þess falla niður við ættleiðingu.



14. marz. 13 Nr. 8. 

6. gr. 
Nú hefur það hjóna, sem lengur lifir, verið einkalögerfingi þess, sem fyrr 

lézt, og það andast án þess að hafa gengið í hjónaband að nýju eða látið eftir sig 
arfgenga niðja, og skulu þá eignir þess skiptast milli erfingja beggja hjóna að 
jöfnu, enda hafi maki ekki ráðstafað eignum sínum með erfðaskrá á annan hátt. 

Nú á sá maki, sem lengur lifir, enga erfingja á lífi, er hann andast, og ganga 
eigur hans þá til erfingja skammlífara makans. 

Þegar rætt er um erfingja skammlífara makans í þessari grein, er átt við þá 
menn, sem standa til arfs eftir hann, miðað við það tímamark, er langlífari 
makinn féll frá. 

IL KAFLI 

Um óskipt bú. 

7. gr. 
Eftir lát annars hjóna á hitt rétt á að sitja í óskiptu búi með ófjárráða niðjum 

beggja, nema hið látna hafi mælt svo fyrir í erfðaskrá, að skipti skyldu fara fram. 
Nú á hið látna á lífi ófjárráða niðja, sem eigi eru niðjar hins, og getur skipta- 

ráðandi þá heimilað því hjóna, sem á lífi er, setu í óskiptu búi, enda hafi hið látna 
ekki meinað hinu það með erfðaskrá. Skiptaráðandi skal þá kanna og meta, hvort 
það muni vera börnum og maka til hagsbóta, að bú haldist óskipt. 

Nú eru niðjar eða stjúpniðjar fjárráða og fallast á, að maki sitji í óskiptu 
búi, og ber skiptaráðanda þá að leyfa það, ef ákvæði 8. gr. eru því ekki til fyrir- 
stöðu. 

8. gr. 
Nú er bú þess hjóna, sem lengur lifir, undir gjaldþrotaskiptum eða það kemur 

í ljós, að eignir þess hrökkva ekki fyrir skuldum, og verður því þá eigi heimiluð 
seta í óskiptu búi. Sama er, ef því verður ekki treyst til að hafa forræði bús vegna 
óreglu þess, ráðdeildarleysis eða vanhirðu um fjármál sín. 

Ef það hjóna, sem lengur lifir, er svipt lögræði, verður því ekki heimiluð 
seta í óskiptu búi, nema yfirlögráðandi samþykki. 

9. gr. 
Sá, sem óskar setu í óskiptu búi, skal sem fyrst eftir lát maka síns tilkynna 

skiptaráðanda það. Greina skal nöfn erfingja, aldur og dvalarstað. Tilkynningu 
skal fylgja yfirlit yfir eignir og skuldir þess, sem óskar setu í óskiptu búi, og yfir 
eignir og skuldir hins látna. 

Ef fjárráða erfingjar samþykkja setu í óskiptu búi, skal yfirlýsing þeirra um 
það fylgja tilkynningu. Að öðru leyti kannar skiptaráðandi ástæður, og má skipa 
ófjárráða erfingjum lögráðamann til að gæta hagsmuna þeirra út af umsókn um 
setu i óskiptu búi. 

Nú telur skiptaráðandi, að maki fullnægi skilyrðum fyrir setu í óskiptu búi, 
og lætur hann honum þá í té skilríki fyrir því. 

10. gr. 
Til óskipts bús teljast hjúskapareignir beggja hjóna og séreign, sem samkvæmt 

ákvæðum laga eða kaupmála á að hlíta reglum um hjúskapareign að öðru hjóna 
látnu. Aflafé og annað verðmæti, sem sá eignast, er i óskiptu búi situr, rennur 
til búsins, nema það eigi að lögum að falla til séreignar hans. 

Arfur eða gjöf, sem hinu langlífara hlotnast, rennur þó eigi inn í óskipt bú, 
ef það lýsir því fyrir skiptaráðanda innan tveggja mánaða frá því, er það fékk 
vitneskju um arf eða gjöf, að verðmæti þessi skuli ekki renna inn í óskipta búið.
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Verða fjármunir þessir séreign þess, sem situr í óskiptu búi. Ber að halda þeim og 
annarri séreign aðgreindum frá eignum búsins. 

11. gr. 
Maki, sem situr í óskiptu búi, hefur í lifanda lífi eignarráð á fjármunum 

búsins. Um dánarráðstafanir, sjá 20. gr. 

12. gr. 
Maki, sem situr í óskiptu búi, ber persónulega ábyrgð á skuldum hins látna. 

Heimilt er að birta innköllun til skuldheimtumanna hins látna með þeim hætti 
og réttaráhrifum, sem fyrir er mælt í skiptalögum. 

13. gr. 
Maki, sem situr í óskiptu búi, getur krafizt skipta, hvenær sem er. 

Nú gengur maki í hjúskap að nýju, og fellur þá niður heimild hans til setu 

í óskiptu búi. 

14. gr. 
Nú situr maki í óskiptu búi með ófjárráða niðjum eða stjúpniðjum, sbr. 1. og 2. 

mgr. 7. gr., og er honum þá skylt að skipta með sér og erfingja, sem fjárráða 
verður og krefst skipta sér til handa. 

Nú hefur fjárráða erfingi samþykkt setu í óskiptu búi, sbr. 3. mgr. 7. gr., og 
getur hann allt um það krafizt skipta sér til handa með eins árs fyrirvara. 

15. gr. 
Erfingi getur krafizt skipta sér til handa, ef hann sannar fyrir skiptaráðanda, 

að maki vanræki framfærsluskyldu sína gagnvart sér eða rýri efni bús með 
óhæfilegri fjárstjórn sinni eða veiti tilefni til, að óttast megi slíka rýrnun. 

Nú hefur maki gefið gjöf úr óskiptu búi, og er gjöf óhæfilega há, miðað við 

efni búsins, og getur þá erfingi fengið gjöf hrundið með dómi, ef viðtakandi 
sá eða átti að sjá, að gefandi sat í óskiptu búi og að gjöf var úr hófi fram. Mål 
til riftunar verður því aðeins höfðað, að búið hafi verið tekið til skipta eða erfingi 
hafi krafizt skipta. Mál skal höfða, áður en ár sé liðið frá því, að erfingi eða lög- 
ráðamaður hans fékk vitneskju um gjöfina, og þó ekki síðar en innan þriggja 
ára frá afhendingu gjafar. 

16. gr. 
Erfingjar látins erfingja, aðrir en ófjárráða niðjar hans og ófjárráða systkin, 

sbr. 1. málsgr. 7. gr., geta krafizt skipta með sama skilorði og hinn látni erfingi. 
Nú andast stjúpbarn og lætur eftir sig ófjárráða niðja eða ófjárráða systkin, 

sem erfðahlut eiga inni í óskipta búinu, og getur skiptaráðandi þá samþykkt, að 
erfðahlutir þeirra eftir stjúpbarnið verði áfram í búinu. Aðrir erfingjar látins 
stjúpbarns geta þegar í stað krafizt skipta sér til handa. 

Skuldheimtumenn erfingja geta eigi krafizt búskipta. 

17. gr. 
Nú hafa efni bús rýrnað til muna vegna óhæfilegrar fjárstjórnar maka, og geta 

erfingjar þá við búskipti krafizt endurgjalds út af því úr búinu. Ef rýrnunin verður 
ekki bætt með þeim hætti, má krefja greiðslu á helmingi þess, er á vantar, úr 
séreign makans, en sú krafa verður þó að þoka fyrir kröfum skuldheimtumanna. 

Ef endurgjaldskröfum verður ekki lokið við skipti milli maka og erfingja 
hins látna, er ekki unnt að hafa þær uppi síðar.



14. marz. 15 Nr. 8. 

18. gr. 
Hlutur erfingja í óskiptu búi er séreign hans, ef erfingi er í hjúskap eða 

gengur í hjúskap. Óheimilt er að breyta þessu skipulagi með kaupmála. Eftir 
lát erfingjans telst eign þessi þó hjúskapareign hans, nema arfleifandi hafi kveðið 
öðruvísi á eða kaupmáli hjóna standi til annars. Sama er, ef skipti fara fram í 
lifanda lífi erfingjans. 

Erfingi má ekki afhenda hlut sinn í óskiptu búi né skuldfesta hann, og eigi 
geta heldur skuldheimtumenn hans leitað fullnustu í honum. 

19. gr. 
Við skipti milli maka, sem situr í óskiptu búi, og erfingja hins látna, skal 

deila búshluta hins látna milli þeirra, sem standa til erfða eftir hann, samkvæmt 

almennum reglum. 
Nú fara skipti fram eftir lát beggja hjóna, og fellur þá niður lögmæltur erfða- 

réttur hins langlífara eftir hið skammlífara. 
Nú er skipt eftir lát beggja hjóna, og leitt er í ljós, að enginn á tilkall til arfs 

eftir það hjóna, sem fyrr lézt, og renna eignir bús þá til erfingja þess, er síðar 
féll frá. Ef engir erfingjar þess, er síðar féll frá, eru á lífi, hverfa eignir bús með sama 
hætti til erfingja þess hjóna, er fyrr lézt. 

20. gr. 
Maki, sem situr í óskiptu búi, getur aðeins ráðið yfir sínum hluta úr búinu 

með erfðaskrá. Honum er heimilt að ráðstafa einstökum munum innan þessara 
eignarmarka, ef það gengur ekki í berhögg við fyrirmæli hins látna maka sam- 
kvæmt 2. málsgr. 36. gr. 

II. KAFLI 

Almenn ákvæði um arftöku. 

21. gr. 
Barn, sem getið er, áður en arfleifandi fellur frá, tekur arf eftir hann, ef 

það fæðist lifandi. 

22. gr. 
Nú voru erfðatengsl milli tveggja manna, sem báðir eru látnir, en ósannað 

er, hvor þeirra dó fyrr, og skal þá líta svo á, að hvorugur hafi lifað hinn. 

IV. KAFLI 

Brottfall erfðaréttar. 

23. gr. 
Nú hefur maður af ásetningi framið brot á ákvæðum almennra hegningar- 

laga, sem haft hefur í för með sér dauða annars manns, og má þá ákveða með 
dómi, að hann hafi fyrirgert sjálfum sér til handa rétti til þess arfs, sem háður 
var dauða hins. 

Hafi maður vísvitandi í frammi ofbeldi við foreldri sitt eða annan ættingja 
í beinum legg upp á við, heitist við hann eða hóti honum óförum, meiði mjög 
æru hans eða gerist sekur við hann um aðrar stórfelldar mótgerðir, svo að refsi- 

vert sé, þá má dæma hann til að hafa fyrirgert erfðarétti sínum eftir þann mann, 
sem fyrir misgerðinni varð, ef hann krefst þess. 

Nú hefur maður fyrirgert erfðarétti sínum með framangreindum hætti, og má 
þá veita honum erfðaréttinn aftur að öllu leyti eða nokkru með erfðaskrá.
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24. gr. 
Heimilt er samkvæmt kröfu ákæruvalds í opinberu máli að dæma sökunaut, 

sem gerzt hefur sekur um háttsemi samkvæmt 194.—201. gr. almennra hegningar- 
laga nr. 19/1940 vegna getnaðar barns, til þess að hafa fyrirgert rétti til arfs sér 
til handa eftir barnið. 

25. gr. 

Nú sannast það í opinberu máli, að maður hefur komið því til leiðar með 
nauðung, svikum eða misneytingu, að annar maður geri erfðaráðstöfun eða láti 
hjá líða að gera hana, og er þá heimilt að ákveða í dómi, að hann hafi glatað 
rétti til annars arfs en skylduarfs eftir þann mann. Sama er, ef maður af ásettu 

ráði rangfærir, eyðileggur eða kemur undan erfðaskrá eða öðrum erfðagerningi. 

26. gr. 
Erfðaréttur hjóna á milli fellur niður við skilnað að borði og sæng, við algeran 

hjónaskilnað og við ógildingu hjúskapar með dómi. 
Nú voru þeir meinbugir á hjúskap, er annað hjóna andaðist, að hjúskapurinn 

var ógildanlegur, og tekur þá það hjóna, sem eftir lifir, ekki arf: 
1. Ef það sannast í opinberu máli, að stofnun hjúskaparins var refsiverð athöfn 

af þess hendi. Þó tekur síðari maki tvíkvænings ekki arf, ef fyrri maki er á 
lífi og er arfgengur. 

2. Ef það krefst skipta eftir 45. gr. laga um stofnun og slit hjúskapar, nr. 39/1921. 

V. KAFLI 

Um ráðstöfun á arfi, sem ekki hefur tæmzt, og um erfðaafsöl. 

27. gr. 
Erfingja er óheimilt að ráðstafa arfi, sem hann á í vændum. 

28. gr. 
Heimilt er erfingja að afsala sér arftökurétti í hendur þeim, sem hann á arfs- 

von að, hvort sem það er gert fyrir nokkuð eða ekkert. Sá, sem afsalar sér arfi, 
verður að vera fjárráða. Lógráðamaður ófjárráða manns getur veitt fyrirfram 
greiddum arfi viðtöku fyrir hans hönd, ef samþykki yfirlögráðanda kemur til. 

Ef ekki er annars getið, skuldbindur afsal niðja þess, er afsalar sér arfi, eins 
og hann sjálfan. 

29. gr. 
Nú fær sameiginlegur skylduerfingi hjóna fé sem fyrirfram greiddan arf úr 

hjúskapareign annars eða beggja, og skal sú greiðsla þá koma til frádráttar arfi 
hans eftir skammlífara makann, eftir því sem til vinnst, ef skipt er, meðan lang- 
lífari makinn er á lífi. Ekki skal þetta þó skerða lögmæta erfðaskrá, sem skamm- 
lífari makinn hefur gert. Sá fjárhluti erfingja, sem ekki kemur til frádráttar við 
arfskipti eftir skammlífara makann, sætir frádrætti, er erfðahluti erfingja eftir 
langlífari makann er ákveðinn, eftir því sem til vinnst. 

Framangreindar reglur taka einnig til þess, er maki, sem situr í óskiptu búi, 
greiðir erfingja fyrirfram fjárhlut úr búinu. 

30. gr. 
Nú lætur maki stjúpbarni sínu eða niðjum þess í té fjárverðmæti úr hjúskapar- 

eign sinni, og má þá semja svo um, að fé þetta sé fyrirfram greiddur arfur eftir 
hinn makann, sem kemur til frádráttar við arfskipti eftir hann.
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31. gr. 

Verðmæti, sem 29. og 30. gr. taka til, skal virða erfingja til frádráttar eftir 

gangverði þess, þegar erfingi veitti því viðtöku, en þó ekki hærra verði en sann- 

gjarnt er, svo að jöfnuður fáist með erfingjum. 

32. gr. 
Nú hlýtur erfingi fyrirfram meira fé frá arfleifanda en nemur erfðahluta hans 

eftir hann, og verður hann þá ekki skyldaður til að standa búinu skil á mismun- 

inum, nema hann hafi sérstaklega skuldbundið sig til þess. 

33. gr. 

Fjárframlögum þeim upp í arf, sem 28.—30. gr. taka til, eða verðmætum þeirra, 

skal bæta við eigur bús að öðru leyti, þegar búshlutir maka og erfðahlutir eru ákvarð- 

aðir. Nú nemur fyrirframgreiðsla til erfingja hærri fjárhæð en erfðahlut hans, 
og skal þá aðeins bæta við fjárhæð, sem erfðahlutnum nemur. 

VI. KAFLI 

Um erfðaskrár. 

1. Arfleiðsluhæfi. 

34. gr. 

Hver sá, sem orðinn er fullra 18 ára eða hefur stofnað til hjúskapar, getur 

aldurs vegna ráðstafað eignum sínum með erfðaskrá. 
Erfðaskrá er því aðeins gild, að sá, sem gerir hana, sé svo heill heilsu andlega, 

að hann sé fær um að gera þá ráðstöfun á skynsamlegan hátt. 

2. Arfleiðsluheimild. Skylduarfur. 

35. gr. 
Þegar niðjar, þar á meðal kjörniðjar, eða maki taka arf, er arfleifanda óheim- 

ilt að ráðstafa meira en % hluta eigna sinna með erfðaskrá. 

36. gr. 
Arfleifanda er óheimilt að setja erfingja fyrirmæli um meðferð á skylduarfi, 

nema lög mæli annan veg. 
Arfleifandi getur mælt svo fyrir í erfðaskrá, að tiltekinn skylduerfingi hans 

skuli fá í sinn hlut ákveðna muni úr séreign hans eða hjúskapareign, enda fari 
verð þessara muna ekki fram úr skylduerfðahluta erfingjans að viðbættum þeim 
eignarhluta, sem arfleifanda er heimilt að ráðstafa samkvæmt 35. gr. 

3. Um ógildi erfðaskráa. 

37. gr. 
Erfðaákvörðun er ógild, ef arfleifandi hefur verið beittur nauðung, svikum 

eða misneytingu til þess að gera hana. 
Nú er leitt í ljós, að erfðaskrárákvæði er annars efnis en til var ætlazt, og 

stafar það af misritun eða öðrum mistökum, og skal þá framkvæma ákvæðið i 
samræmi við það, sem raunverulega vakti fyrir arfleifanda, ef auðið er að stað- 
reyna arfleiðsluviljann. 

38. gr. 
Nú stafar erfðaskrárákvæði af misskilningi hjá arfleifanda, án þess að ákvæði 

37. gr. eigi við, og er það þá ógilt, ef telja má, að röng hugmynd arfleifanda hafi 
ráðið úrslitum um efni ákvæðisins. 

A3
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39. gr. 
Erfðaskrárákvæði, sem mæla fyrir um að spilla eignum arfleifanda, eru ógild, 

nema eðlileg og skynsamleg ástæða sé til þeirra. 

4. Um form erfðaskráa. 

40. gr. 
Erfðaskrá skal vera skrifleg, og skal arfleifandi undirrita hana eða kannast 

við undirritun sína fyrir notario publico eða tveimur vottum. 
Ef arfleifandi er ólæs, skal lesa erfðaskrá skilmerkilega fyrir honum. 

41. gr. 
Arfleiðsluvottar skulu ekki vera yngri en 18 ára. Þeir skulu vera áreiðanlegir 

og hvorki geðveikir né andlega sljóir. Maka arfleifanda skal ekki kveðja til að 
votta arfleiðslu né menn, sem eru skyldir arfleifanda að feðgatali eða niðja eða 
mægðir honum með slíkum hætti, eða systkin hans. Maður, sem er í hliðstæðum 
sifjatengslum við arfleifanda sakir ættleiðingar, er ekki heldur votthæfur. 

Nú er maður í sifjatengslum samkvæmt 1. málsgrein við aðilja, sem hagsmuna 
hefur að gæta við erfðaskrá, og er hann þá ekki hæfur til að votta arfleiðslu. Sama 
er, ef erfðaskrá varðar hagsmuni hans sjálfs eða aðilja eða stofnunar, sem hann 
vinnur. Nú eru hagsmunir þessir lítilvægir, og valda þau atvik, sem greind eru i 
þessari málsgrein, þá ekki vanhæfi. Nú er manni falið í erfðaskrá að standa fyrir 
skiptum á búi arfleifanda, og getur hann allt að einu vottað arfleiðslu. 

Um hæfi notarii publici til að votta arfleiðslu fer samkvæmt ákvæðum laga 
um hæfi dómara til meðferðar einkamáls, og um hæfi notarialvotta fer sem um 
hæfi þingvotta. 

42. gr. 
Arfleiðsluvottar skulu geta þess í vottorði, að arfleifandi hafi kvatt þá til að 

votta arfleiðslu sína, og hafi hann ritað undir erfðaskrá eða kannazt við undir- 

ritun sína að þeim báðum viðstöddum. Þá skal það koma fram í vottorði, að 
vottum sé kunnugt, að hinn vottfesti gerningur sé erfðaskrá. Vottarnir skulu und- 
irrita vottorð sitt svo fljótt sem föng eru á, eftir að arfleifandi hefur kennzt við 
erfðaskrána. 

Í arfleiðsluvottorði skal þess enn fremur getið, hvort arfleifandi hafi verið 
svo heill heilsu andlega, að hann hafi verið hæfur til að gera erfðaskrá. Einnig 
er rétt að geta þar annarra atriða, sem áhrif geta haft á mat á gildi erfðaskrár. 

Arfleiðsluvottar skulu staðsetja og dagsetja vottorð sitt og greina þar ná- 
kvæmlega, hvenær arfleifandi hafi ritað undir erfðaskrá eða kennzt við efni henn-. 
ar. Þeir skulu og greina heimilisföng sín, svo að ekki verði um villzt. 

43. gr. 
Í áritun notarii publici á erfðaskrá skal geta sömu meginatriða og þeirra, 

sem greind eru i 42. gr. 

Nú er erfðaskrá færð í notarialbók, og hefur þá endurrit úr henni sama gildi 
sem frumrit erfðaskrár, þótt þess sé ekki sérstaklega getið í erfðaskránni. 

Í reglugerð, sem dómsmálaráðuneytið setur, skal kveða nánar á um umsýslu 
notarii Í sambandi við erfðaskrár. 

44. gr. 
Nú verður maður skyndilega og hættulega sjúkur eða lendir í bráðri hættu, 

og má arfleiðsla þá fara fram af hans hendi munnlega fyrir tveimur tilkvöddum 
vottum eða fyrir notario publico. Þeir skulu skrásetja efni erfðaskrár, svo fljótt
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sem kostur er, og staðfesta með undirritun sinni. Gæta skal hér ákvæða 40.—43. 

gr., eftir því sem við getur átt. 
Erfðaskrá, sem gerð er að hætti 1. málsgreinar, verður ógild, ef arfleifandi 

hefur ekki endurnýjað hana, áður en 4 vikur eru liðnar frá því, að honum varð 
unnt að gera erfðaskrá með venjulegum hætti. 

5. Um vefengingu á erfðaskrám. 

45. gr. 
Nú sannast, að arfleifanda brast hæfi, sbr. 34. gr., eða að erfðaskrárákvörðun 

hefur orðið til með þeim hætti, sem í 37. eða 38. gr. segir, og kemur hún þá ekki 

til framkvæmdar, er erfingi rengir hana. 

Þegar erfðaskrá, sem er undirrituð af arfleifanda og ber áritun votta, full- 

nægir ekki ákvæðum 4043. gr. að öðru leyti, og erfingi telur, að ógilda beri 
erfðaskrá samkvæmt 34. gr. eða 37.—38. gr., þá verður sá, sem vill byggja rétt 
á henni, að hrinda staðhæfingu þess, er rengir, með vættisburði arfleiðsluvotta 

eða öðrum sönnunargögnum. 

46. gr. 
Um sönnunargildi notarialvottorðs fer sem um önnur opinber skjöl, sbr. 

158. gr. laga nr. 85/19386. 
Nú er yfirlýsing votta í arfleiðsluvottorði fullnægjandi um atriði þau, sem 

greinir í 42. gr. og 1. málsgr. 44. gr., og skal hún þá talin rétt, nema sá, sem rengir, 
færi sönnur á hið gagnstæða. 

47. gr. 
Andmæli gegn gildi erfðaskrár skal bera fram við skiptaráðanda, skiptafor- 

stjóra eða erfingja, sem skipta einkaskiptum, jafnfljótt og tilefni verður til. And- 
mæli, sem koma fram eftir skiptalok, skulu ekki tekin til greina, nema það sann- 
ist, að erfingi hafi ekki haft tök á að bera þau upp við skiptin eða refsiverðu 
misferli sé til að dreifa við gerð erfðaskrár eða við skipti erfingja. 

6. Um breytingu og afturköllun á erfðaskrám. 

48. gr. 
Nú vill arfleifandi breyta einstökum ákvæðum erfðaskrár eða auka við þau, 

og skal þá gætt sömu reglna og við gerð erfðaskrár. 
Nú lætur arfleifandi ótvírætt í ljós, að hann taki aftur erfðaskrá sína, og er 

hún þá fallin úr gildi. Ef erfðaskrá er sameiginleg eða gagnkvæm, er afturköllun 
því aðeins gild, að hún sé gerð kunn hinum aðiljanum, nema slíkt sé ekki unnt 
vegna sérstakra ástæðna. 

49. gr. 
Arfleifandi getur skuldbundið sig gagnvart erfingja sínum eða öðrum aðilja 

með yfirlýsingu um að gera ekki erfðaskrá eða taka ekki aftur eða breyta erfða- 
skrá, sem hann hefur þegar gert. Um slíka yfirlýsingu skal gætt reglna 34. gr. og 
4043. gr. Nú er arfleifandi ófjárráða, og verður þá samþykki yfirfjárráðanda að 

koma til. 

7. Um kvaðaarf. 

50. gr. 
Nú er sérstök hætta á, að skylduerfingi muni fara ráðleysislega með erfðahlut 

sinn, og er arfleifanda þá heimilt að setja ákvæði í erfðaskrá um það, hversu fari
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um skylduarf til einstakra niðja eða maka, svo sem að erfðahlutur lúti reglum 
um fé ófjárráða, að erfingja sé greidd tiltekin fjárhæð af höfuðstól með vissu 
millibili eða að óheimilt sé að ráðstafa eign eða leita fullnustu í henni nema með 
tilteknum hætti. Slík ákvæði í erfðaskrá verða því aðeins gild, að dómsmálaráðu- 
neytið samþykki þau. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að fella niður kvaðir á arfi að nokkru leyti eða 
öllu, þegar erfingi hefur náð 21 árs aldri og færir sönnur á, að þær ástæður, sem 
lágu til grundvallar kvöðum, eru ekki framar fyrir hendi. Ráðherra getur einnig 
leyft, að erfingja séu greiddar hærri fjárhæðir af arfi en erfðaskrá ákveður, ef brýn 
nauðsyn erfingja eða fjölskyldu hans krefur. 

Kvöð á arfi fellur niður í síðasta lagi við andlát erfingja. 

51. gr. 
Um varðveizlu kvaðaarfs fer sem um fé ólögráða manna, sbr. 39. gr. laga nr. 

95/1947, um lögræði. 
Nú er arfur bundinn kvöðum, og getur erfingi þá ekki ráðstafað höfuðstóln- 

um með löggerningum, en eindöguðum greiðslum ræður hann samkvæmt almenn- 
um reglum, nema erfðaskrá mæli annan veg. 

Skuldheimtumenn erfingja geta ekki leitað fullnustu í kvaðaarfi, meðan erf- 
ingi er á lífi, nema vegna skaðabóta, sem hann hefur verið dæmdur til að gjalda 
út af refsiverðum verknaði hans eða öðrum verknaði frömdum af ásetningi eða 
stórkostlegu gáleysi. 

52. gr. 
Binda má arf, sem ekki er skylduarfur, kvöðum með erfðaskrá. Ákvæði 2. 

og 3. málsgr. 50. gr. og ól. gr. eiga við um slíkan arf, nema erfðaskrá geti annars. 

8. Um skýringu á erfðaskrám. 

53. gr. 
Nú arfleiðir arfleifandi tvo menn eða fleiri í erfðaskrá, en greinir þar hvorki 

um erfðahluti þeirra né röð arftaka, og fá arftakar þá allir jafnan erfðahlut. 

VII. KAFLI 

Um dánargjafir. 

54. gr. 
Framangreindar reglur um erfðaskrár skulu einnig gilda um þau gjafaloforð, 

sem ekki er ætlazt til, að komi til framkvæmdar, fyrr en að gefandanum látnum, 
og gjafir, sem gefnar eru á dánarbeði. 

VIII. KAFLI 

Um erfðarétt erfðafjársjóðs o. fl. 

55. gr. 
Nú á maður engan erfingja, og renna þá eigur hans í erfðafjársjóð. Um erfða- 

fjársjóð er nánar mælt í lögum um hann. 
Dómsmálaráðherra getur vefengt erfðaskrá fyrir hönd sjóðsins. Nú þykir ráð- 

herra sýnt, að erfðaskrá, sem er vefengjanleg, gefi til kynna raunverulegan vilja
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arfleifanda, og getur hann þá látið hjá líða að rengja erfðaskrána. Dómsmála- 
ráðherra er enn fremur heimilt að hafna arfi fyrir hönd sjóðsins til hagsbóta 
fyrir vandamenn arfleifanda, þegar sérstaklega stendur á, einkum ef arfleifandi 
hefur ekki verið arfleiðsluhæfur eða ekki getað komið því við að gera erfðaskrá. 

56. gr. 
Nú er erfingi ekki látinn, svo að sannað sé, né talinn látinn samkvæmt dánar- 

úrskurði, og vitjar hann ekki arfs, sem hann hefur þó ekki hafnað, innan 5 ára 
frá því, að skorað var á erfingja með opinberri innköllun að segja til erfðaréttar 
sins, og skal þá skipta þeim erfðahluta, sem úthlutað var til erfingjans við erfða- 
skiptin, með sama hætti og vera mundi, ef erfinginn hefði ekki lifað við andlát 
arfleifanda. 

Nú kallar erfingi til arfs eftir skipti á erfðahluta samkvæmt 1. málsgrein, 
en innan 10 ára frá birtingu innköllunar til erfingja, og getur hann þá endur- 
heimt það fé, sem erfingi hefur hlotið og hann á tilkalli til úr hendi hans. Sá, 
er arf hefur tekið, er þó ekki skyldur að skila arði af hlut eða svara vöxtum, nema 
viðtaka arfs af hendi hans sé refsiverð. 

IX. KAFLI 

Gildistaka laganna o. fl. 

57. gr. 
Lög þessi taka gildi 6 mánuðum eftir, að þau hafa verið birt. 

58. gr. 
Lögum þessum skal beita um erfðaskipti eftir þá menn, sem andast eftir gildis- 

töku laga þessara, nema annars sé getið. 

59. gr. 
Nú situr maki í óskiptu búi við gildistöku laga þessara, og eiga þá ákvæði lag- 

anna við um búið upp frá því. Ákvæði þeirra laga, sem í gildi voru, þegar hið 
skammlífara andaðist, ráða því þó, hverjir taka arf eftir það. 

60. gr. 
Erfðagerninga, sem stofnað var til í tíð eldri laga og gildir voru eftir þeim 

lögum, skal meta gilda, þótt þeir fullnægi ekki ákvæðum laga þessara um hæfi arf- 
leifanda og form gernings. Um arfleiðsluheimild og önnur atriði, er varða efni 
erfðagernings, skal beita ákvæðum þessara laga. 

Nú reynir á erfðagerning eftir gildistöku laga þessara, en til hans er stofnað 
í tíð eldri laga, og skal þá meta hann gildan, þótt hann fullnægi ekki reglum eldri 
laga um hæfi arfleifanda og form erfðagernings, ef hann fullnægir ákvæðum laga 
þessara um þau efni. 

61. gr. 
Sérákvæði í lögum um rithöfundarétt og prentrétt og lögum um ættaróðal og 

erfðaábúð svo og önnur sérákvæði halda gildi sínu, þrátt fyrir gildistöku laga 
þessara.
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X. KAFLI 

Brottfallin lög o. fl. 

62. gr. 
Frá gildistöku laganna falla úr gildi þessi lög og lagaákvæði: 

  

1. Erfðalög nr. 42 23. maí 1949. 
2. Opið bréf 15. janúar 1768 um það, hvernig farið skal með arf, sem afbrota- 

manni tæmist, meðan hann er að taka út hegningarvinnu. 
3. Konungsbréf 9. nóvember 1825 um meðferð yfirgefins arfs á Íslandi. 
4. Lög nr. 39 27. júní 1921, um stofnun og slit hjúskapar, 50. gr. 
5. Lög um afstöðu foreldra til skilgetinna barna, nr. 57 27. júní 1921, 24. og 25. gr. 
6. Lög um réttindi og skyldur hjóna, nr. 20 20. júní 1923, VIII. kafli. 
7. Almenn hegningarlög nr. 19. 12. febrúar 1940, 265. gr. 
8. Lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, nr. 87 5. júní 1947, 17. og 20. gr 

Svo falla og úr gildi öll önnur fyrirmæli í lögum, er fara í bága við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 9. = 14. marz. 

LÖG 

um breyting á lögum um skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl., 

nr. 3 12. apríl 1878. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 46. gr. laganna bætist ný málsgrein, 3. málsgrein, svofelld: 

Nú eru í búi munir, sem hafa sérstakt minjagildi fyrir tiltekna fjölskyldu, og 
skulu þá erfingjar, sem teljast til þeirrar fjölskyldu, eiga forgangsrétt til muna 
þessara. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



14. marz. 23 Nr. 10. 

LÖG 

um breyting á lögum um réttindi og skyldur hjóna, nr. 20 20. júní 1923. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
29. gr. laganna orðist svo: 

Með kaupmála, sem gerður er á undan hjúskap, eða meðan hjúskapur stend- 
ur, geta aðilar ákveðið, að munir, sem annað hjóna á eða eignast kann og annars 
yrðu hjúskapareign, skuli verða séreign þess. Í kaupmála má enn fremur ákveða, 
að um séreign, sem annað hjóna hlaut samkvæmt kaupmála, skuli fara sem hjú- 
skapareign þess eftir lát þess hjóna, sem fyrr andast. Hjónum er einnig heimilt 
að ákveða að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við ákvarðanir arfleifanda 
eða gefanda, að séreign skuli vera hjúskapareign. 

2. gr. 
58. gr. laganna orðist svo: 

Hvoru hjónanna um sig er heimilt, og sé annað dáið, þá því, sem eftir lifir, 
að taka af óskiptu muni, sem aðeins eru ætlaðir því til notkunar, enda sé verð 
þeirra eigi óhæfilega hátt, borið saman við efnahag hjónanna. 

Nú er annað hjóna dáið og fjármunir búsins lítils virði, og getur þá það þeirra, 
sem eftir lifir, tekið af hjúskapareign beggja nauðsynleg búsgögn, verkfæri og 
aðra lausa muni, að svo miklu leyti sem það verður talið nauðsynlegt til þess að 
það geti haldið áfram atvinnu sinni. Þetta gildir, þó að verð greindra muna fari 
fram úr lögmæltum hluta þess í hjúskapareignunum. 

Munir þeir, sem maki tekur samkvæmt 1. og 2. málsgr., eru ekki taldir með 
við ákvörðun bús- og erfðahluta. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 14. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



Nr. 11. 24 15. marz. 

LOG 

um breyting á lögum um ættaróðal og erfðaábúð, nr. 116 30. des. 1943. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 24. gr. laganna komi ný grein, sem verður 24. gr. a, svofelld: 

Við ákvörðun á búshluta maka og erfðahlutum erfingja skal telja óðal á því 
verði, sem viðtakanda þess ber að gjalda fyrir það samkvæmt 5. gr. 

Ákvæði erfðalaga um skylduarf eru því ekki til fyrirstöðu, að óðalsbóndi ráð- 
stafi óðali til eins erfingja samkvæmt því, sem nánar greinir í þessum kafla, en 
andvirði óðalsins samkvæmt 5. gr. rennur í búið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 15. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 3— 11. Útgáfudagur 28. marz 1962.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1962 
  
  

27. marz. 25 Nr. 12. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 23 27. júní 1921, um vátryggingarfélag fyrir fiskiskip. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Sjávarútvegsmálaráðuneytið ákveður, hversu háa fjárhæð Samábyrgðin tekur í 

eigin áhættu í hverju skipi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og er með þeim úr gildi numin 2. gr. laga nr. 52 

17. maí 1947. 

Gjört að Bessastöðum, 27. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

31. marz. . Nr. 13. 

LOG 

um heyrnleysingjaskóla. 

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

bykki mínu: 

I. Skólinn og hlutverk hans. 

1. gr. 
Í Reykjavík skal vera skóli fyrir heyrnarleysingja. Nefnist hann Heyrn- 

leysingjaskólinn. Við skólann skal starfrækt heimavist. 
Hlutverk skólans er að kenna heyrnarlausum eða heyrnarlitlum börnum að 

skilja mál og tala. Skal skólinn leitast við að haga störfum sínum í samræmi við 
eðli og sérstakar þarfir nemenda sinna, hjálpa þeim til þess að öðlast heilbrigt 
lifsviðhorf og gæta andlegrar og líkamlegrar heilsu þeirra. Enn fremur að veita 
þeim tilsögn í lögskipuðum námsgreinum nemenda á fræðsluskyldualdri, hverjum 
eftir getu og þroska. 

A4 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg.
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2. gr. 
Skylt er læknum að tilkynna skrifstofu landlæknis á þar til gerðu eyðu- 

blaði jafnskjótt og þeir komast að raun um, að barn innan 7 ára aldurs hafi svo 
litla heyrn, að lítil líkindi séu til þess, að það læri málið, eða hætta sé á, að það 
missi málið vegna heyrnarleysis. 

3. gr. 
Foreldrum og forráðamönnum þeirra barna, sem annaðhvort eru fædd með 

svo litla heyrn eða heyrn þeirra hefur skemmzæt svo af sjúkdómum, slysum eða 
öðrum orsökum, að þau læra ekki málið á eðlilegan hátt, er skylt að senda þau 
til náms í Heyrnleysingjaskólann, þegar þau eru 4 ára gömul. 

Verði líkur færðar fyrir því, að barn hljóti jafngóða kennslu og uppeldi á 
annan hátt, getur fræðslumálastjóri, að fengnum tillögum skólastjóra Heyrn- 
leysingjaskólans, veitt undanþágu frá þessu ákvæði. 

Börn skulu stunda nám í skólanum til 16 ára aldurs, nema þau hafi lokið 
námi þar fyrr eða rétt þyki af öðrum ástæðum að láta þau fara fyrr úr skólanum. 
Það skal að jafnaði gert, reynist barnið algerlega óhæft til náms. Taki barn svo 
miklum framförum, að það verði hæft til að njóta kennslu í almennum skólum, 

skal skólastjóri hlutast til um, að það hljóti skólavist með venjulegum hætti. 
Missi barn heyrn, eftir að það er orðið talandi og áður en það er orðið 16 

ára, gilda framangreind ákvæði einnig um það. Heimilt er að ákveða í reglugerð, 
að taka megi til náms í skólanum fólk eldra en 16 ára, hafi það misst heyrnina 
og skilji af þeim sökum eigi mælt mál. 

4. gr. 
Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, getur fræðslumálastjóri, í samráði 

við skólastjóra, veitt undanþágu frá ákvæðum 1. mgr. 3. gr. um það, hvenær barni 
skuli komið til náms í skólanum. 

II. Kennarar og starfsfólk. 

5. gr. 
Menntamálaráðherra setur eða skipar skólastjóra og fasta kennara við skól- 

ann. Skólastjóri og fastir kennarar eru opinberir starfsmenn og taka laun samkv. 
launalögum. 

Skólastjóri ræður stundakennara, eftir því sem þörf krefur, í samráði við 
fræðslumálastjóra. 

6. gr. 
Eigi má aðra skipa skólastjóra eða kennara við skólann en þá, sem lokið hafa 

kennaraprófi við Kennaraskóla Íslands og prófi í kennslu heyrnarleysingja frá 
stofnun, sem fræðslumálastjórn viðurkennir. Skólastjóri og kennarar skulu ekki 
skipaðir fyrr en eftir tveggja ára reynslutíma. 

Kennarar, sem eigi hafa lokið sérnámi í kennslu heyrnarleysingja, skulu því 
aðeins settir við skólann, að eigi sé völ á öðrum. 

7. gr. 
Skólastjóri og kennarar, sem settir eru eða skipaðir til starfs, skulu gegna 

því samkvæmt erindisbréfi, sem menntamálaráðherra setur. 

8. gr. 
i Skylt er kennara að kenna að jafnaði 30 klukkustundir á viku, en fækka må 

þeim niður í 25, er hann verður 55 ára, og í 20, þegar hann verður 60 ára. Kennarinn
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skal starfa utan kennslustunda með nemendum sínum í samráði við skólastjóra 
og vinna önnur störf í þágu skólans eftir því, sem ákveðið verður í erindisbréfi. 

Fræðslumálastjórn ákveður kennsluskyldu skólastjóra. 

9. gr. 
Skólastjóri ræður annað starfsfólk skólans en fasta kennara, en um tölu þess 

og laun skal leita samþykkis menntamálaráðuneytisins. 

10. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um réttindi til orlofs fyrir kennara 

Heyrnleysingjaskólans, og skal þar tekið tillit til þeirra sérstöku krafna, sem 

gerðar eru til kennara skólans, auk þess sem þeir njóti sömu réttinda og kenn- 
arar við aðra skóla, er annast kennslu nemenda á fræðsluskyldualdri. 

III. Fjármál. 

11. gr. . 
Kostnaður við skólann greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði. Áætlanir um fjár- 

þörf skólans skulu árlega lagðar fyrir menntamálaráðuneytið, og eru allar greiðslur 
kostnaðar bundnar samþykki þess. 

IV. Stjórn skólans, skýrslur o. fl. 

12. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur á hendi yfirstjórn skólans. Skólastjóri fer í skól- 

anum með umboð fræðslumálastjórnar gagnvart kennurum skólans og nemendum 
og forráðamönnum þeirra. Hann stjórnar starfi skólans eftir gildandi lögum og 
ber ábyrgð á því gagnvart fræðslumálastjórn. 

13. gr. 
Skólastjóri skal árlega senda fræðslumálastjóra skýrslu um hæfni og fram- 

farir nemenda og annað, er að kennslunni lýtur. 

14. gr. 
Skólastjóri skal í samráði við foreldra barns eða forráðamenn þess leitast við 

að útvega því vinnu eða koma því til náms við þess hæfi, er það hverfur úr 
Heyrnleysingjaskólanum. Til þess er skólanum heimilt að styrkja það, ef með 
þarf, en samþykki fræðslumálastjórnar þarf til hverju sinni, og skal nánar kveðið 
á um þetta í reglugerð. 

15. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um tilhögun kennslunnar í Heyrn- 

leysingjaskólanum, svo og um önnur atriði, er skólann varða. 

16. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 19. júní 1922, um kennslu 

heyrnar- og málleysingja. 
17. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 81. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason.



Nr. 14. 28 31. marz. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 66 23. júní 1936, um eyðing svartbaks (veiðibjöllu). 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsl. 1. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Þó er ríkissjóði eigi skylt að greiða meira en kr. 6.00 fyrir hvern skotinn 
svartbak. 

2. gr. 
Fyrir „10—100“ í 5. gr. laganna komi: 100—1000. 

3. gr. 
Fyrir „50—300“ í 6. gr. laganna komi: 500—3000. 

4. gr. 
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 
Ráðherra setur reglugerð samkvæmt lögum þessum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 15. . 31. marz. 

LÖG 

um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Veðdeild Búnaðarbanka Íslands er heimilt að gefa út nýjan flokk banka- 

vaxtabréfa. 
Bankavaxtabréf þessi skulu eingöngu notuð til þess að breyta í föst lán lausa- 

skuldum bænda, sem hafa ekki fengið nægileg lán til hæfilegs tíma til framkvæmda, 
sem þeir hafa ráðizt í á jörðum sínum á árunum 1956— 1960, að báðum árunum 
meðtöldum.
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2. gr. 
Lán samkvæmt lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum bænda, 

ásamt mannvirkjum, sem á jörðinni eru. 
Lánstími skal vera allt að 20 ár. 
Vaxtakjör skulu ákveðin af stjórn veðdeildarinnar, að höfðu samráði við 

ráðherra. 

3. gr. 
Lán samkvæmt lögum þessum, að viðbættum veðskuldum þeim, sem hvíla á 

fyrri veðréttum, skal ekki nema hærri fjárhæð en 70% af matsverði veðsins. 

4. gr. 
Ákvæði 16. gr. 3. mgr. laga nr. 115 7. nóvember 1941 tekur ekki til banka- 

vaxtabréfa, sem út eru gefin samkvæmt lögum þessum. 

5. gr. 
Að því leyti, sem ekki brýtur í bága við ákvæði laga þessara, gilda ákvæði 

III. kafla laga nr. 115 7. nóvember 1941 um lánveitingar samkvæmt lögum þessum. 

6. gr. 
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna, svo og um 

frekari skilyrði fyrir lánveitingum, ef þurfa þykir. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

31. marz. = Nr. 16. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 43/1958, um aðstoð við vangefið fólk. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna í 1. gr. laganna „í næstu 5 ár“ komi: í næstu 10 ár, og í stað 

orðanna „10 aurar“ komi: 30 aurar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Emil Jónsson.



Nr. 17. 30 81. marz. 

LÖG 

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, 

sbr. lög nr. 22 3. maí 1955, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

30. gr. laganna orðist svo: 

Um heimild dómsmálaráðherra til að ákveða, að saksókn skuli niður falla, fer 

eftir ákvæðum 24. gr. laga nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála. 

2. gr. 
56. gr. laganna breytist þannig: 

a Í stað orðsins „dómsmálaráðherra“ í 1. mgr. komi: saksóknara ríkisins. 

b. Í stað orðsins „ráðherra“ í 2. og 6. mgr. komi: saksóknari. 
c. Í stað orðsins „dómsmálaráðherra“ í 5. mgr. komi: saksóknara. 

3. gr. 
Í stað orðsins „dómsmálaráðherra“ á þremur stöðum í 58. gr. laganna komi: 

saksóknari. 

4. gr. 
59. gr. laganna breytist þannig: 

a. Í stað orðsins „dómsmálaráðherra“ í 1. mgr. komi: saksóknari. 
b. Í stað orðsins „dómsmálaráðherra“ í 2. og 3. mgr. komi: saksóknara. 

5. gr. 
2. mgr. 61. gr. laganna falli niður. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



7. apríl. 31 Nr. 18. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
b-liður 52. gr. laganna orðist svo: 
Almenn læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá samlagslækni sjúklings eða öðrum 

lækni, ef slíkar vitjanir eru heimilaðar í samþykktum samlagsins. Samlagsmenn 
greiða þó 10 kr. fyrir hvert viðtal á lækningastofu og 25 kr. fyrir hverja vitjun. 
Sjúkrasamlag hefur heimild til að ákveða, að sjúklingur greiði læknisreikninga að 
fullu, og endurgreiðir samlag þá sjúklingi sinn hluta. Utanhéraðssjúklingar skulu 
jafnan greiða lækni að fullu. 

2. gr. 
Við 2. mgr. 54. gr. sömu laga bætist: 
Sé um að ræða héraðslækni, sem situr í kauptúni eða kaupstað, getur sjúkra- 

samlag á þeim stað með samþykki Tryggingastofnunarinnar krafizt þess, að hann 
taki að sér að gegna heimilislæknisstörfum gegn föstu gjaldi. Takist samningar 
ekki, ákveður heilbrigðisstjórnin greiðsluna með tilliti til gjaldskrárinnar eða gild- 
andi samninga um heimilislæknisstörf á samsvarandi stöðum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 28 30. april 

1959. 

Gjört að Bessastöðum, 7. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

31. marz. = Nr. 19. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðisnefndir 

og heilbrigðissamþykktir. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
Brot gegn staðfestri heilbrigðissamþykkt eða fyrirmælum gefnum samkvæmt 

henni varðar sektum, allt að 5000 krónum, er renna í bæjar- eða hreppssjóð. 
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur 

hún ákveðið honum dagsektir, allt að 1000 krónum, þar til úr er bætt. Dagsektir



Nr. 19. 32 31. marz. 

renna í bæjar- eða hreppssjóð. Einnig getur heilbrigðisnefnd látið vinna verk, er 
hún hefur lagt fyrir, að unnið skyldi, á kostnað þess, er vanrækt hefur að vinna 
verkið. 

Kostnað og dagsektir skv. 2. mgr. má innheimta með lögtaki. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. marz 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 20. . 16. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsgr. 18. gr. laganna orðist svo: 
Seðlabankinn ákveður, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, stofngengi 

(pari) íslenzku krónunnar gagnvart erlendum gjaldeyri og gulli. Kaup- og sölugengi 
má ekki vera meira en 1% undir eða 1% yfir stofngengi. Innan þessara marka 
skráir Seðlabankinn daglega kaup- og sölugengi þeirra gjaldeyristegunda, sem þörf 
er á vegna almennra viðskipta. 

2. gr. 
Við 20. gr. laganna bætist: 
Seðlabankanum er heimilt að taka lán erlendis vegna almennra þarfa landsins 

i sambandi við gjaldeyrisviðskipti sín. 
Seðlabankanum er enn fremur heimilt að taka lán erlendis í því skyni að 

endurlána fé þetta innanlands, enda komi ábyrgð ríkissjóðs til við endurlánin. 
Seðlabankinn er undanþeginn ákvæðum 7. gr. laga nr. 30/1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, að því er varðar lán skv. 2. og 3. málsgrein. 

3. gr. 
Ákvæði 1. gr. laga nr. 4/1960, um efnahagsmál, falla úr gildi, þá er nýtt gengi 

hefur verið ákveðið samkvæmt 1. gr. þessara laga. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gíslason.



9. april. 33 Nr. 21. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning 

milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breytingu á 

samningi milli sömu ríkja frá 15. september 1955, um félagslegt öryggi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breytingu á samningi milli 
sömu ríkja frá 15. september 1955, um félagslegt öryggi, sem undirritaður var á 
fundi félagsmálaráðherra Norðurlanda í Pallastunturi hinn 13. september 1961 
og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum. 

2 gr 

Pegar samningur så, er um rædir i 1. gr., hefur verið staðfestur, skulu ákvæði 
hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

gr. 

Gjört að Bessastöðum, 9. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  (L. S.) 

Emil Jónsson. 

Fylgiskjal. 

SAMNINGUR OVERENSKOMST 

milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, mellem Danmark, Finland, Island, Norge 
Noregs og Svíþjóðar um breytingu á 
samningi milli sömu ríkja frá 15. sept- 

ember 1955, um félagslegt öryggi. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar, sem gerðu 
með sér samning um félagslegt öryggi 
15. september 1956, eru ásáttar um að 

4. gr. í nefndum samningi skuli breytt 
eins og segir hér á eftir: 

4. grein. 
Ríkisborgarar hvers samningsríkis eiga 

rétt á ellilifeyri ásamt viðbótargreiðslum 
í öðru samningsríki með sömu skilyrð- 

og Sverige om ændring af konventionen 

mellem samme stater af 15. september 

1955 om social tryghed. 

Regeringerne i Danmark, Finland, Is- 
land, Norge og Sverige, som den 15. sept- 
ember 1955 har indgáet en konvention 
om social tryghed, er blevet enige om, 

at artikel 4 i den nævnte konvention skal 
affattes som angivet nedenfor: 

Artikel 4 
Statsborgere fra et af de kontraherende 

lande er i et andet af landene pá samme 
betingelser og efter samme regler som 

AS



Nr. 21. 

um og eftir sömu reglum og borgarar 
þess ríkis, enda hafi sá, er hlut á að máli, 

dvalið í síðar nefnda ríkinu samfleytt 
a. m. k. 5 síðustu árin, áður en umsókn 

um ellilifeyri er lögð fram. 
Ef hlutaðeigandi maður fær greiðslur 

þær, sem um ræðir í 2. og 3. grein, i 
dvalarlandinu, flyzt hann án tillits til 
dvalartíma yfir á ellilífeyri eftir sömu 
reglum og ríkisborgarar dvalarlandsins. 

Nú nýtur ríkisborgari einhvers samn- 
ingsríkjanna ellilifeyris ásamt viðbótar- 
greiðslum samkvæmt lögum þess ríkis, og 
skal hann þá halda þeim rétti, er hann 
flytur til annars samningsríkis, þar til 
hann uppfyllir þau skilyrði, sem sett eru 
um lífeyrisaldur og dvalartíma til þess 
að öðlast rétt til lífeyris frá dvalarland- 
inu. Flytji hlutaðeigandi maður til heima- 
lands sins, glatar hann þó réttinum til 
lífeyris í síðasta lagi, þegar hann nær 
ellilifeyrisaldri, sem gildir í heimalandi 
hans. 

Samning þenna skal fullgilda, og skal 
fullgildingarskjölunum, svo fljótt sem 
unnt er, komið til varðveizlu í danska 
utanríkisráðuneytinu. 

Samningurinn gengur í gildi fyrsta dag 
þess mánaðar, sem hefst að liðnum tveim 

almanaksmánuðum frá þeim degi, er full- 
gildingarskjöl allra landanna hafa verið 
afhent til varðveizlu. Hann er óskiptur 
hluti samningsins frá 15. september 1955, 
um félagslegt öryggi, og er því ekki hægt 
að segja honum upp sér í lagi. 

Samningurinn skal varðveittur í skjala- 
safni danska utanríkisráðuneytisins, og 
skal það láta ríkisstjórnum allra hinna 
landanna í té staðfest afrit af honum. 

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

Gert í Pallastunturi í einu eintaki á 

íslenzku, dönsku, finnsku, norsku og 
sænsku, en að því er sænskuna snertir 

í tveim textum, öðrum fyrir Finnland en 

hinum fyrir Svíþjóð, hinn 18. september 
1961. 

9. apríl. 

landets egne statsborgere berettiget til 
folkepension med tillægsydelser, såfremt 
pågældende har opholdt sig i sidstnævnte 
land uafbrudt i mindst 5 år, umiddelbart 
før begæring om folkepension fremsættes. 
Oppebærer pågældende fra opholds- 

landet de i artiklerne 2 og 3 nævnte ydel- 
ser, overgår han uden hensyn til opholds- 
tid til folkepension efter samme regler 
som opholdslandets egne statsborgere. 

Oppebærer en statsborger fra et af de 
kontraherende lande folkepension efter 
lovgivningen i et sådant land, bevarer 

han retten hertil ved flytning til et andet 
af landene, indtil han opfylder de vilkår, 

som gælder vedrørende pensionsalder og 

opholdstid for at opnå ret til pension i 
opholdslandet. Flytter pågældende til sit 
hjemland, mister han dog retten senest, 

når han opnår den i hjemlandet gældende 
pensionsalder. 

Denne overenskomst skal ratificeres, og 
ratifikationsinstrumenterne skal snarest 
muligt deponeres i det danske udenrigs- 
ministerium. 
Overenskomsten træder i kraft den 

første dag i den måned, som indtræder 

to fulde kalendermåneder efter den dag, 
da samtlige landes ratiiikationsinstru- 
menter er blevet deponeret. Den udgør 
en integrerende del af konventionen af 
15. sepember 1955 om social tryghed og 
kan derfor ikke opsiges særskilt. 

Overenskomsten skal deponeres i det 
danske udenrigsministeriums arkiv, og 
bekræftede afskrifter skal af det danske 
udenrigsministerium tilstilles hver af de 
kontraherende landes regeringer. 

Til bekræftelse heraf har de respektive 
befuldmægtigede undertegnet denne over- 
enskomst. 

Udfærdiget i Pallastunturi i et eksem- 

plar på dansk, finsk, islandsk, norsk og 
svensk, således at der på svensk er ud- 

færdiget to tekster, en for Finland og en 
for Sverige, den 13. september 1961.



9. apríl. 35 Nr. 22. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga 

og stjórnvaldaerinda. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 

Orðin „samningar við önnur ríki“ í 1. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
Á eftir efnismálsgrein 2. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Í C-deild Stjórnartíðinda skal birta samninga við önnur ríki, svo og auglýs- 
ingar varðandi gildi þeirra. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal birta í C-deild Stjórnartíðinda efni sam- 

kvæmt 2. gr. hér að framan frá 1. janúar 1962. 

Gjört að Bessastöðum, 9. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

9. apríl. = Nr. 23. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 57 10. apríl 1956, um prentrétt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðsins „Dómsmálaráðherra“ í 26. gr. komi: Saksóknari ríkisins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.



Nr. 24. 36 7. april. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

3. töluliður 46. gr. laganna orðist svo: 
Að dæma og eftir atvikum rannsaka refsimál, sem höfðuð eru út af sjóslysum 

eða brotum á lögum þessum. 

2. gr. 
a. 5. mgr. 47. gr. laganna orðist svo: 

Öll sjópróf fara fram að hætti opinberra mála. 
b. 7. mgr. sömu greinar orðist svo: 

Áður en saksóknari ákveður málshöfðun fyrir siglingadómi, skal hann 
jafnan leita umsagnar skipaskoðunarstjóra. Ber skipaskoðunarstjóra að láta í té 
rökstudda umsögn og tillögur svo fljótt sem verða má. 

c. 8. mgr. sömu greinar orðist svo: 
Nú er refsimál höfðað fyrir siglingadómi, og fer þá um meðferð þess að 

hætti opinberra mála, þó þannig, að mál skal jafnan sæta sókn og vörn sam- 
kvæmt 131.— 136. gr. laga nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 7. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

Nr. 25. = 16. april. 

LÖG 

um aðstoð til fatlaðra. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Af þeim innlendum tollvörutegundum, sem taldar eru í lögum nr. 60/1939, um 

gjald af innlendum tollvörutegundum, 1. kafla nr. 1—7 og 2. kafla nr. 2—5, skal 
í næstu 10 ár greiða gjald, að upphæð kr. 3.00 af kg, og rennur gjald þetta í 
Styrktarsjóð fatlaðra, er vera skal í vörzlu félagsmálaráðuneytisins. 

Fé sjóðsins skal ætið vera handbært til framkvæmda samkvæmt 4. gr. Um 
stjórn sjóðsins skal nánar ákveðið í reglugerð.
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2. gr. 
Sælgætisframleidendur skulu greida gjald samkvæmt 1. gr., og innheimtist pad 

med tekjum rikisins. 

3. gr. 
Verð á sælgæti, sem gjald greiðist af samkvæmt lögum þessum, er heimilt að 

hækka, sem gjaldinu nemur. Telst gjaldið ekki innifalið í söluverði við álagningu 
söluskatts. 

4. gr. 
Fé því, sem aflað er samkvæmt lögum þessum, skal varið til byggingar og 

rekstrar vinnustofnana fyrir fatlað fólk. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að setja 

merki Styrktarsjóðs lamaðra og fatlaðra á eldspýtustokka og greiða félaginu allt 
að 20 aurum af hverjum stokki, er verzlunin selur með merki félagsins. Verð- 
hækkun á eldspýtum af þessum sökum skal vera undanþegin smásöluálagningu. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

16. april. . Nr. 26. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 43 14. april 1954, um Kirkjubyggingasjóð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður skal greiða í Kirkjubyggingasjóð eigi lægri upphæð en kr. 1000000.00 

á ári næstu 20 ár. 
2. gr. 

3. og 4. málsl. fyrri málsgr. 3. gr. laganna orðist svo: 
Lánsupphæðin miðast við stærð kirkju og má nema allt að kr. 400.00 á hvern 

teningsmetra, þó aldrei meiru en kr. 2000.00 á hvern fermetra gólfflatar. Byggingar- 
lánin endurgreiðast með jöfnum afborgunum á 50 árum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



Nr. 27. 38 17. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um fiskimálasjóð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „Engin lánveiting má nema yfir 150 000 kr.“ í 5. gr. laganna 

komi: Engin lánveiting má nema yfir 400 000 kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

Nr. 28. . 17. apríl. 
LÖG 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi 

íslenzkrar krónu. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Hækkun sú, er verður á skuld ríkissjóðs við Greiðslubandalag Evrópu og Evrópu- 

sjóðinn vegna nýákveðinnar breytingar á stofngengi íslenzkrar krónu, skal færð á 
sérstakan vaxtalausan reikning á nafni ríkissjóðs í Seðlabankanum. Á reikning þenn- 
an skal einnig færa þann gengismun, er af sömu ástæðu kemur fram hjá einstökum 
bönkum, sem verzla með erlendan gjaldeyri. Við útreikning á þessum gengismun 
skal taka tillit til allra eigna og skulda viðkomandi banka í erlendum gjaldeyri, þá 
er hið nýja gengi tekur gildi. Innstæður og skuldir í krónum á nafni erlendra aðila, 
sem gengistryggðar eru með sérstökum samningi, teljast erlendur gjaldeyrir í þessu 
sambandi, og sama gildir um gulleign Seðlabankans. 

Á reikning þann, er um ræðir í fyrri málsgr. þessarar gr., skal færa sengis- 
mun, sem myndast vegna ákvæðis 2. gr, þá er banki hefur innt af hendi greiðslu 
vegna bankaábyrgðar áður en hið nýja gengi tók gildi. Sama gildir um gengismun, 
er myndast kann við kaup á gjaldeyri frá varnarliðinu vegna ákvæða 3. gr. 

2. gr. 
Nú er bankaábyrgð til handa erlendum aðila ekki greidd í íslenzkum banka fyrr 

en eftir 1. ágúst 1961 eða gjalddagi hennar er eftir þann tima, og skal hún þá gerð 
upp á hinu nýja gengi.
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3. gr. 
Allar greiðslur fyrir verk, sem innlendir aðilar hafa unnið samkvæmt samningi 

við varnarliðið eða aðila á þess vegum fram að gildistöku hins nýja gengis, skulu 
fara fram á því gengi, sem gilti fyrir þann dag. Sama gildir um hvers konar kröfur 
innlendra aðila vegna sölu á vörum eða þjónustu til varnarliðsins eða aðila á þess 
vegum áður en hið nýja gengi tók gildi. 

4. gr. 
„Nú er gjald af fob-verði bifreiðar eða bifhjóls samkvæmt 16. gr. laga nr. 4/1960 

greitt eftir 3. ágúst 1961, og skal þá innheimt á því gengi, sem er á greiðsludegi 
gjaldsins, án tillits til þess, hvenær ákvörðun um veitingu leyfis er tekin. 

5. gr. 
Frá gildistöku þessara laga skal við ákvörðun verðtolls, söluskatts (sbr. lög nr. 

10 22. marz 1960 með síðari breytingum) og innflutningsgjalds (sbr. 9. gr. laga nr. 
4 20. febr. 1960) á innfluttum vörum reikna fob-verðmæti þeirra á hinu nýja gengi. 
Sama gildir um annan kostnað í cif-verði, þar á meðal flutningskostnað, sé hann 
ákveðinn í erlendum gjaldeyri, þannig að krónuvirði hans breytist sjálfkrafa til 
samræmis við hið nýja gengi, ef greiðsla fer fram eftir gildistöku þessara laga. Á 
innflutningsfarmskrám, sem farmflytjendur afhenda tollyfirvöldum, skal flutnings- 
gjald tilgreint í íslenzkum krónum. —- Í fob-verðmæti skal reikna allan erlendan 
fgsnað, sem á er fallinn, þá er vara er komin í farartæki það, sem flytur hana til 
slands. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um öll önnur gjöld af 
innfluttum vörum, sem innheimt eru af tollyfirvöldum og ákveðin eru sem hundr- 
aðshluti af vöruverðmæti. 

Nú hefur innflytjandi fyrir 4. ágúst 1961 afhent til tollmeðferðar skjöl, sem 
eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
Þegar í stað, og skal þá miða gjöld af henni við eldra gengi, en þó því aðeins, að 
tollafgreiðsla eigi sér stað innan 6 virkra daga frá gildistöku þessara laga. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda við tollafgreiðslu vara, sem hafa verið af- 
hentar innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutn- 
ingsgjalda (sbr. 15. gr. tollskrárlaga), nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað 
innan tveggja mánaða frá gildistöku laganna. 

6. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar afurðir framleiddar á tíma- 

bilinu 16. febrúar 1960 til 31. júlí 1961, skal hann greiddur útflytjanda á því sengi, 
er gilti fyrir 4. ágúst 1961. Ríkisstjórnin kveður nánar á um, hvaða afurðir falli 
undir ákvæði þessarar málsgr., og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðar- 
úrskurðir. 

Mismunur andvirðis skilaðs gjaldeyris á eldra gengi og andvirðis hans á hinu 
nýja gengi samkvæmt 1. málsgr. skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs 
í Seðlabankanum. Skal nota fé á þessum reikningi til greiðslu gengistaps vegna 
skuldar ríkissjóðs við Greiðslubandalag Evrópu og Evrópusjóðinn, ef það fé, er 
verður til ráðstöfunar samkvæmt ákvæðum 1. gr., nægir ekki til þess. Af fé á þess- 
um reikningi skal enn fremur greiða hluta útflutningsgjalds og hlutatrygginga- 
sjóðsgjalds af sjávarvörum framleiddum á tímabilinu 16. febrúar 1960 til 31. júlí 
1961, samkvæmt nánari ákvæðum 1. málsgr. 7. gr. og 2. málsgr. 8. gr. laga þessara. 
Að öðru leyti skal fé þetta renna til ríkisábyrgðasjóðs. Þó er heimilt að nota allt
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að 13 milljónum króna til þess að greiða það, sem á vantar, að fé útflutningssjóðs 

hrökkvi til greiðslu vátryggingargjalda fiskiskipa árið 1960. 

7. gr. 

Útflutningsgjald af sjávarafurðum (þar á meðal hvalafurðum) samkvæmt 1. gr. 

laga nr. 66/1957 skal frá gildistöku þessara laga nema 6% af fob-verði afurða 

reiknuðu á nýju gengi. Að því er snertir sjávarafurðir framleiddar fyrir 1. ágúst 

1961 skal gjaldið þó að % hlutum greitt af mismun þeim, er fram kemur við gjald- 

eyrisskil vegna viðkomandi vörusendingar, sbr. ákvæði 6. gr. Allir, sem flytja út 

sjávarafurðir frá gildistöku þessara laga, skulu greiða þriðjung útflutningsgjalds af 

þeim um leið og útflutningsskjöl eru afgreidd, og jafnframt skulu þeir afhenda toll- 

yfirvaldi ávísun á væntanlegt gjaldeyrisandvirði fyrir % hlutum gjaldsins. Tollyfir- 

völd senda gjaldeyriseftirlitinu ávísanir þessar, og tekur það fé til greiðslu á þeim 

af söluandvirði gjaldskyldra afurða, en ávísanir vegna útflutningsgjalds af sjávar- 

afurðum framleiddum fyrir 1. ágúst 1961 falla úr gildi, sbr. ákvæði 2. málsliðs 

þessarar málsgr. 
Útflutningsgjald af niðursoðnum sjávarafurðum og af afurðum frá selveiðum flutt- 

um út eftir gildistöku laga þessara skal vera 2% af fob-verði reiknuðu á nýju gengi, 

og innheimtist gjaldið um leið og útflutningsskjöl eru afgreidd. 

Ríkisstjórnin kveður nánar á um, hvaða afurðir falla undir ákvæði 1. og 2. 

málsgr., og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Tekjum af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum skal frá ágústbyrjun 1961 ráð- 

stafað þannig: Til Fiskveiðasjóðs Íslands 30%, til fiskimálasjóðs 5%, til byggingar 

haf- og fiskirannsóknarskips 1.3%, til rannsóknarstofnunar sjávarútvegsins 1.0%, 

til Landssambands ísl. útvegsmanna 0.7% og til greiðslu á vátryggingariðgjöldum 

fiskiskipa árin 1961 og 1962, samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsmálaráðuneytið 

setur, 62%. Þegar vátryggingariðgjöldin fyrir þessi ár eru greidd, skal 32% útflutn- 

ingsgjaldsins renna til trygginga fiskiskipa samkvæmt ákvörðun sjávarútvegsmála- 

ráðuneytisins og 30% til stofnlánasjóða sjávarútvegsins eftir nánari ákvörðun 

ríkisstjórnarinnar. 

8. gr. 

Hlutatryggingasjóðsgjald samkvæmt 9. gr. laga nr. 48/1949 skal frá 3. ágúst 

1961 og þar til þau lög falla úr gildi nema 1%% af fob-verði afurða reiknuðu á 

nýju gengi. Á sama tímabili skal gjald þetta innheimt af afurðum, sem koma 

frá togurum. 
Endurgreiða skal útflytjendum samkvæmt umsóknum þeirra 47% greidds hluta- 

tryggingasjóðsgjalds á síldarafurðum og 65% greidds hlutatryggingasjóðsgjalds á 

öðrum gjaldskyldum sjávarvörum framleiddum á tímabilinu 16. febrúar 1960 til 

31. júlí 1961, en útfluttum eftir 3. ágúst 1961. Endurgreiðsla þessi skal innt af hendi 

með fé af reikningi þeim, er um getur í 2. málsgr. 6. gr. laga þessara. 

Framlag ríkissjóðs í hlutatryggingasjóð árið 1961 og 1962 skal ekki vera hærra 

en ákveðið er í fjárlögum þessara ára. 

9. gr. 

Gjald vegna ferskfiskseftirlits (sbr. 7. gr. laga nr. 42/1960) og gjald af útfluttri 

saltsild til síldarútvegsnefndar samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 132/1952 skal frá 

gildistöku þessara laga miðað við fob-verð reiknað á nýju gengi. 

10. gr. 

Skattur sá á útfluttum vörum framleiddum 1960, er um ræðir í 8. gr. laga nr. 

4/1960 (sbr. lög nr. 84/1960), skal frá gildistöku laga þessara nema 0.44% af niður-
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soðnum sjávarvörum og 2.2% af öðrum vörum, og skal miða skattinn við fob-verð 
reiknað á nýju gengi. 

11. gr. 
Eigi er heimilt að stofna til skuldar í íslenzkum krónum með ákvæði þess efnis, 

að hún eða vextir af henni breytist í samræmi við gengi erlends gjaldeyris, nema 
um sé að ræða endurlánað erlent lánsfé. Sé hið erlenda lánsfé, sem þannig hefur 

verið endurlánað innanlands, endurgreitt fyrr eða á styttri tíma en innlenda lánið, 
er óheimilt að innheimta hið síðara eða vexti af því miðað við hærra gengi en gilti, 
þegar erlenda lánið var greitt. 

Ákvæði í lánssamningum, gerðum fyrir gildistöku laganna, um, að endurgreiðsla 
eða vextir skuli háð gengi erlends gjaldeyris, skulu ekki gild, nema þau séu í sam- 
ræmi við ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. 

12. gr. 
Bannað er að hækka verð á birgðum innfluttra vara, sem greiddar hafa verið 

á gengi i gildi fyrir 4. ágúst 1961, og sama gildir um verð á birgðum iðnaðarvara, 
sem framleiddar eru úr efni, sem greitt hefur verið á eldra gengi. — Til birgða 
teljast í þessu sambandi vörur greiddar á eldra gengi, sem ekki eru komnar í hendur 
innflytjenda. 

13. gr. 
Allir þeir, sem telja sig eiga rétt til bóta úr útflutningssjóði samkvæmt ákvæð- 

um stafliða b og c í VIL kafla laga nr. 4 20. febr. 1960, skulu tilkynna gjaldeyris- 
eftirliti Seðlabankans kröfur sínar fyrir 1. júlí 1962 og jafnframt leggja fram full- 
nægjandi gögn til stuðnings þeim. Bótakröfur, sem bornar eru fram að liðnum 
þessum fresti, falla niður ógildar. 

14. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerðum eða á annan hátt nánari 

fyrirmæli um framkvæmd þessara laga. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

A6 

Endurprentað blað. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 102 23. júní 1936, um landssmiðju. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. 1. málsgr. laga nr. 102/1936 orðist svo: 
Landssmiðjan greiðir fasteignaskatt samkv. II. kafla laga um tekjustofna sveit- 

arfélaga svo og landsútsvar samkv. IV. kafla sömu laga, en hún greiðir hvorki að- 
stöðugjald né útsvör. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó svo, að ákvæðið um landsútsvar komi fyrst til 

framkvæmda á árinu 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 30. = 18. april. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 113 29. des. 1951, um Iðnaðarbanka Íslands hf. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Við 3. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Lögmætur hluthafafundur getur ákveðið að auka hlutaféð allt upp í 10 milljón 
krónur, og skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að aukningunni í réttu hlutfalli við 

hlutafjáreign sína. Hafi hluthafi eigi neytt forkaupsréttar síns innan þriggja mánaða 
frå auglýsingu bankaráðs um hlutafjárauka, skal heimilt að bjóða út innanlands 
það, sem á vantar samþykktan hlutafjárauka. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
i Bjarni Benediktsson.



18. apríl. 43 Nr. 31. 

LÖG 
um sjúkraþjálfun. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Rétt til að kalla sig sjúkraþjálfara hér á landi hafa þeir einir, sem hlotið hafa 

til þess löggildingu heilbrigðismálaráðherra. Sjúkraþjálfarar skulu hafa lokið námi 
í sjúkraþjálfun (fysiotherapi) við skóla í þeirri grein, sem viðurkenndur er sem 
fullkominn sjúkraþjálfunarskóli af heilbrigðisstjórn þess lands, sem námið er stund- 
að í, og af landlækni, eða hafa menntun, sem því jafngildir að dómi ráðherra. 
Einnig má ráðherra löggilda þá, sem starfað hafa í þessari grein, þegar lög þessi 
öðlast gildi. Um ofangreind þrjú atriði tekur ráðherra ákvarðanir að fengnum 
meðmælum landlæknis og umsögn formanns Félags íslenzkra sjúkraþjálfara. 

2. gr. 
Sjúkraþjálfun er meðferð, sem sjúkum er veitt í lækningaskyni með nuddi, æf- 

ingum, ljósum, hita, rafmagni og á ýmsan annan hátt eftir fyrirmælum læknis. 

3. gr. 
Ekki má sjúkraþjálfari taka sjúkling til meðferðar án tilvísunar og fyrir- 

sagnar læknis. 

4. gr. 
Óheimilt er að ráða til sjálfstæðra sjúkraþjálfunarstarfa aðra en fullgilda 

sjúkraþjálfara. Ráðherra getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði að fengnum með- 
mælum landlæknis. 

5. gr. 
Um sjúkraþjálfara gilda að öðru leyti, eftir því sem við getur átt, reglur laga 

um lækningaleyfi, réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa, og 
um skottulækningar. Reglur laga um þessi efni gilda um refsingu vegna brota sjúkra- 
þjálfara, um sviptingu löggildingar þeirra og um endurveitingu löggildingar. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Ráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um málflytjendur, 

sbr. lög nr. 25 16. febrúar 1953. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
I 3. gr. falli niður orðin „hefur óflekkað mannorð“. 

. 2. gr. 
Í 6. gr. falli niður orðin „eða búsetu“. 

3. gr. 

9. gr. breytist þannig: 
Ákvæði 3. töluliðs 1. mgr. falli niður. 
Í 7. tölulið 1. mgr. falli niður orðin „og sé eitt af þeim opinbert mál“. 

c. Aftan við 1. mgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi: Heimilt er að synja 

manni leyfis, ef 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

d. Í 2. mgr. breytast orðin ,,1.—5. tölul.“ i: 12. og 4.—5. tölul. 

s
p
 

4. gr. 
1. mgr. 12. gr. orðist svo: 
Hæstaréttarlögmenn skulu hafa skrifstofu innan lögsagnarumdæmis þess, þar 

sem þeir eru búsettir, eða þar í grennd. 

5. gr. 
1. mgr. 13. gr. orðist svo: 
Skylt er hæstaréttarlögmönnum að flytja þau opinber mál, sem þeim verða 

falin. Önnur mál er þeim eigi skylt að taka að sér fyrir hæstarétti. 

6. gr. 
14. gr. breytist þannig: 

a. Ákvæði 3. töluliðs 1. mgr. falli brott. 
b. Aftan við 1. mgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi: Heimilt er að synja manni 

leyfis, ef 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

7. gr. 

Í 19. gr. falli niður orðin „óflekkað mannorð og“. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. SJ) 
  

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 41 17. maí 1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, 

sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 1. málsgr. 16. gr. laganna bætist nýr málsl., svo hljóðandi: 
Þó skal ríkissjóður greiða jafnóðum ársfjórðungslega áætlað rekstrarframlag 

sitt, miðað við rekstrarkostnað næsta ár á undan, til þeirra heimavistarbarnaskóla, 
sem fleiri en eitt sveitarfélag stendur að. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. 8.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

18. apríl. = Nr. 34. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 41 1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, 

sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 18. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimavistarskólar gagnfræðastigs (héraðsskólar), sem nú eru starfræktir að 

Laugarvatni, Laugum, Núpi, Reykholti, Reykjanesi, Reykjum og Skógum, skulu þó 
vera séreign ríkisins, ef hlutaðeigandi sveitarfélög óska þess. Skulu sveitarfélögin 
þá afhenda ríkissjóði skuldlaust og kvaðalaust sinn hluta í eignum skólanna, eins 
og hann er í árslok 1961. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 

um Hjúkrunarskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Markmið og stjórn skólans. 

1. gr. 
Ríkið rekur heimavistarskóla, er hefur það hlutverk að veita nemendum hjúkr- 

unarfræðslu. Kennslan skal veitt ókeypis. 

2. gr. 
Skólinn heitir Hjúkrunarskóli Íslands. Hann starfar undir yfirstjórn menntamála- 

ráðherra. 
3. gr. 

Stjórn skólans annast 5 manna skólanefnd. Í nefndinni eiga sæti: Landlæknir, 
sem er formaður nefndarinnar, forstöðukona Landsspítalans og þrír aðrir, sem ráð- 
herra skipar, einn samkvæmt tillögu Hjúkrunarfélags Íslands, annan samkvæmt til- 
lögu Læknafélags Íslands og hinn þriðja án tilnefningar, og skal hann vera sérfróður 
um skólamál. Skólastjóri hefur tillögurétt á fundum skólanefndar. 

II. KAFLI 

Um kennara skólans. 

4. gr. 

Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru starfsmenn ríkisins og taka laun úr 

ríkissjóði samkvæmt launalögum. Til þess að geta orðið settur eða skipaður skóla- 

stjóri eða kennari við skólann þarf sérmenntun hjúkrunarkennara samkvæmt nánari 

ákvæðum í reglugerð. Ráðherra setur og skipar skólastjóra og fasta kennara að 

fengnum tillögum skólanefndar. Skólastjóri ræður stundakennara og annað starfs- 

fólk skólans í samráði við skólanefnd og eftir því, sem fé er veitt til í fjárlögum. 

5. gr. 

Eigi skal skipa kennara fyrr en eftir 2—3 ára reynslutíma. Um starfstíma 

fastra kennara og starfstilhögun skulu sett ákvæði í reglugerð. Ráðherra setur 

skólastjóra og kennurum erindisbréf að fengnum tillögum skólanefndar. 

6. gr. 

Um orlof kennara frá störfum eftir 10 ára kennslu skulu gilda sömu reglur og 

í öðrum skólum, sem þeirra réttinda njóta. 

TIl. KAFLI 

Inntökuskilyrði. 

7. gr. 
Þessi eru aðalinntökuskilyrði í skólann: 

1. Að umsækjandi sé fullra 18 ára og eigi eldri en 30 ára. Þó getur skólanefnd 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á.
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2. Að umsækjandi hafi engan næman sjúkdóm eða kvilla, sem öðrum geti stafað 
hætta af eða orðið honum til trafala í námi og starfi. 

3. Að umsækjandi hafi góða framkomu og óspillt siðferði. 
4. Að umsækjandi hafi lokið landsprófi miðskóla, gagnfræðaprófi eða hlotið hlið- 

stæða menntun. Umsækjendur, sem hlotið hafa frekari menntun, skulu ganga 

fyrir að öðru jöfnu. 
5. Skólanum skal heimilt að láta umsækjendur ganga undir inntökupróf samkvæmt 

ákvæðum i reglugerð. 

IV. KAFLI 

Um námstíma og námsefni. 

8. gr. 
Námstími skólans skal vera 3 ár, og hefst hann með námskeiði, sem má taka 

allt að 16 vikna tíma. Að því loknu skal ákveða, hvort nemandi telst hæfur til að 
hefja verklegt hjúkrunarnám. Eigi síðar en eftir 4 mánaða reynslutíma í verklegu 
hjúkrunarnámi í sjúkrahúsi skal fundur fastra kennara skólans, að fengnu áliti 
viðkomandi yfir- eða deildarhjúkrunarkvenna, skera úr því, hvort nemandi sé hæfur 
til að halda námi áfram. 

9. gr. 
Námið er bæði bóklegt og verklegt. Bóklega námið fer fram í námskeiðum, en 

hið verklega í Landsspítalanum, svo og í öðrum stofnunum samkvæmt ákvörðun 
skólanefndar. 

10. gr. 
Í skólanum skal kenna þessar aðalnámsgreinar: Hjúkrunarfræði og ágrip 

almennrar heilsufræði og heilsuverndar, líffæra- og lífeðlisfræði, sjúkdóma- og 
sýklafræði, lyfjafræði, lyflæknisfræði, handlæknisfræði, sálarfræði og geðsjúkdóma- 
fræði. Í reglugerð skal ákveða undirgreinar og aukagreinar, enn fremur kennslu- 
stundafjölda í hverri námsgrein og tilhögun kennslu að öðru leyti. 

V. KAFLI 

Próf og einkunnir. 

11. gr. 
Próf skulu haldin í lok hvers námstímabils eftir nánari ákvæðum í reglugerð. 

Kennarar skólans prófa, en landlæknir skipar prófdómara. Einkunnir skulu gefnar 
í heilum tölum og tíundu hlutum frá 0 upp í 10. 

VI. KAFLI 

Framhaldsnám og námskeið. 

12. gr. 

Skólanum skal heimilt að fenginni sérstakri fjárveitingu að veita framhalds- 
menntun í hjúkrunarfræðum samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. Einnig má 
ákveða í reglugerð, að skólinn haldi uppi sérnámskeiðum í hjúkrunarfræðum, t. d. 
fyrir ljósmæður, í því skyni að gera þær færari um að taka að sér heimahjúkrun í 
umdæmum sínum, ásamt ljósmóðurstörfum.
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VII. KAFLI 

Um fjármál og fleira. 

13. gr. 
Um fjárreiður skólans skal fara eftir ákvæðum í reglugerð. 

14. gr. 
Samningsaðilar um laun og hlunnindi hjúkrunarnemenda skulu vera: Skóla- 

nefnd H. S. Í. annars vegar og hins vegar fulltrúar stjórnarnefndar ríkisspítalanna 
og stjórnar borgarsjúkrahússins í Reykjavík. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og falla þá jafnframt úr gildi lög um 

Hjúkrunarkvennaskóla Íslands, nr. 76 frá 20. desember 1944. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 36. = 18. apríl. 

LÖG 

um Handritastofnun Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Komið skal á fót Handritastofnun Íslands. 

2. gr. 
Tilgangur stofnunarinnar er að vinna að aukinni þekkingu á máli, bókmennt- 

um og sögu íslenzku þjóðarinnar fyrr og síðar. Þetta geri stofnunin með öflun og 
varðveizlu sagna um þessi efni, rannsóknum á heimildum um þau, útgáfu handrita 
og fræðirita og með hverju öðru, sem stutt getur að þessu markmiði. 

3. gr. 
Stjórn stofnunarinnar sé falin nefnd manna, sem í séu þrír prófessorar við Há- 

skóla Íslands, kosnir af háskólaráði til fjögurra ára í senn, landsbókavörður, þjóð- 
skjalavörður, þjóðminjavörður og forstöðumaður stofnunarinnar. Menntamálaráðherra 
skipar einhvern þeirra formann stjórnarnefndarinnar. Nefndarstörfin séu ólaunuð. 

4. gr. 
Kveðið skal á um það í reglugerð, hvar Handritastofnunin sé til húsa.
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5. gr. 
Heimilt er að skipta stofnuninni í deildir eftir fræðigreinum. Kjarni stofnunar- 

innar sé sú deild, sem annast útgáfu handrita eða rita eftir handritum, svo og rann- 
sóknir á þeim. Stofnunin taki við starfi handritanefndar háskólans. 

6. gr. 
Rekstur stofnunarinnar annist sérstakur forstöðumaður. Sé hann jafnframt pró- 

fessor í heimspekideild með takmarkaðri kennsluskyldu, og leiðbeini hann þeim 
nemendum, er taka hjá honum ritgerðarefni til lokaprófs. Til aðstoðar honum séu 
tveir menn, sem hafi fast og fullt starf við stofnunina. 

Auk þess starfi við stofnunina styrkþegar, sem ráðnir séu til starfa um skamman 
tíma í senn. Heimilt er og að ráða nauðsynlegt starfslið til vélritunar, ljósmyndunar 
og annarra skrifstofustarfa. 

Starfsmenn stofnunarinnar láti í té kennslu við háskólann í lestri handrita, 

fornskriftarfræði, útgáfutækni og öðrum þeim greinum, sem þeir eru sérfróðir um. 

7. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur sett í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi stofn- 

unarinnar, ef þurfa þykir, þ. á m. um skipting hennar í deildir. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

18. apríl. Nr. 37. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 82. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta Alþingi í dag, 
miðvikudaginn 18. apríl. 

Gjört í Reykjavík, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ólafur Thors. 

AT
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
14. gr. 2. málsgr. orðist svo, en núverandi 2. málsgr. verður 3. málsgr.: 

Einkasalan greiðir fasteignaskatta og landsútsvar samkvæmt II. og IV. kafla 
laga um tekjustofna sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó svo, að ákvæðið um landsútsvar komi fyrst til 

framkvæmda á árinu 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 39. 18. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 35 1. apríl 1948, um sementsverksmiðju. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

7. gr. laganna orðist svo: 

Verksmiðjan skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum, nema fast- 
eignaskatti og landsútsvari samkvæmt II. og IV. kafla laga um tekjustofna sveitar- 
félaga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó svo, að ákvæðið um landsútsvar komi fyrst til 

framkvæmda á árinu 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LOG 

um atvinnubótasjóð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal atvinnubótasjóð, sem vera skal eign ríkisins. 

Hlutverk sjóðsins er: 

a. að veita lán eða styrki til þess að auka framleiðslu á þeim stöðum í landinu, þar 
sem þörfin er brýnust, og stuðla þannig að aukinni atvinnu og jafnvægi í byggð 

landsins; 
b. að veita lán til þess að stuðla að hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða í 

landinu. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er: 

a. Framlag úr ríkissjóði, að fjárhæð kr. 100 000 000.00, sem greiðist með jöfnum 
greiðslum á næstu 10 árum, í fyrsta sinn á árinu 1962. 

b. Eftirstöðvar lána þeirra, sem veitt hafa verið til þess að bæta úr atvinnu- 
örðugleikum í landinu, samkvæmt 20. og 22. gr. fjárlaga. 

3. gr. 
Stjórn atvinnubótasjóðs skipa fimm menn, sem kosnir eru hlutfallskosningu af 

sameinuðu Alþingi á fyrsta þingi hvers kjörtímabils. Jafnmargir varamenn skulu 
kosnir með sama hætti. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

Félagsmálaráðherra ákveður laun stjórnarnefndarmanna, og greiðast þau, ásamt 

öðrum kostnaði, úr sjóðnum. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um lán og styrki, sem veitt eru úr sjóðnum. 

Að jafnaði skulu lán og styrkir, samkvæmt 1. gr. a. ganga fyrir lánum, sem veitt 
eru samkvæmt 1. gr. b. Svo skulu og lán eða styrkir til atvinnuaukningar á stöð- 
um, sem við atvinnuleysi búa, ganga fyrir lánum eða styrkjum til þeirra staða, sem 
að þessu leyti eru betur settir. 

Samþykki allra stjórnarnefndarmanna þarf til þess að veita styrki, sbr. 1. gr. 
a., og styrk skal eigi veita nema sérstakir erfiðleikar séu fyrir hendi. 

5. gr. 
Sjóðstjórninni er rétt að breyta greiðsluskilmálum lána þeirra, sem um ræðir 

i 2. gr. b., ef samkomulag næst um slíkar breytingar við lántakendur. Heimild 
þessi nær til þess að lengja greiðslutíma lánanna, lækka vexti eða gefa eftir af 
lánunum að einhverju eða öllu leyti, ef sérstakar ástæður mæla með slíkri eftir- 
gjöf. Samþykki allra stjórnarnefndarmanna þarf þó til eftirgjafar lánanna. 

6. gr. 
Umsókn um lán eða styrk úr sjóðnum skal senda sjóðstjórn, og skal fylgja 

umsókninni: 
a. Upplýsingar um tryggingu fyrir láni og veðbókarvottorð, ef um skip eða fast- 

eign er að ræða.
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b. Vottorð vinnumiðlunar (sveitarstjórnar) um atvinnuástandið í sveitarfélagi, 

þar sem umsækjandi hyggst reka starfsemi þá, sem styrks eða láns er óskað til. 
c. Aðrar þær upplýsingar, sem stjórn sjóðsins kann að óska eftir. 

Þegar sjóðstjórninni þykir ástæða til, skal hún leita umsagnar sveitarstjórnar, 
Fiskifélags Íslands, Alþýðusambands Íslands, Búnaðarfélags Íslands eða Iðnaðar- 
málastofnunar Íslands, eftir því sem við á, áður en umsókn er afgreidd. 

7. gr. 
Sjóðstjórnin getur óskað upplýsinga varðandi umsóknir frá hverjum sem er, og 

er öllum skylt að láta henni slíkar upplýsingar í té, eftir því sem föng eru á. 

8. gr. 
Vextir af lánum, sem veitt eru úr sjóðnum, samkvæmt 1. gr. b., skulu vera 

almennir útlánsvextir banka og sparisjóða. Vextir af öðrum lánum skulu eigi vera 
hærri en 6% p. a. 

9. gr. 
Atvinnubótasjóður skal vera í vörzlu Framkvæmdabanka Íslands, sem annast 

bókhald sjóðsins og daglega afgreiðslu mála á hans vegum eftir nánari ákvörðun 
sjóðstjórnar. Handbært fé sjóðsins skal ávaxta í Seðlabankanum. 

Ráðherra ákveður þóknun til bankans fyrir störf hans í þágu sjóðsins. 

10. gr. 
Endurskoðun reikninga sjóðsins skal framkvæmd af endurskoðendum Fram- 

kvæmdabankans. 
Reikningar sjóðsins skulu árlega birtir í Stjórnartíðindum. 

11. gr. 
Sjóðstjórn er heimilt að afla upplýsinga um atvinnuástandið í hinum ýmsu 

byggðarlögum í landinu og gera um það skýrslu. Sömuleiðis er sjóðstjórninni 
rétt að gera áætlun um uppbyggingu atvinnuveganna í einstökum byggðarlögum 
til hliðsjónar við veitingu lána úr sjóðnum til slíkra byggðarlaga um lengra eða 
skemmra tímabil. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við gildistöku laga þessara skal í fyrsta sinn kjósa stjórn atvinnubótasjóðs. 
Kjörtími hennar er þar til ný stjórn er kjörin á fyrsta þingi eftir næstu almennar 
alþingiskosningar. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) HR 

Emil Jónsson.
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LOG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þe
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þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
Altman, Christa Maria Josefa Agnes, húsmóðir, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 
21. janúar 1932. 
Andersen, Hans Schlander, vélvirki, Reykjavík, f. í Danmörku 12. júlí 1940. 
Annegret Baldursdóttir, húsmóðir, Akureyri, f. í Þýzkalandi 13. marz 1943. 
Ayers, Theodora Mabel Norton, húsmóðir, Reykjavík, f. í Bandaríkjum Norður- 

Ameríku 24. maí 1887. 
Beck, Signhild Johanne Katrine, starfsstúlka, Keflavík, f. í Færeyjum 25. 
nóvember 1909. 
Beckemeyer, Gerda Wally Waltraud Emma, húsmóðir, Reykjavík, f. í Þýzka- 
landi 4. október 1927. 
Bjerkhoel, Andreas, bifreiðastjóri í Reykjavík, f. í Noregi 12. apríl 1981. 
Danielsen, Sonja Johanna Nikolina, húsmóðir, Hafnarfirði, f. í Færeyjum 20. 

febrúar 1937. 
Frederiksen, Torben, viðskiptafræðingur, Reykjavík, f. í Danmörku 21. april 
1934. 

. Fúllgraf, Ursel, húsmóðir að Refsmýri í Fellum, Norður-Múlasýslu, f. í Þýzka- 
landi 8. desember 1936. (Fær réttinn 24. september 1962). 

- Graap, Kristel Helena, húsmóðir í Borgargerði í Akrahreppi, f. í Þýzkalandi 
25. janúar 1930. 

Guðjón R. Sigurðsson, smiður, Höfn í Hornafirði, f. á Íslandi 26. apríl 1903. 
(Fær réttinn 24. september 1962). 

- Hansen, Knud Alex, landbúnaðarverkamaður, Haga í Gnúpverjahreppi, f. í 
Danmörku 16. desember 1932. 

. Helga Gabriella Guðmundsdóttir, barn, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 21. apríl 
1958. 
Hemstock, Maurice David, flugvélavirki í Reykjavík, f. í Englandi 21. febrúar 
1942. 

. Hermann, Wally Luise, húsmóðir í Brekku, Aðaldælahreppi, f. í Þýzkalandi 

6. febrúar 1921. 

Hermanns, Ruth Stefanie, fiðluleikari, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 11. ágúst 1913. 

Heuttinen, Lauri Olavi, málari, Reykjavík, f. í Finnlandi 10. ágúst 1933. 
Hilmar Hafsteinn Gunnarsson, barn, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 27. október 

1959. 
- Hriberschek, Herbert August Maria, hljóðfæraleikari, Reykjavík, f. í Austur- 

ríki 8. ágúst 1926. (Fær réttinn 1. október 1962). 
. Hunter, Geoffrey Trevor, prentari í Reykjavík, f. í Bretlandi 5. marz 1935. 
. Jacobsen, Jacob Henrik Valdemar Johannes, bifreiðaviðgerðarmaður, Njarð- 

víkum, f. í Færeyjum 2. október 1930. 
- Jacobsen, Jolana, húsmóðir, Njarðvíkum, f. í Færeyjum 27. október 1934. 

Jacobsen, Robert, verkamaður, Njarðvíkum, f. í Færeyjum 12. marz 1923. 
. Jacobsen, Sólrunn, húsmóðir, Njarðvíkum, f. í Færeyjum 14. júlí 1932.
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. Jacobsen, Thomas Theodor, vélvirkjameistari, Njarðvíkum, f. í Færeyjum 13. 

maí 1925. 
. Jensen, Lillian Anne-Lise, húsmóðir, Keflavík, f. í Danmörku 2. marz 1934. 

. Juzova, Jarmila (Ólafsson), húsmóðir í Reykjavík, f. í Tékkóslóvakíu 8. nóv- 

ember 1926. 
Kröyer, Unni Börde, húsmóðir, Reykjavík, f. í Noregi 30. desember 1930. (Fær 

réttinn 16. september 1962). 
. Körner, Christel Marie, húsmóðir á Þórdísarstöðum í Eyrarsveit, f. í Þýzka- 

landi 27. ágúst 1922. (Fær réttinn 13. júní 1962). 
. Langfeldt, Jörgen Heinrich, bóndi á Ásmundarstöðum í Rangárvallasýslu, f. í 

Þýzkalandi 31. marz 1925. 
. Lindenskov, Jörgen, framreiðslumaður, Akureyri, f. í Danmörku 13. júní 1934. 

(Fær réttinn 13. júní 1962). 
. Madsen, Jens Bruun, rafvirki, Hafnarfirði, f. í Danmörku 2. ágúst 1939. 

Magnús Gamalíel Gunnarsson, barn, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 24. október 

1958. 
. Meyer, Hedwig Franziska Elisabeth (Guðjónsson), húsmóðir í Reykjavík, f. í 

Þýzkalandi 25. marz 1929. 
. Mikkelsen, Ida, húsmóðir, Neskaupstað, f. í Færeyjum 22. september 1922. 
. Mölk, Uwe Jens, rakari, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 14. maí 1936. 
. Nielsen, Niels Peter Frederik, landbúnaðarverkamaður á Álfsnesi, Kjalarnes- 

hreppi, f. í Danmörku 12. júní 1903. 
Olsbo, Ida Elvira, húsmóðir, Reykjavík, f. í Danmörku 4. júlí 1932. 

. Pedersen, Erik Max, vélvirkjanemi, Reykjavík, f. í Danmörku 6. ágúst 1942. 
. Petersen, Ingolf Jóns, nemandi, Reykjavík, f. í Danmörku 30. marz 1940. 

Rasmussen, Kamma, húsmóðir, Neskaupstað, f. í Færeyjum 19. október 1936. 
. Rasmussen, Samuel Andreas, skipasmiður, Neskaupstað, f. í Færeyjum 24. 

febrúar 1938. 

. Richardt, Hertha Maria, húsmóðir, Seyðisfirði, f. í Færeyjum 13. september 
1939. 

. Rúttermann, Sonja Elsa (Haraldsson), húsmóðir í Seltjarnarneshreppi, Í. í 

Þýzkalandi 10. april 1937. 
. Schiöth, Helga Henni Elisabeth Karla, húsmóðir, Siglufirði, f. í Þýzkalandi 

10. júní 1937. 
. Sigríður Bjarnadóttir, húsmóðir, Akureyri, f. á Íslandi 10. október 1921. 
. Steinmiúller, Wilfried Hans-Gunther, nemandi, Stóra-Hofi á Rangárvöllum, Í. í 

Þýzkalandi 2. október 1944. 
. Stolpmann, Maria, húsmóðir, Hafnarfirði, f. í Þýzkalandi 8. marz 1934. 

. Ström, Össur, matreiðslumaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 21. október 1936. 
(Fær réttinn 14. ágúst 1962). 

. Sørensen, Rønn, múrari, Neskaupstað, f. í Danmörku 2. maí 1933. 

Thomasen, Thomas Johan, trésmiður, Reykjavík, f. í Færeyjum 2. nóvember 
1888. 

. Thomsen, Ove Helmuth, landbúnaðarverkamaður í Reykjavík, f. í Danmörku 

13. júní 1932. (Fær réttinn 18. apríl 1962). 
Weidemann, Alma Dorothea Erna, ráðskona, Hafrafelli í Reykhólahreppi, f. 
í Þýzkalandi 3. október 1930. 

. Wiggert, Ingeborg Ella Anna, húsmóðir, Hafnarfirði, f. í Þýzkalandi 21. sept- 
ember 1929. 

. Waáchter, Harri, trésmiður, Reykjavík, f. í Þýzkalandi 17. júlí 1933. 

. Ziebert, Christel (Kristinsson), húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 21. nóv- 
ember 1926. (Fær réttinn 30. maí 1962).
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2. gr. 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast íslenzkan ríkisborgara- 

rétt með lögum þessum, fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um 
mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

21. apríl. |. Nr. 42. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um landshöfn i Keflavikurkaupstad 

og Njarðvíkurhreppi. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 
4. gr. laganna orðist þannig: 

Stjórn hafnarinnar skipa 5 menn: þrír kosnir af sameinuðu Alþingi, einn 
kosinn af bæjarstjórn Keflavíkur og einn af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. Hafn- 
arstjórn skal kosin til fjögurra ára í senn. Ráðherra sá, sem fer með hafnarmál, 
skipar formann hafnarstjórnar úr hópi stjórnarmanna. 

Hafnarstjóri skal ráðinn sem fastur starfsmaður hafnarinnar og skipaður í 
starfið af áðurnefndum ráðherra. Hafnarstjóri skal hafa framkvæmdastjórn og 
daglegan rekstur hafnarinnar með höndum. Hann situr fundi hafnarstjórnar og 
hefur þar tillögurétt. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við gildistöku laga þessara skulu bæjarstjórn Keflavíkur og hreppsnefnd Njarð- 
víkurhrepps kjósa hvor um sig mann í stjórn landshafnarinnar, og skal kjörtími 
þeirra vera til ársloka 1965. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.



Nr. 43. 56 21. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 50 24. apríl 1954, um brunatryggingar 

utan Reykjavíkur. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
2. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Tekjur vátryggingafélags af starfsemi samkvæmt samningi um slíkar trygg- 

ingar eru undanþegnar sköttum til ríkissjóðs og sveitarfélags, en félögin skulu þó 
gjalda fasteignaskatta og aðstöðugjald samkv. II. og III. kafla laga um tekjustofna 

sveitarfélaga. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

Nr. 44. . 21. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 61 31. maí 1947, um vátryggingafélög fyrir fiskiskip. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
35. gr. laganna orðist svo: 
Vátryggingafélög, sem starfa samkvæmt lögum þessum, eru undanþegin eignar- 

og tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöldum til sveitarfélaga, nema fasteignaskatti og að- 
stöðugjaldi samkv. II. og III. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Emil Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 12—-44. Útgáfudagur 4. maí 1962.
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LOG 
um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 16/1955. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

36. og 37. tölul. 1. gr. laganna orðist svo: 

36. Austur-Egilsstaðahérað: Skriðdalshreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, 
Eiðahreppur og Hjaltastaðahreppur. Læknissetur í Egilsstaðaþorpi; 

37. Bakkagerðishérað: Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur í Bakkagerðisþorpi. 

j 2. gr. 
Á eftir 8. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi: 

Heimilt er, að fengnum tillögum landlæknis, að greiða úr ríkissjóði allt að helm- 
ingi kostnaðar við nauðsynleg lækningatæki og útbúnað í lækningastofu héraðs- 
læknis í fámennum læknishéruðum, gegn jafnmiklu framlagi frá læknishéraðinu. 

3. gr. 
2. málsgrein 10. greinar laganna falli niður, en í stað hennar komi svo hljóðandi: 

Um greiðslu fyrir störf héraðslækna og aðstoðarlækna og staðgöngumanna hér- 
aðslækna fer sem hér segir: 

1. Embættislaun héraðslækna skulu greidd fyrir embættisstörf, en til slíkra 
starfa telst einkum: Samfelld gegningarskylda læknis í héraði, öll tilskilin skýrslu- 
gerð, sóttvarnir, ónæmisaðgerðir, berklapróf, almennt heilbrigðiseftirlit, svo sem með 
vatnsbólum, fráræslu, húsakynnum, þrifnaði, matvælum, aðbúnaði í verksmiðjum 
og á öðrum vinnustöðum og ýmislegt fleira, er fellur undir starfssvið heilbrigðis- 
nefnda eða tekið er fram í erindisbréfi héraðslækna. 

2. Fyrir störf í þágu sjúkrasamlaga og annarra greina almannatrygginga fari 
greiðsla eftir gjaldskrá, sem landlæknir semur og ráðherra staðfestir, eða samn- 
ingum, er stéttarfélög lækna eiga annars vegar hlut að fyrir hönd lækna, en sjúkra- 
samlög eða Tryggingastofnun ríkisins hins vegar. 

3. Fyrir störf, önnur en embættisstörf, í þágu ríkis, sveitarfélaga og opinberra 
stofnana fari greiðsla eftir sömu reglum og þá er sjúkrasamlög eða aðrar greinar 
almannatrygginga eiga í hlut. 

4. Fyrir störf í þágu annarra en almannatrygginga, ríkis, sveitarfélaga og opin- 
berra stofnana fari greiðsla eftir reglum, er stéttarfélög lækna setja og birta almenn- 
ingi. Nú eru slíkar reglur ekki birtar, og mega þá læknar, er í hlut eiga, ekki krefj- 
ast hærri greiðslu en þá er almannatryggingar eiga í hlut. 
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4. gr. 
Aftan við lögin bætist svo hljóðandi 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þangað til heilbrigðisstjórnin setur gjaldskrá skv. 2. tölulið 2. málsgr. 10. gr. 
laganna, skal núgildandi gjaldskrá héraðslækna gilda um störf þeirra í þágu sjúkra- 
samlaga og annarra greina almannatrygginga. 

Ríkisstjórninni er heimilt, til viðbótar heimildum, sem fyrir eru, að greiða allt 
að 300 þús. kr. árlega til þess að bæta læknisþjónustu í þeim héruðum, þar sem 
mestra úrbóta er þörf að dómi landlæknis. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. $.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 46. . 21. apríl. 
LÖG 

um Samvinnubanka Íslands hf. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimilt er að stofna hlutafélag, sem heiti Samvinnubanki Íslands h.f. Hlut- 

verk félagsins skal vera að starfrækja banka, er hafi það sérstaklega að markmiði 
að styðja samvinnurekstur landsmanna. 

2. gr. 
Hlutafé félagsins skal nema eigi minna en 10 millj. króna. Samband ísl. sam- 

vinnufélaga skal safna innan sinna vébanda og leggja fram sem hlutafé 10 millj. 
króna. Ábyrgðarmenn Samvinnusparisjóðsins skulu hafa rétt til að skrifa sig fyrir 
hlutum í félaginu, er nemi allt að tifaldri upphæð núverandi hluta þeirra í heildar- 
ábyrgðarfé Samvinnnusparisjóðsins. Innan níu mánaða, frá því að lög þessi taka 
gildi, skal boðað til stofnfundar hlutafélagsins, en hafi ofangreindir aðilar þá eigi 
safnað tilskildu hlutafé, skal stjórn Samvinnusparisjóðsins bjóða út innanlands það, 
sem á vantar. 

3. gr. 
Heimili og varnarþing Samvinnubanka Íslands h.f. er í Reykjavík. Stjórn 

félagsins er heimilt að ákveða, að bankinn hafi útibú. 

4. gr. 
Samvinnubanki Íslands h.f. skal taka við öllum eignum, skuldum og ábyrgð- 

um Samvinnusparisjóðsins og starfsemi hans og koma að öllu leyti í hans stað, 
enda samþykki meiri hluti ábyrgðarmanna Samvinnusparisjóðsins eignayfirfærsluna.
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5. gr. 
Stjórn félagsins skal kosin með hlutfallskosningu á aðalfundi ár hvert. Skal 

hún skipuð að minnsta kosti þrem aðalmönnum og jafnmörgum til vara, er kosnir 
skulu á sama hátt. 

6. gr. 
Stjórn félagsins ræður bankastjóra, ákveður ráðningarkjör hans og setur 

honum erindisbréf. 

7. gr. 
Á stofnfundi félagsins skal setja því samþykktir. Þá skal og setja reglugerð 

um starfsemi bankans. Í samþykktum og reglugerð skal setja nánari ákvæði um 
félagið og bankann. Skulu þar á meðal vera ákvæði um aukningu hlutafjár, aðilja- 
skipti að hlutabréfum og endurskoðun á reikningum bankans. Samþykktir og reglu- 
gerð bankans (félagsins) skulu vera háð staðfestingu viðskiptamálaráðherra. 

8. gr. 
Arð af hlutafé má því aðeins greiða, að innborgað hlutafé ásamt varasjóði nemi 

samtals 5% af samanlögðu innlánsfé í bankanum, bæði í hlaupareikningum og 
sparisjóði. Þegar því marki er náð, skal eigi heimilt að greiða hærri arð en sem 
nemur almennum innlánsvöxtum af sparifé, unz innborgað hlutafé ásamt varasjóði 
nemur 10% af innlánsfénu. 

9. gr. 
Bankanum skal heimilt í samræmi við tilgang sinn, sbr. 1. gr.: 
Að taka við innlögum með sparisjóðskjörum og í hlaupareikning. 
Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 
Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu samþykki 
æðri stjórnvalda. 

4. Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
5. Að kaupa og selja skuldabréf ríkis-, bæjar- eða sveitarfélaga eða önnur trygg, 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa eða selja nema í 
umboði annarra. 

6. Að annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

„
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10. gr. 
Bankinn skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, 
bankavaxtabréfum Landsbanka Íslands eða öðrum jafntryggum verðbréfum. Verð- 
bréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 20%, ef viðskiptamálaráðherra, að 
fengnum tillögum stjórnar bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma 
inneign í Seðlabankanum. 

11. gr. 
Bankinn skal njóta sömu sérréttinda og Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 

19., 21. og 23. gr. laga nr. 11 29. marz 1961. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Bankinn tekur þó ekki til starfa, fyrr en 

samþykktir hans og reglugerð hafa verið staðfestar af ráðherra og helmingur 
lofaðs hlutafjár hefur verið greiddur. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ)   

Gylfi Þ. Gíslason.



Nr. 47. 60 21. april. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 40 23. maí 1949, um áburðarverksmiðju. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 

Áburðarverksmiðjan skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum, 
nema fasteignasköttum og landsútsvari samkv. II. og IV. kafla laga um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó svo, að ákvæðið um landsútsvar komi fyrst til 

framkvæmda á árinu 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 48. . 25. april. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna viðbyggingar Landsspítalans. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka á árunum 1962 og 1963 4 milljón króna innlent 

lán hvort árið, og skal láninu varið til framhaldsframkvæmda við nýbyggingu 
Landsspítalans. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 25. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um Ríkisábyrgðasjóð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Koma skal á fót sérstökum sjóði, sem nefnist Ríkisábyrgðasjóður. Hann er eign 

ríkisins og lýtur stjórn fjármálaráðherra, og ber ríkissjóður ábyrgð á fjárreiðum 
sjóðsins. 

2. gr. 
Stofnfé Ríkisábyrgðasjóðs er sem hér segir: 

1. Gengishagnaður, sem samkvæmt 2. málsgr. 6. gr. laga nr. 80 3. ágúst 1961 
á að renna til ríkissjóðs. 

2. Áhættugjald samkvæmt 4. gr. laga nr. 37 29. marz 1961, um ríkisábyrgðir, það 
sem goldizt hefur, er lög þessi taka gildi. 

3. Afhenda skal sjóðnum framkröfur, sem ríkissjóður á, vegna þess að 
hann hefur sem ábyrgðaraðili orðið að svara til kröfu, svo og kröfur, sem stafa af 
því, að ríkissjóður hefur sjálfur tekið lán og endurlánað lánsfé, en vanskil hafa 
orðið af hálfu lántaka. Fjármálaráðherra er einnig heimilt að afhenda sjóðnum 
kröfur, er af því stafa, að vanskil hafa orðið á lánum, sem veitt hafa verið beint úr 

ríkissjóði. 

3. gr. 
Tekjur Ríkisábyrgðasjóðs eru: 

1. Áhættugjald fyrir ríkisábyrgðir samkv. 4. gr. laga nr. 37 29. marz 1961, um 
ríkisábyrgðir, það er goldið verður eftir gildistöku laga þessara. 

2. Fé það, sem endurgreiðist samkvæmt kröfum þeim, er greinir í 3. tölulið 2. 
gr., svo og fé, sem greiðist upp í kröfur Ríkisábyrgðasjóðs samkv. 2. málsgr. 4. gr. 

3. Framlög, sem ákveðin verða í fjárlögum hverju sinni, eftir því sem sjóð- 
urinn þarf á að halda. 

4. gr. 
Úr Ríkisábyrgðasjóði skal greiða kröfur, sem fallið hafa á ríkissjóð eftir 1. 

janúar 1961 vegna ábyrgðar, er hann hefur tekizt á hendur. Sama gildir um kröfur, 
sem fallið hafa á ríkissjóð eftir 1. janúar 1961 fyrir vanskil á lánum, sem ríkis- 
sjóður hefur tekið að láni og endurlánað. 

Ríkisábyrgðasjóður eignast framkröfur, er myndast samkv. 1. málsgr. 

5. gr. 
Ríkissjóði er heimilt að semja við einhvern ríkisbankanna um, að sá banki taki 

að sér umsjá Ríkisábyrgðasjóðs eftir nánari reglum, er ráðherra setur. 

6. gr. 
Kostnað við framkvæmd laga þessara skal greiða af fé Ríkisábyrgðasjóðs. 

Endurprentað blað. 
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7. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd 

laga þessara, þ. á m. um starfshætti sjóðsins og um heimtu krafna þeirra, er sjóðn- 
um tilheyra. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur jafnframt úr gildi 3. málsgr. 4. gr. laga 

nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir. 

Gjört að Bessastöðum 28. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 50. = 28. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um Síldarverksmiðjur ríkisins. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
14. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 37/1955, orðist svo: 

Sildarverksmiðjurnar eru undanþegnar tekju- og eignarskatti, svo og gjöldum 
til sveitarfélaga, nema fasteignaskatti og landsútsvari, samkvæmt II. og IV. kafla 
laga um tekjustofna sveitarfélaga. Heimilt er þó sveitarstjórnum að innheimta að- 
stöðugjald af öllum öðrum rekstri verksmiðjanna en sildarbræðslu, þar á meðal 
vegna seldrar vinnu vélaverkstæða þeirra, enda greiði verksmiðjurnar ekki lands- 
útsvar af þessum rekstri. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1963. 

Gjört að Bessastöðum 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 51 11. júní 1960, um breyting á lögum nr. 60 

17. júní 1957, um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. töluliður 37. gr. laga nr. 60/1957 orðist svo: 
2. í læknadeild 12. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 27. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Emil Jónsson. 

27. apríl. . Nr. 52. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 57/1957, um breyting á lögum nr. 56 frå 31. mai 1927, 
um skemmtanaskatt og þjóðleikhús. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „1961“ í ákvæði til bráðabirgða komi: 1963. 

2. gr. 
Á eftir fyrri málsgrein í ákvæði til bráðabirgða komi ný málsgrein: 
Hagnaður Viðtækjaverzlunar ríkisins af innflutningi sjónvarpstækja skal renna 

til Ríkisútvarpsins til undirbúnings og rekstrar sjónvarps. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 27. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Ríkisstjórnin hefur tjáð mér, að greiðslur fyrir flest störf verk- 

fræðinga í þágu ríkisins hafi undanfarið verið ákveðnar með hliðsjón af 

tímakaupi samkvæmt gjaldskrá Verkfræðingafélags Íslands, frá 19. april 

1955, með síðari verðlagsuppbótum samkvæmt lögum. Verkfræðingafélag 

Íslands hafi nú gefið út nýja gjaldskrá, sem gildi frá 1. þ. m., þar sem tíma- 

kaupi er ætlað að hækka allt að 320%, auk þess sem þóknun fyrir ákvæðis- 

vinnu er ætlað að hækka verulega. 
Slík hækkun á kaupi verkfræðinga myndi óhjákvæmilega valda stór- 

kostlegri röskun á launamálum bæði hjá ríki og öðrum aðilum og auk 

þess óeðlilegum kostnaðarauka við margvísleg rannsóknarstörf og fram- 

kvæmdir. 
Því telur ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri til að komið verði i veg 

fyrir að nefnd gjaldskrá komi til framkvæmda. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Þóknun verkfræðinga fyrir verkfræðistörf, unnin í ákvæðisvinnu eða tíma- 

vinnu, skal eigi vera hærri en ákveðið er í gjaldskrá Verkfræðingafélags Íslands, 
frá 19. apríl 1955, að viðbættum lögleyfðum uppbótum. 

Le 

40% þ 

ggi verkkaupandi til vinnuaðstöðu verkfræðings, skal sú vinnuaðstaða teljast 
óknunar samkvæmt fyrrnefndri gjaldskrá, frá 19. apríl 1955. 

2. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála og varða 

brot sektum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 2. maí 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 
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LÖG 
um þjóðskrá og almannaskráningu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Sérstök stofnun, þjóðskráin, annast almannaskráningu samkvæmt lögum þess- 
um og annað það, er þau mæla fyrir um. Hagstofan fer með stjórn þjóðskrárinnar, 
og skal hún rekin sem deild í Hagstofunni. Fjárreiður þjóðskrárinnar skulu vera 
algerlega greindar frá fjárreiðum Hagstofunnar. 

Hagstofan leggur þjóðskránni til starfslið eftir þörfum hennar á hverjum tíma, 
gegn endurgreiðslu launa hlutaðeigandi starfsmanna. 

2. gr. 
Auk þjóðskrárinnar og Hagstofunnar starfa sveitarstjórnir og sóknarprestar ut- 

an kaupstaða að almannaskráningu samkvæmt þessum lögum. Í kaupstöðum, þar sem 
sóknarprestur hefur hingað til starfað að almannaskráningu með bæjarstjórn, skal 
hann þó halda því áfram á sama hátt og verið hefur. 

Ákvæði 10., 14. og 15. gr. varðandi sóknarpresta eiga við þá presta eina, er 
starfa að almannaskráningu, en þar, sem minnzt er á sóknarpresta annars staðar i 
lögum þessum, er átt við alla starfandi presta og safnaðarstjóra. 

3. gr. 
Hlutverk sitt leysir þjóðskráin af hendi með þvi: 

1. að láta opinberum aðilum í té árlega íbúaskrá samkvæmt nánari ákvæðum þess- 
ara laga, 

2. að láta sveitarstjórnum i té stofn að kjörskrá, þá er forsetakosningar, alþingis- 
kosningar eða sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram, 

3. að láta opinberum aðilum og öðrum í té aðrar skrár en þær, er um ræðir í 1. og 
2. tölulið, endurgjaldslaust eða gegn greiðslu, hvort tveggja samkvæmt nánari 
ákvörðunum Hagstofunnar, 

4. að láta opinberum aðilum og almenningi í té upplýsingar og vottorð samkvæmt 
nánari ákvæðum þessara laga, 

5. að stuðla að því með skrárgerð sinni, annars vegar að enginn gjaldskyldur ein- 
staklingur sleppi við álagningu lögboðinna gjalda og hins vegar að tvísköttun 
manna eigi sér ekki stað, — enn fremur að hafa um það meðalgöngu milli sveitar- 
félaga, að einstaklingar með óljóst eða umdeilanlegt heimilisfang verði skráðir 
í ákveðnu umdæmi, 

6. að láta í té efnivið í mannfjöldaskýrslur Hagstofunnar. 
A9 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 
Almannaskráning byggist á þeim gögnum, sem hér eru talin: 

1. Tilkynningar um aðsetursskipti, samkvæmt lögum nr. 73/1952 með síðari breyt- 

ingum. 
2. Skýrslur sóknarpresta til Hagstofunnar um fæðingar, skirnir, nafngiftir, hjóna- 

vígslur og mannslát. 
3. Mannskaðaskýrslur til Hagstofunnar, samkvæmt lögum nr. 42/1913, þær þeirra er 

varða horfna menn, sem taldir eru látnir. 
4. Skýrslur héraðsdómara til Hagstofunnar um hjónavíigslur og um leyfi til skiln- 

aðar að borði og sæng. 
5. Skýrslur dómsmálaráðuneytisins til Hagstofunnar um leyfi til lögskilnaðar, 

ættleiðingarleyfi og breytingar á ríkisborgararétti o. fl. í því sambandi. 
6. Sérstakar upplýsingar sveitarstjórna, sóknarpresta, útlendingaeftirlits og annarra 

opinberra aðila um menn. 
7. Upplýsingar, sem þjóðskráin aflar sér sjálf með eftirgrennslan eða henni berast 

á einn eða annan hátt, eftir því sem þörf krefur og heimildir leyfa. 
Hagstofan lætur gera eyðublöð undir skýrslur þær, sem um ræðir í fyrri málsgr. 

þessarar gr., og kveður á um skil þeirra. 

5. gr. 
Hagstofan getur krafizt þess af opinberum aðilum, að þeir láti þjóðskránni í té 

skýrslur og upplýsingar, sem hún þarfnast til starfsemi sinnar, enda séu þær á reið- 
um höndum. Hagstofunni er heimilt að ákveða skilafresti í þessu sambandi. 

6. gr. 
Nú bregzt það, að skýrslur, sem um ræðir í 4. og 5. gr., séu látnar í té, áður en 

fresti lýkur, og getur Hagstofan þá þröngvað hlutaðeiganda með dagsektum, 50— 
300 kr. á dag, til að láta gögnin í té. Dagsektir skulu taka gildi 5 dögum eftir að Hag- 
stofan tilkynnir hlutaðeigandi aðila þær með símskeyti eða bréfi afhentu sama dag 
og það er skrifað, enda geri hann ekki skil áður en þeim fresti lýkur. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar taka einnig til skila sóknarpresta á dánar- 
vottorðum, svo og til skila ljósmæðra á tilkynningum um barnsburði, samkvæmt 
reglugerð nr. 103/1933 eins og henni var breytt með auglýsingu nr. 158/1942. 

Lögreglustjóri innheimtir sektarfé samkvæmt 1. og 2. málsgr. þessarar gr., og 
rennur það í ríkissjóð. Hlutaðeigandi skal inna greiðslu sektarfjárins af hendi ekki 
síðar en 7 dögum eftir að hann afhenti Hagstofunni hinar síðbúnu skýrslur eða 
setti þær í póst. 

7. gr. 
Nú kemur það í ljós, að sóknarprestur hefur vanrækt að gera lögboðna skýrslu 

til Hagstofunnar um fæðingu, skírn, nafngift, hjónavígslu eða mannslát eða skýrsla 
um slíkt er fyrst látin í té að liðnum skilafresti, og varðar það þá sekt allt að 500 kr. 
Sama gildir, ef sóknarprestur framkvæmir líksöng án þess að hafa áður fengið í 
hendur dánarvottorð hins látna. 

Nú annast annar prestvigður maður en hlutaðeigandi sóknarprestur (safnaðar- 

stjóri) skirn eða hjónavígslu, og skal hann þá tilkynna hana bæði sóknarpresti 

prestakallsins og Hagstofunni innan 7 daga, en útfararathöfn, sem hann annast, 
skal hann tilkynna bæði hlutaðeigandi sóknarpresti og Hagstofunni áður en 3 dagar 
eru liðnir frá útförinni. Sé þetta vanrækt, varðar það sekt allt að 500 kr. 

Nú vanrækir ljósmóðir að láta í té lögboðna tilkynningu um barnsburð eða 
tilkynning um hann er fyrst afhent að liðnum skilafresti, og varðar það þá sekt 
allt að 500 kr.
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8. gr. 
Á grundvelli gagna þeirra, er um ræðir í 4. og 5. gr., fylgist þjóðskráin með breyt- 

ingum á skráningaratriðum frá 1. desember ár hvert til jafnlengdar næsta ár og 
hefur tiltækar upplýsingar um þær, eftir því sem föng eru á. 

9. gr. 
Eftir gögnum þeim um breytingar skráningaratriða, sem þjóðskráin fær í hend- 

ur, skal gera árlega íbúaskrá fyrir hvert sveitarfélag, miðað við 1. desember, með 
nöfnum allra einstaklinga, er aðsetur hafa í því þann dag, ásamt upplýsingum um 
fæðingardag og þau atriði önnur um hvern einstakling, er máli skipta fyrir opinber 
not skránna. 

Að því er snertir skráningaratriði, sem vandkvæðum er bundið að fá skýrslur 
um í tæka tíð, er heimilt að miða íbúaskrár við annan tíma á hausti en 1. desem- 
ber. Um aðsetur manna skal þó ávallt miða við 1. desember í íbúaskrám. 

10. gr. 
Í janúarmánuði ár hvert sendir þjóðskráin sveitarstjórnum, sóknarprestum utan 

kaupstaða og skattyfirvöldum eintak af íbúaskrá viðkomandi umdæmis 1. desember 
næsta ár á undan. 

Sveitarstjórnir og sóknarprestar skulu fara yfir íbúaskrána í sameiningu eins 
fljótt og auðið er eftir móttöku hennar. Sveitarstjórn gerir athugasemdir um oftalda 
eða vantalda einstaklinga á henni, samkvæmt nánari fyrirmælum þjóðskrárinnar. 
Hlutaðeigandi prestur aðstoðar sveitarstjórn við þetta verk og leggur í því sambandi 
til upplýsingar um breytingar, sem hann fékk vitneskju um við húsvitjanir haustið 
áður eða á annan hátt. Að þessu loknu tilkynnir sveitarstjórn þjóðskránni athuga- 
semdir sínar um oftalda og vantalda einstaklinga. 

Sveitarstjórn má ekki breyta íbúaskrá sinni til samræmis við athugasemd, sem 
hún gerir samkvæmt 2. málsgr. þessarar gr., nema þjóðskráin fallist á hana, sbr. 
ákvæði 11.— 13. gr. 

Sveitarstjórn skal, um leið og hún fer yfir íbúaskrá sína, gera á henni nauðsyn- 
legar leiðréttingar og lagfæringar, aðrar en þær, sem samþykki þjóðskrárinnar þarf 
til, sbr. 3. málsgr. Sveitarstjórn gerir þjóðskránni grein fyrir öllum slíkum breyt- 
ingum á íbúaskránni, um leið og hún tilkynnir athugasemdir sínar um oftalda og 
vantalda menn á íbúaskrá samkvæmt 2. málsgr. þessarar gr. 

Þjóðskráin ákveður sveitarstjórnum fresti til að tilkynna athugasemdir samkvæmt 
2. málsgr. og breytingar samkvæmt 4. málsgr. Heimilt er að beita dagsektum í þessu 
sambandi samkvæmt ákvæðum 6. gr. þessara laga. 

11. gr. 
Þegar lokið er skilafresti þeim, sem ákveðinn hefur verið samkvæmt 5. málsgr. 

10. gr., ber þjóðskráin saman athugasemdir sveitarstjórna um oftalda og vantalda 
menn á íbúaskrám. 

Nú er einstaklingur oftalinn á íbúaskrá samkvæmt athugasemd einnar sveitar- 
stjórnar, en vantar á íbúaskrá samkvæmt athugasemd annarrar sveitarstjórnar, og 
tilkynnir þjóðskráin þá aðilum breytingar á íbúaskrám viðkomandi sveitarfélaga til 
samræmis, eins fljótt og auðið er. 

Nú ber sveitarstjórn fram þá athugasemd, áður en fresti lýkur, að tiltekinn ein- 
staklingur sé vantalinn á íbúaskrá umdæmis hennar, og skal þjóðskráin þá taka at- 
hugasemdina til greina að jafnaði, ef önnur sveitarstjórn, sem hlut á að máli, van- 
rækir að tilkynna henni leiðréttingar sínar og athugasemdir við skrána, áður en fresti 
lýkur. Þjóðskráin tilkynnir hlutaðeigandi sveitarstjórnum breytingar á íbúaskrá þeirra 
af þessum sökum.
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Nú ber tveim sveitarstjórnum, sem haldið hafa skilafresti, ekki saman um, hvar 
maður skuli vera á íbúaskrá, og tilkynnir þá þjóðskráin þeim það og skorar á þær 
að rökstyðja mál sitt fyrir ákveðinn tíma. Að fresti loknum tekur þjóðskráin 
ákvörðun í málinu samkvæmt fengnum gögnum og tilkynnir hlutaðeigandi sveitar- 
stjórnum niðurstöðuna án tafar. 

12. gr. 
Nú telur sveitarstjórn einhvern einstakling oftalinn á íbúaskrá sveitarfélags- 

ins, án þess að nokkur önnur sveitarstjórn telji hann vantalinn á íbúaskrá sinni 
að svo stöddu, og gerir þjóðskráin þá ráðstafanir til að fá það upplýst, í hvaða sveitar. 
félagi hann hafðist við undangenginn 1. desember. Síðan tilkynnir hún hlutaðeigandi 
sveitarstjórn, að hann skuli settur þar á íbúaskrá, nema í ljós komi, að hann teljist 
heimilisfastur í enn öðru umdæmi. Þjóðskráin getur og, ef ástæða er til, mælt svo 
fyrir, að einstaklingur, sem þannig er ástatt um, sé tekinn á íbúaskrá sveitarfélags, 
sem hann settist að í eftir 1. desember. Sömuleiðis getur þjóðskráin lagt fyrir sveitar- 
stjórn þess umdæmis, þar sem hlutaðeigandi var upphaflega á íbúaskrá, að hann sé 
aftur settur á hana. 

13. gr. 
Ákvarðanir þjóðskrárinnar samkvæmt 11. og 12. gr. um, hvar menn skuli vera á 

íbúaskrá, ráða úrslitum um það, í hvaða umdæmi tekju- og eignarskattur og hlið- 
stæð þinggjöld eru á þá lögð, og verður þeim ekki áfrýjað. En það eitt, að maður er 
á íbúaskrá sveitarfélags samkvæmt slíkri ákvörðun þjóðskrárinnar og án samþykkis 
sveitarstjórnar, getur aldrei leitt af sér neinn rétt annarra sveitarfélaga eða einstak- 
linga til að gera fjárkröfu á hendur hlutaðeigandi sveitarfélagi vegna manns, sem svo 
er ástatt um. 

14. gr. 
Þjóðskráin sendir hlutaðeigandi skattyfirvaldi og sóknarpresti afrit af tilkynn- 

ingum þeim, er hún sendir sveitarstjórn samkvæmt 11.— 13. gr., og breyta þessir að- 
ilar íbúaskránni til samræmis. Sama gildir um aðrar breytingar, sem þjóðskráin til- 
kynnir þessum aðilum. 

Sveitarstjórn skal tilkynna hlutaðeigandi skattyfirvaldi og sóknarpresti allar 
breytingar á íbúaskrá, sem hún gerir samkvæmt 4. málsgr. 10. gr., og rita þessir 
aðilar þær á íbúaskrá. 

Sveitarstjórn skal rita breytingar, sem gerðar eru á íbúaskrá, á aðrar skrár, sem 

leiddar eru af henni, eftir því sem við á. 

15. gr. 
Sóknarprestar skulu, er þeir húsvitja á hverju hausti, safna upplýsingum um 

allar breytingar, sem orðið hafa á aðsetri manna miðað við síðustu íbúaskrá, og í því 
sambandi ber þeim eftir föngum að afla vitneskju um fullt aðsetur hvers einstak- 
lings, sem hefur tekið sér annað aðsetur en hann hafði samkvæmt síðustu íbúaskrá. 
Leggja skal upplýsingar þessar til grundvallar, þegar næsta íbúaskrá er endurskoðuð 
af sveitarstjórn og sóknarpresti, sbr. 10. gr., að svo miklu leyti sem þess gerist þörf. 

Sóknarprestar skulu aðstoða við söfnun aðseturstilkynninga í prestakalli sínu, 
eftir því sem föng eru á. 

Þriðja hvert ár skal hver sóknarprestur bera allar upplýsingar íbúaskrárinnar 
um nöfn, fæðingardaga og hliðstæð atriði saman við það, sem skráð er um sömu 
einstaklinga í embættisbókum prestakallsins. Að loknum þessum samanburði lætur 
sóknarprestur þjóðskránni í té þær leiðréttingar, er hann telur gera þurfa á íbúaskrá 
prestakallsins. 

Biskupsskrifstofan og Hagstofan ákveða sameiginlega framkvæmd á ákvæðum 
þessarar gr. í einstökum atriðum.
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16. gr. 
Hverri sveitarstjórn er skylt að gera viðeigandi ráðstafanir til að afla upplýsinga 

um breytingar, sem kann að þurfa að gera á íbúaskrá umdæmisins til þess að hún 
verði rétt, miðað við 1. desember hvert ár. Þjóðskráin getur, ef svo ber undir, lagt 
fyrir sveitarstjórn að gera tilteknar ráðstafanir í þessu skyni, þar á meðal láta fara 
fram almenna manntalskráningu í umdæminu. 

Nú telur þjóðskráin, að framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt lögum nr. 
13/1952 sé ábótavant í umdæmi, og getur hún þá lagt fyrir hlutaðeigandi sveitar- 
stjórn að gera tilteknar ráðstafanir til úrbóta, þar á meðal láta fara fram almenna 
manntalsskráningu í umdæminu. 

17. gr. 
Iögjöld til almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 24/1956, um almannatrygg- 

ingar, og sóknargjöld samkvæmt lögum nr. 36/1948, um sóknargjöld, skulu lögð á 
menn á sömu stöðum og tekju- og eignarskattur er á þá lagður eftir íbúaskrá 1. des- 
ember hvert ár, sbr. 1. málslið 1. málsgr. í 32. gr. laga nr. 46/1954, um tekju- og 
eignarskatt. 

18. gr. 
Þjóðskráin lætur embættum og sveitarstjórnum í té hvers konar upplýsingar 

um einstaklinga, sem skrár hennar og önnur gögn hafa að geyma, enda þurfi þau 
upplýsinganna við vegna embættisrekstrar eða hliðstæðra starfa. Þjóðskráin lætur 
slíkar upplýsingar í té ókeypis, en sé um að ræða meiri háttar verk, setur hún þó 
krafizt þess, að hlutaðeigandi endurgreiði henni kostnað við það. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. taka ekki til opinberra fyrirtækja. 

19. gr. 
Þjóðskráin veitir hverjum sem er upplýsingar um aðsetur manna og önnur 

atriði samkvæmt skrám sínum og gögnum, eftir reglum, sem Hagstofan setur. 
Þjóðskráin skal frá ársbyrjun 1963 annast útgáfu allra fæðingarvottorða og hlið- 

stæðra vottorða til opinberra nota, annarra en þeirra, sem sóknarprestar láta í té 
eftir kirkjubókum, meðan þær eru lögum samkvæmt í vörzlu þeirra. Vottorð þjóð- 
skrárinnar skulu veitt samkvæmt kirkjubók eða skýrslu sóknarprests til Hag- 
stofunnar. 

Þjóðskráin tekur gjald fyrir veitingu upplýsinga og útgáfu vottorða samkvæmt 
þessari gr., og fer það eftir gjaldskrá, sem Hagstofan setur. Þegar sérstaklega stendur 
á, má veita afslátt af gjaldi eða fella það niður. Gjald fyrir upplýsingar og vottorð 
skal greitt um leið og ósk er borin fram þar um. 

Þjóðskráin getur lagt fyrir einstakar sveitarstjórnir að láta almenningi í té upp- 
lýsingar samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr., og ber þjóðskránni þá ekki skylda til að 
veita íbúum viðkomandi umdæma slíka þjónustu. 

20. gr. 
Ríkissjóður stendur straum af árlegum kostnaði við rekstur þjóðskrárinnar að 

%o hlutum og Tryggingastofnun ríkisins að 4 hluta. 

21. gr. 
Hið árlega framlag Tryggingastofnunarinnar samkvæmt 20. gr. er endurgjald 

fyrir not hennar á vélspjöldum þjóðskrárinnar til skrárgerðar, svo og fyrir almenna 
þjónustu og aðstoð, sem þjóðskráin lætur Tryggingastofnuninni í té og eigi skal 
koma greiðsla fyrir. Hins vegar á ákvæðið í 2. málslið 1. málsgr. 18. gr. við Trygg- 
ingastofnunina jafnt og við aðra opinbera aðila.
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Sveitarfélög eiga, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir, rétt á árlegum 

íbúaskrám samkvæmt 9. gr. og kjörskrárstofni samkvæmt 2. tölulið 3. gr. og auk 

þess njóta þau upplýsingaþjónustu þjóðskrárinnar samkvæmt 18. gr. En aðrar 

skrár en þær, sem hér er gert ráð fyrir, svo og önnur þjónusta heldur en veiting 

upplýsinga, skal greidd þjóðskránni sérstaklega. 

22. gr. 

Reikningsár þjóðskrárinnar er almanaksárið. Ríkisendurskoðunin endurskoðar 

reikninga hennar. 

23. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 31 27. marz 

1956, um þjóðskrá og almannaskráningu. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 
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LÖG 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Lög þessi taka til starfsmanna, sem skipaðir eru, settir eða ráðnir í þjónustu 

ríkisins, ríkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum launum og minnst 

þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 

Ákvæði laganna taka ekki til: 
1. Ráðherra né hæstaréttardómara, sbr. þó 2. málsgr. 4. gr. 

2. Iðnaðarmanna, sjómanna, verkafólks né starfsfólks í iðjuverum, er um kaup 

þeirra og kjör fer eftir kjarasamningum stéttarfélaga þeirra og vinnuveitenda, sbr. 

lög nr. 80/1938. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari reglur um framkvæmd 

þessa ákvæðis. 
3. Bankastarfsmanna. 
4. Starfsmanna Alþingis. 

2. gr. 

Fjármálaráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs, að því er varðar kjarasamninga 

og aðrar ákvarðanir af hendi ríkisvalds samkvæmt lögum þessum. Hann getur 

skipað nefnd þriggja til fimm manna til að annast samninga af sinni hendi. 

3. gr. 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja fer með fyrirsvar ríkisstarfsmanna um 

kjarasamninga og aðrar ákvarðanir af hendi starfsmanna samkvæmt lögum þessum.
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Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja velur fimm ríkisstarfsmenn í Kjara- 
ráð, sem fer með umboð bandalagsins til samningagerðar. Þegar bandalagsstjórn 
velur menn í Kjararáð, skulu bæjarstarfsmenn víkja sæti, en varamenn úr hópi 
ríkisstarfsmanna koma í þeirra stað. 

Ríkisstarfsmaður, er lög þessi taka til, sbr. 1. gr., á rétt til að vera félagsmaður 
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja eða félags innan vébanda þess eftir nánari 
reglum í samþykktum bandalagsins. 

II. KAFLI 

4. gr. 
Launakjör starfsmanna ríkisins, sbr. 1. gr., skulu ákveðin með kjarasamn- 

ingum aðilja þeirra, sem í 2. og 3. gr. getur. 
Launakjör ráðherra og hæstaréttardómara skulu ákveðin af Kjaradómi. 

5. gr. 
Í kjarasamningi skal kveðið á um föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu. 
Kjarasamningur á ekki að taka til lífeyrisréttinda, hlunninda, aukatekna, orlofs- 

réttar, kaups í veikindaforföllum né annarra fríðinda, sem líkt er farið. 

Ákvæði í ráðningarsamningi er ógilt, ef það brýtur í bág við kjarasamning starfs- 
manni i óhag. 

6. gr. 
Þegar ákveða skal starfskjör, sem kjarasamningur samkvæmt 5. gr. tekur ekki 

til, og eigi eru lögbundin, skal semja um þau við hlutaðeigandi bandalagsfélög. 
Uppsagnarfrestur slíkra samninga skal vera 3 mánuðir. Að öðru leyti fer um þá 

samkvæmt fyrirmælum laga þessara um kjarasamninga. 

7. gr. 
Kjarasamningur skal vera skriflegur, gerður til eigi skemmri tíma en tveggja 

ára Í senn og gildistími hans miðast við áramót. 
Nú verða almennar og verulegar kaupbreytingar á samningstímabili, og má þá 

krefjast endurskoðunar kjarasamnings án uppsagnar hans. Náist ekki samkomulag 
aðilja innan mánaðar frá kröfugerð, fer um meðferð máls samkvæmt IIl. og IV. 
kafla laga þessara að öðru en því, að samningur eða dómur Kjaradóms skal gilda 
frá þeim tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður. 

8. gr. 
Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðilja skal eigi vera skemmri 

en sjö mánuðir. 
Uppsögn skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda á 

annan sannanlegan hátt. 

9. gr. 
Kjarasamningur framlengist um eitt ár í senn, m. a. með óbreyttum uppsagnar- 

fresti, hafi honum eigi verið sagt upp réttilega. 

10. gr. 
Aðili, er segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðilja til- 

lögur sínar í höfuðatriðum um nýjan samning. og skulu samningsviðræður þá 
þegar upp teknar.
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11. gr. 

Endurrit af uppsögn kjarasamnings og tillögum um nýjan samning skulu send 

sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og uppsögn og tillögur eru sendar 

samningsaðilja, sbr. 8. og 10. gr. 

III. KAFLI 

12. gr. 
Aðili kjarasamnings getur, er slitnað hefur upp úr samningsumleitunum, vísað 

kjaradeilu til meðferðar sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum. 
Þegar mánuður uppsagnarfrests er liðinn, skal sáttasemjari ríkisins sjálfkrafa 

taka kjaradeilu til meðferðar og reyna sættir, hafi deilu eigi verið vísað til hans eða 
samningar komizt á fyrir þann tíma. Sáttasemjari getur þó frestað aðgerðum allt 

að viku, ef sérstaklega stendur á. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum sáttasemjara ríkisins eða aðilja, að 

skipa til sáttastarfs sérstakan sáttasemjara eða sáttanefnd, er hafi réttindi og 
skyldur ríkissáttasemjara samkvæmt lögum þessum. 

13. gr. 
Sáttasemjari ríkisins getur lagt fram miðlunartillögu í kjaradeilu. 
Leynileg atkvæðagreiðsla starfandi ríkisstarfsmanna, er í hlut eiga, fer 

fram um miðlunartillögu undir yfirstjórn og eftirliti sáttasemjara. Það fer eftir 
ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, hvort tillaga telst sam- 

þykkt eða felld. 
Fjármálaráðherra greiðir fyrir hönd ríkissjóðs atkvæði um miðlunartillögu. Skal 

hann greiða atkvæði sitt leynilega, áður en allsherjaratkvæðagreiðslu samkvæmt 
2. málsgr. lýkur. 

Ákvæði laga nr. 80/1938 gilda að öðru leyti, eftir því sem við á, um sáttastarf 
samkvæmt lögum þessum. 

14. gr. 
Nú er kjaradeila eigi til lykta leidd, að Hönum tveimur mánuðum uppsagnar- 

frests, og senda aðiljar þá þegar Kjaradómi greinargerðir um málið, enda er þá 
sáttameðferð þess á vegum sáttasemjara lokið. 

Aðiljar geta á fyrra stigi máls en í 1. málsgr. segir vísað kjaradeilu til Kjaradóms, 

ef þeir eru um það sammála. 
Eftir að sáttasemjari hefur fengið mál til meðferðar, getur hann og vísað máli 

til Kjaradóms án atbeina aðilja, þegar er hann telur sýnt, að frekari sáttaumleit- 
anir verði árangurslausar. 

IV. KAFLI 

15. gr. 
Kjaradómur skal skipaður fimm dómendum og jafnmörgum varadómendum. 
Hæstiréttur skipar þrjá dómendur. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og for- 

maður dómsins. 
Fjármálaráðherra skipar einn dómanda. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skipar einn dómanda. 
Sömu aðiljar skipa varadómendur. 
Dómendur skulu skipaðir til fjögurra ára í senn. Starfstímabili dómenda, sem 

fyrstir eru skipaðir, skal þó eigi ljúka, fyrr en fjögur ár eru liðin frá næstu ára- 
mótum eftir skipun þeirra. 

Kjaradómur setur sér sjálfur starfsreglur.



28. apríl. 73 Nr. 55. 

16. gr. 
Kjaradómur tekur kjaradeilu til meðferðar, er honum hafa borizt gögn sam- 

kvæmt 14. gr., og skal hafa lagt dóm á ágreiningsefni, áður en þrír mánuðir eru 
liðnir frá upphafi uppsagnarfrests. 

17. gr. 
Aðiljar skulu leggja ágreiningsefni skilmerkilega fyrir Kjaradóm. Þeir skulu 

tjá sig rækilega um kjaraatriði, lýsa því, sem þeir eru sammála um, og setja fram 
sjónarmið sín ásamt rökstuðningi og rækilegri málsreifun. 

18. gr. 
Kjaradómur aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna og upplýsinga, og er 

honum rétt að krefjast skýrslna munnlegra og skriflegra af einstökum mönnum og 
embættismönnum. 

19. gr. 
Kjaradómur getur kvatt sérfróða menn til starfa í þágu dómsins og ráðu- 

neytis um úrlausn mála. 

20. gr. 
Kjaradómur skal við úrlausnir sínar m. a. hafa hliðsjón af: 
Kjörum launþega, er vinna við sambærileg störf hjá öðrum en ríkinu. 
Kröfum, sem gerðar eru til menntunar, ábyrgðar og sérhæfni starfsmanna. 
Afkomuhorfum þjóðarbúsins. S

o
 m
m 

21. gr. 
Dómur Kjaradóms er fullnaðarúrlausn kjaradeilu. 
Dómur Kjaradóms kemur til framkvæmda á næstu áramótum eftir uppsögu 

hans og gildir í tvö ár. 
Dómur bindur aðilja á sama hátt sem samningur þeirra, og gilda um uppsögn 

kjaraákvæða hans og framlengingu ákvæði laga þessara um kjarasamninga, sbr. 
TI. kafla. 

V. KAFLI 

22. gr. 
Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja tekur af þess hendi ákvörðun um 

uppsögn kjarasamnings, en um ákvörðun hennar skal fara fram allsherjaratkvæða- 
greiðsla starfandi ríkisstarfsmanna, er í hlut eiga, til samþykktar eða synjunar. 

Þegar bandalagsstjórn tekur ákvörðun samkvæmt 1. málsgr., skal hún skipuð 
eins og þegar hún velur í Kjararáð samkvæmt 3. gr. 

VI. KAFLI 

23. gr. 
Kjaranefnd skal skipuð fimm mönnum. 
Hæstiréttur skipar þrjá nefndarmanna. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og 

formaður nefndarinnar. 
Fjármálaráðherra skipar einn nefndarmanna. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skipar einn nefndarmann. 
Sömu aðiljar skipa varamenn í Kjaranefnd. 

A 10
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24. gr. 
Kjaranefnd sker til fullnaðar úr ágreiningi samningsaðilja um: 

1. Skipun einstakra manna í launaflokka kjarasamnings. 
2. Hver aukastörf rétt sé að telja til aðalstarfs og hver beri að launa sérstaklega. 
3. Vinnutíma, yfirvinnu og yfirvinnukaup einstakra starfsmanna. 

VII. KAFLI 

25. gr. 
Félagsdómur dæmir í málum, sem rísa milli samningsaðilja út af brotum á 

lögum þessum og ágreiningi um skilning á kjarasamningi og gildi hans. 
Þegar félagsdómur fer með slík mál, nefna Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

og fjármálaráðherra dómendur til setu í dóminum í stað þeirra dómenda, er nefndir 
hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitendasambandi Íslands. 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs 
sín og starfsmanna, er í hlut eiga. 

VIII. KAFLI 

26. gr. 
Kostnaður við Kjaradóm og Kjaranefnd, þar á meðal laun dómenda og nefndar- 

manna eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

27. gr. 
Nú er sett á fót ríkisstofnun, og ákveður fjármálaráðherra þá í samráði við ráð- 

herra, er fer með mál þeirrar stofnunar, og stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og 
bæja svo og með hliðsjón af því, sem gildir um hliðstæðar eða sambærilegar stofn- 
anir, kjör starfsmanna hinnar nýju stofnunar, þar til þau hafa verið ákveðin eftir 
reglum laga þessara. 

Ef til koma við stofnanir nýjar stöður, ákveður fjármálaráðherra, með sama 
hætti sem í 1. málsgr. segir, kjör starfsmanna, sem í hlut eiga. 

28. gr. 
Skylt er borgar-, bæjar- og sveitarstjórn að veita starfsmönnum sínum samn- 

ingsrétt í samræmi við lög þessi, ef hlutaðeigandi starfsmannafélag óskar þess. 
Skal nánar kveðið á um það í reglugerð, er félagsmálaráðherra setur. 

29. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Um fyrstu framkvæmd laganna og kjaraákvarðanir samkvæmt þeim gilda eftir- 
farandi ákvæði: 

1. Viðræður um kjarasamninga skulu hefjast eigi síðar en 1. ágúst 1962. 
2. Nú hafa samningar eigi tekizt 1. janúar 1963, og hefur sáttasemjari þá sátta- 

umleitanir. 
3. Kjaradómur tekur kjaramálin til meðferðar eigi síðar en 1. marz 1963, hafi 

þau þá eigi verið til lykta leidd, og skal hann hafa lokið störfum 1. júlí 1963. 
4. Kjarasamningur eða kjaradómur gildir frá 1. júlí 1963 til ársloka 1965. 

Framangreindum tímamörkum, nema gildistíma kjarasamnings eða kjaradóms, 
samkvæmt 4. tölulið, getur ráðherra breytt, ef nauðsyn krefur.



28. april. 75 Nr. 55. 

Hinn 1. júlí 1963 falla úr gildi: 
1. Lög nr. 92/1955, um laun starfsmanna ríkisins, nema: 

a) Síðasta málsgr. 14. gr. 

b) 25. gr. 3—-4. málsgr., 26. gr., 29. gr. og 30. gr. 
2. Önnur ákvæði í lögum um kjaraatriði, er lög þessi taka til, sbr. 1. og 5. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Nú verða almennar og verulegar kauphækkanir, þar til kjaraákvæði samkvæmt 

lögum þessum koma til framkvæmda, og getur Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 
þá krafizt launahækkunar ríkisstarfsmanna í heild. Náist ekki samkomulag aðilja 

innan mánaðar frá kröfugerð, fer um meðferð máls eftir ákvæðum III. og IV. kafla 
laga þessara að öðru en því, að samningur eða dómur Kjaradóms skal gilda frá þeim 
tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

4. apríl. = Nr. 56 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð 

ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Þriðja málsgrein 1. gr. laganna orðist svo: 
Húsnæðismálastjórn veitir húsnæðismálastofnuninni forstöðu. Í húsnæðismála- 

stjórn eiga sæti 5 menn kosnir hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi til 4 
ára í senn. Auk þess skipar félagsmálaráðherra einn mann í húsnæðismálastjórn 
samkvæmt tilnefningu Landsbanka Íslands, og skal hann eigi hafa atkvæðisrétt 
um lánveitingar. Varamenn skulu vera jafnmargir og valdir á sama hátt. Félagsmála- 
ráðherra skipar formann húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér 
verkum. 

2. gr. 
Í stað orðanna „allt að 100 milljónum króna árlega næstu 10 ár“ í 2. mgr. 

4. gr. laganna komi: allt að 150 milljónum króna árlega næstu 10 ár. 

3. gr. 
Í stað orðanna „100 þúsund krónur“ í staflið B í 1. mgr. 6. gr. laganna komi: 

150 þúsund krónur. 
4. gr. 

Fyrsta málsgrein 16. gr. laganna orðist svo: 
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma heilsu- 

spillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá ríkis-
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sjóður lána jafnháa upphæð á móti. Lán ríkissjóðs er bundið því skilyrði, að hið 
ónothæfa húsnæði sé tekið úr notkun, um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert, 
en þó er heimilt að afgreiða til viðkomandi sveitarfélags helming lánsupphæðar, 
þegar nýbygging er fokheld. Húsnæðismálastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu 
skyni. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Umboð núverandi stjórnar og varastjórnar húsnæðismálastofnunar ríkisins 
fellur niður við gildistöku laga þessara, og skal þá Alþingi kjósa menn í stjórn og 
varastjórn og ráðherra skipa mann í stjórnina og varamann samkvæmt lögum 
þessum. 

Gjört að Bessastöðum, 4. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

Nr. 57. i 18. april. 
LOG 

um Hæstarétt fslands. 

Forseti ISLANDS 

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

I. KAFLI 

1. gr. 
Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll lýðveldisins. 
Hæstiréttur hefur aðsetur í Reykjavík. Þó má halda dómþing annars staðar, 

ef sérstaklega stendur á. 

2. gr. 
Hæstarétt skipa fimm dómarar, og er einn þeirra forseti dómsins. 

Forseti Íslands skipar dómara, en þeir kjósa sér forseta til eigi skemmri tíma 
en eins árs Í senn og varaforseta til sama tíma. 

3. gr. 
Synódalréttur er æðsti dómstóll í málum, sem að lögum liggja undir kirkju- 

dóm í héraði. 
Synódalrétt skipa fimm dómarar, forseti Hæstaréttar, sem formaður, tveir 

hæstaréttardómarar, hinir elztu að embættisaldri, og tveir guðfræðingar, er Hæsti- 
réttur kveður til. 

4. gr. 
Nú vikur hæstaréttardómari sæti í máli, forfallast frá störfum, fær leyfi frá 

störfum um stundarsakir eða sæti hans verður autt af öðrum ástæðum, og setur 
dómsmálaráðherra að fengnum tillögum dómsins dómara í hans stað prófessor 
í lögum við Háskóla Íslands, hæstaréttarlögmann eða héraðsdómara, sem fullnægir
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skilyrðum til þess að vera skipaður dómari í Hæstarétti, og er rétt, að setning 
gildi hvort heldur er um einstakt mál eða tiltekið tímabil. Skylt er nefndum aðilj- 
um að taka við setningu. 

Hæstiréttur ákveður þóknun handa dómurum, er taka sæti í dóminum í ein- 
stöku máli eða til bráðabirgða eftir þessari grein, fyrir hvert mál, er þeir taka 
þátt í dómi eða úrskurði. 

G
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5. gr. 
Þann einn er rétt að skipa hæstaréttardómara, sem: 

Fullnægir almennum dómaraskilyrðum. 
Hefur lokið embættisprófi í lögum með fyrstu einkunn. 
Hefur náð 30 ára aldri. 
Hefur verið þrjú ár hið skemmsta prófessor í lögum við Háskóla Íslands, 
hæstaréttarlögmaður, hæstaréttarritari, héraðsdómari, ráðuneytisstjóri, lög- 

reglustjóri í Reykjavík eða fimm ár fulltrúi í dómsmálaráðuneytinu, fulltrúi 
saksóknara ríkisins eða fulltrúi héraðsdómara í kaupstöðum landsins og 
starfað sjálfstætt að dómsmálum. 

Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri og kjör- 
barn, fósturforeldri og fósturbarn eða skyldir að öðrum eða mægðir að fyrsta eða 
öðrum til hliðar mega ekki samtímis eiga dómarasæti í Hæstarétti. 

E
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Áður en dómaraembætti er veitt, skal leita umsagnar dómsins um dómaraefni. 

6. gr. 
Hæstaréttardómari víkur úr dómarasæti, ef: 

Hann er aðili máls eða mál varðar hann að mun fjárhagslega eða siðferðislega. 
Hann er fyrirsvarsmaður aðilja, hefur flutt málið eða leiðbeint aðilja í því. 
Hann er skyldur eða mægður aðilja eða í kjörsifjum við hann að feðgatali 
eða niðja eða að öðrum lið til hliðar, maki eða fyrrverandi maki, niðji systkinis 
aðilja eða gagnkvæmt eða mægður með sama hætti, unnusti eða unnusta, 
fósturforeldri eða fósturbarn. Telja skal mægðir haldast, þótt sifjum þeim, 
sem þær helgast af, sé lokið. 
Hann hefur borið vitni um málsatvik eða verið skoðunar- eða matsmaður í 
máli. 
Hann hefur verið héraðsdómari, gerðardómsmaður um sakarefni eða látið í 
ljós álit sitt um það sem opinber sýslunarmaður. 
Hann er svo venzlaður vitni sem í 3. tölulið segir, enda sé krafizt úrskurðar 
um skyldu vitnis eða heimild til að bera vitni eða heitfesta skýrslu. Sama 
gildir, ef úrskurða skal um skyldu eða heimild jafnvenzlaðs mats- eða skoð- 
unarmanns til að framkvæma gerð eða staðfesta hana og um skyldu jafn- 
venzlaðs manns til að láta í té sakargögn. 

Mál varðar venzlamenn samkvæmt 3. tölulið að mun siðferðislega eða fjár- 
hagslega. 
Hann er skyldur eða mægður málflutningsmanni að feðgatali eða niðja eða 
maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. 
Horf hans við aðilja eða sakarefni er slíkt, að hætta er á því, að hann fái eigi 
litið óhlutdrægt á málavexti. 

7. gr. 
Aðiljar, dómari sjálfur og aðrir dómendur í Hæstarétti geta krafizt þess eða 
frumkvæði að því, að dómari víki sæti í einstöku máli af ástæðum þeim, er 

í 6. gr. segir. 
Dómurinn úrskurðar þau atriði allur í heild sinni.
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8. gr. 
Hæstiréttur skipar dóminum ritara og ræður aðra starfsmenn dómsins. 
Hæstaréttarritari skal hafa lokið embættisprófi í lögum og fullnægja að öðru 

leyti almennum dómaraskilyrðum. Hann tekur laun samkvæmt V.— III. launaflokki 

laga nr. 92 24. des. 1955 eftir ákvörðun ráðherra að fenginni umsögn Hæstaréttar. 
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9. gr. 
Hæstaréttarritari hefur þessi störf á hendi: 

Gefur út stefnur til Hæstaréttar. 
Heldur bækur Hæstaréttar. 
Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýsing- 

ar 0. s. frv. 
Lætur í té eftirrit af bókum dómsins og skjölum. 
Varðveitir skjöl dómsins og bækur. 
Tekur við dómskjölum og stendur skil á þeim og heldur aðra reikninga 

dómsins. 
Innir þau önnur störf af hendi, er lög mæla, í þarfir dómsins. 

Samsvarandi störf vinnur hæstaréttarritari fyrir Synódalrétt. 

10. gr. 
Hæstiréttur heldur þessar bækur: 

Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af því, er í hverju þinghaldi gerist. 
Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði. 

Atkvæðabók, og skal skrá í hana dómsatkvæði og úrskurða. 
Málaskrá, og skal rita í hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er skotið, 
hvenær stefna hafi verið gefin út í hverju máli, hvaða dag það skuli þing- 

festa, hvort ný gögn o. s. frv. hafi verið fram lögð, hvenær það hafi verið 

dæmt o. s. frv. 
Dagbók. 
Bréfabók. 
Aukatekjubók. 
Þinglýsingabók og yfirlýsinga. 

11. gr. 

Dómsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum Hæstaréttar, hvaða dag og 

á hvaða tíma dags halda skuli dómþing, svo og hvenær þingleyfi skuli vera. 

II. KAFLI 

12. gr. 

Rétt er að skjóta til Hæstaréttar málum samkvæmt því, er í lögum segir. 

13. gr. 
Haldast skulu ákvæði um málsskot í lögum um meðferð opinberra mála. 

Rétt er að skjóta til Hæstaréttar úrlausn héraðsdóms í einkamáli, enda banni 

sérákvæði í lögum það eigi. Nú varðar mál fjárkröfu einkaréttareðlis, og er það 

áfrýjunarskilyrði, að fjárhæð hennar nemi verðmæti, metið til peninga, kr. 5000.00. 

Ákvæði héraðsdóms um kostnað af máli verður eigi skotið til Hæstaréttar, 

nema í sambandi við áfrýjun dóms eða dómsathafnar.
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14. gr. 
Áfrýjunarfjárhæð skal ákveða eftir kröfugerð í áfrýjunarstefnu. Nú eru rétti- 

lega sóttar saman í máli fleiri kröfur en ein, og skal leggja þær saman við ákvörð- 
un áfrýjunarfjárhæðar. Nú er krafa höfð uppi, en gagngreiðsla jafnframt boðin, og 
skal eigi litið til gagngreiðslunnar við ákvörðun áfrýjunarfjárhæðar. 

15. gr. 
Nú varðar krafa innstæðuréttindi, greiðslur, er inna skal af hendi með vissu 

millibili, kvaðir, afnotaréttindi, ógildingu á skjölum, eignarréttindi yfir fasteign, 
gildi réttinda o. s. frv., og ákveður Hæstiréttur, að fenginni umsögn aðilja, hvort 
verðmæti hagsmuna, sem í húfi eru, skuli í því máli teljast nema áfrýjunarfjárhæð. 

16. gr. 
Rétt er ráðherra að leyfa áfrýjun máls, þó að sakarefni nemi eigi áfrýjunar- 

fjárhæð samkvæmt 13. gr., enda séu úrslit málsins mikilvæg frá almennu sjónar- 
miði eða varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni aðilja. Áður en ákvörðun er 
tekin um, hvort slíkt leyfi skuli veita, skal gefa aðiljum kost á að tjá sig um 
málið. 

17. gr. 
Hvarvetna þess sem heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja auka- 

málum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og 
aðfarargerðum og uppboðsgerðum bæði í sambandi við aðalmálið og án þess. Þegar 
slík mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim samkvæmt 13.—16. 
gr., eftir því sem við á. 

18. gr. 
Skjóta má dómsathöfn til Hæstaréttar í því skyni, að mál verði ómerkt, því 

verði vísað frá héraðsdómi, því verði vísað heim til löglegrar meðferðar, dóms- 
athöfn verði breytt að efni til eða hún staðfest. 

19. gr. 
Rétt er, að máli sé áfrýjað af hendi beggja eða allra aðilja, en áfrýjunarmálin 

ber að sameina og flytja í einu lagi fyrir Hæstarétti. 
Afsal á rétti til áfrýjunar, hvort heldur er berum orðum eða þegjandi, verður 

eigi gefið, fyrr en genginn er dómur sá eða úrskurður, sem afsalið á að taka til. 

20. gr. 
Dómsathöfnum þeim, sem eigi sæta kæru til Hæstaréttar samkvæmt 21. gr., 

má áfrýja innan þriggja mánaða frá dómsuppsögu eða lokum dómsathafnar. Hald- 
ast skulu þó ákvæði 96. gr. skiptalaga nr. 3 12. apríl 1878, lögtakslaga nr. 29 16. 
desember 1886, 11. gr., uppboðslaga nr. 57 25. maí 1949, 4. gr., laga um stofnun og 
slit hjúskapar nr. 39 27. júní 1921, 99. gr. og önnur sérákvæði í lögum um 
áfrýjunarfrest. 

Áfrýjunarleyfi í málum þeim, er í 1. mgr. 1. málslið segir, getur dómsmála- 
ráðherra veitt næstu 6 mánuði til viðbótar, enda sé slíks leyfis getið í áfrýjunar- 
stefnu, er taka skal út á næstu fjórum vikum eftir útgáfu leyfis, sem annars 
kostar er fyrirgert. 

Nú áfrýjar aðili máli, og er gagnaðilja rétt að gagnáfrýja á næstu þremur 
vikum, þótt áfrýjunarfrestur sé liðinn. 

Rétt er dómsmálaráðherra, þótt frestur samkvæmt 2. mgr. sé liðinn, að veita 
leyfi til áfrýjunar máls allt að tvö ár frá lokum dómsathafnar, ef ríkar ástæður 
eru til, enda hafi aðilja eigi verið unnt að áfrýja fyrr og honum sjálfum verði eigi 
um það kennt.
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21. gr. 

Kæru til Hæstaréttar sæta: 

1. Úrskurðir héraðsdómara um: 
Að víkja eigi sæti. 
Að mál skuli falla niður eða því vísað frá dómi. 

Skyldu vitnis til vættisburðar, staðfestingu vættis, viðurlög á hendur vitni, 

vitnaþóknun og önnur atriði varðandi vitnaleiðslu. 

d. Hæfi matsmanna og skoðunar, skyldu þeirra til starfans, viðurlög á hendur 

þeim fyrir vanrækslu í starfi, þóknun þeim til handa og önnur atriði, er 

varða matsstarfann. 
e. Skyldu gagnaðilja eða þriðja manns til að leggja fram skjöl eða aðra hluti 

og viðurlög vegna tregðu til þess. 
f. Synjun að afla gagna fyrir dómi til tryggingar á sönnun og synjun um 

öflun gagna erlendis. 
g. Ákvörðun um tryggingu fyrir málskostnaði. 
h. Synjun að taka stefnu gilda vegna ónógrar málsreifunar. 
i 
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i. Synjun að heimila meðalgöngu. 
j. Að frestur skuli veittur. 

Réttarfarssektir. 
2. Úrskurðir skiptaréttar, þar á meðal úrskurðir í sambandi við nauðasamninga, 

nema úrskurðir um: 
a. Töku bús til gjaldþrotaskipta, meðan skuldunautur lifir. 
b. Réttmæti kröfu til greiðslu eða eigna í bú og sæti kröfu í kröfuflokki. 
c. Hvaða eignir draga skuli undir skipti. 
d. Riftingu ráðstafana, að svo miklu leyti sem þau atriði kunna að koma undir 

úrlausn skiptaréttar. 
e. Skiptagerðin sjálf. 

3. Úrskurðir fógetaréttar, nema: 
a. Um það, hvort fógetagerð skuli yfirleitt fara fram eða ekki. 
b. Til hvaða verðmæta hún skuli ná. 
c. Fógetagerðin sjálf. 

4. Úrskurðir uppboðsréttar, nema: 
Um það, hvort uppboð skuli yfirleitt fara fram eða ekki. 
Hvaða verðmæti skuli selja. 
Uppboðsgerðin sjálf. 
Hverjir skuli fá uppboðsandvirði greitt og hversu mikið hver. 
Útgáfa uppboðsafsals á fasteign eða skipi. 

Einnig er hverjum þeim, sem telur héraðsdómara hafa gert á hluta sinn í 

dómarastarfi, rétt að kæra hann fyrir Hæstarétti, og getur Hæstiréttur veitt dómara 

áminningu eða dæmt honum að greiða sekt að fjárhæð 200—-4000 krónur til ríkissjóðs. 
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22. gr. 

Nú vill maður kæra dómsathöfn, og afhendir hann héraðsdómara kæru, áður 

en tvær vikur eru liðnar frá uppsögu dómsathafnar, ef hann eða umboðsmaður 

hans var við hana staddur, en ella áður en tvær vikur eru liðnar frá þeim tíma, er 

hann eða umboðsmaður hans fékk vitneskju um hana. 
Vitni og matsmenn, sem staddir eru við dómsathöfn þá, er þeir vilja kæra, 

mega bera fram kæru með bókun í þingbók. 

. 23. gr. 
Í kæru skal kærandi greina: 

1. Dómsathöfn þá, sem kærð er.
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2. Kröfu um breytingar á henni. 
3. Ástæður, sem hann reisir kæruna á. 

Kæru má styðja með tilvísun til málsatvika, sem hafa eigi áður verið borin 
fyrir, svo og með nýjum sönnunargögnum. 

Nú vill kærandi bera fyrir sig nýja sönnun, og skal hann í kæru greina sönn- 
unargögnin og hvað hann hyggst sanna með þeim. 

Skriflegt sönnunargagn skal fylgja kæru í frumriti eða staðfestu endurriti. 
Kærandi eða umboðsmaður hans skal undirrita kæru. 

24. gr. 
Með beiðni leggur kærandi lögmælt dómgjöld fyrir Hæstarétti, og sendir dómari 

vottorð um þá greiðslu með skjölum málsins. 

25. gr. 
Nú kemur kæra of seint fram, og beinir héraðsdómari því til kæranda að taka 

kæruna aftur. Ef kæra fullnægir eigi ákvæðum 23. gr., brýnir héraðsdómari fyrir 
kæranda að ganga frá henni lögum samkvæmt. 

26. gr. 
Nú virðist héraðsdómara kæra á engum rökum reist, og getur hann ákveðið, 

að kærandi skuli, ef gagnaðili krefst þess, setja tryggingu fyrir tjóni og óhagræði, 
er kæra kann að baka gagnaðilja, svo framarlega sem hún veldur frestun málsins. 
Tryggingu skal setja innan tveggja daga, frá því er kæru er lýst. Ella afgreiðir 
dómari eigi skjölin, og mál fer leiðar sinnar. 

27. gr. 
Dómari gefur út, svo fljótt sem kostur er, endurrit í þrennu lagi af öllu því, 

sem skjöl málsins og þingbækur greina um kæruefnið. Jafnframt er honum rétt, 
ef því er að skipta, að láta fylgja hverju eintaki athugasemdir sínar. Síðan sendir 
dómari eitt eintakið til Hæstaréttar, en tilkynnir aðiljum eða umboðsmönnum þeirra, 

að þeirra eintök séu tilbúin til afhendingar. 

28. gr. 
Þá er kæra er fram komin, krefur héraðsdómari kærða þegar um greinargerð, 

er geymi kröfur hans og atvik þau, er hann reisir kröfur sínar á. Rétt er honum að 
bera fram ný málsatvik og sönnunargögn. 

Ef kærði vill bera fyrir sig ný sönnunargögn, skal hann í greinargerð nefna 
þau og hvað hann hyggst sanna með þeim. 

Skriflegt sönnunargagn skal fylgja kæru í frumriti eða staðfestu endurriti. 
Kærði eða umboðsmaður hans skal undirrita greinargerð. 

29. gr. 
Eigi síðar en viku eftir að skjölin komu til Hæstaréttar, geta aðiljar sent 

honum athugasemdir sínar, og getur hann þá þegar lokið dómsorði á kæruatriði. 
Jafnan skal þó athuga skjöl þau, sem aðiljar senda, svo framarlega sem málinu 
er þá eigi lokið í Hæstarétti. 

30. gr. 
Nú er kæra eigi svo úr garði gerð sem í 23. gr. segir eða annars ófullkomin, og 

leggur Hæstiréttur fyrir kæranda að bæta úr því, sem ábótavant er, á tilteknum fresti. 
Ef kærandi fer eigi eftir leiðbeiningum Hæstaréttar, getur hann vísað kærumáli 
frá sér. 

All
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31. gr. 
Hæstiréttur getur lagt fyrir héraðsdómara að leita frekari skýrslna um ein- 

stök atriði. 
Hæstiréttur getur með þeim fyrirvara, sem hann telur hæfilegan, veitt aðiljum 

kost á að koma fyrir sig og flytja mál munnlega. 

32. gr. 
Hæstiréttur kveður á um greiðslu kostnaðar af kæru. 

33. gr. 
Hæstiréttur kveður upp dóm í málinu samkvæmt skjölum þess eða munnlegum 

flutningi, ef því er að skipta. Skal dómur upp kveðinn svo fljótt sem kostur er. 
Hæstiréttur skal þegar í stað senda héraðsdómara dóminn. 

34. gr. 
Áfrýjanda ber að afhenda hæstaréttarritara áfrýjunarstefnu fyrir lok áfrýj- 

unarfrests eða áður fjórar vikur séu liðnar frá veitingu áfrýjunarleyfis samkvæmt 
2. og 4. mgr. 20. gr. 

Í stefnu skal greina: 
1. Þann dóm eða dómsathöfn, sem skotið er til Hæstaréttar, og skal dómsorð eða 

ályktarorð tekið orðrétt í stefnu. 
2. Nöfn áfrýjanda og stefnda, stöðu þeirra og heimili. 
3. Í hvaða skyni áfrýjað er og hverjar dómkröfur áfrýjandi gerir. 
4. Í hvaða starfsmánuði Hæstaréttar þingfestingar máls er óskað. 

Nú er farið fram á óhæfilega langan frest til þingfestingar, og leggur hæsta- 
réttarritari málið fyrir forseta Hæstaréttar, er ákveður frestinn. 

Þingfesta skal mál fyrsta þingdag þess mánaðar, sem stefnt er til, en rétt er 
forseta Hæstaréttar að ákveða annan þingfestingardag, þegar sérstaklega stendur á. 

Hæstaréttarritari gefur út áfrýjunarstefnu í nafni dómsins og áritar hana um 
Þingfestingardag. 

35. gr. 
Stefnufrest til Hæstaréttar skal miða við þingfestingardag samkvæmt 34. gr. 

Frestur skal fara eftir lögum um stefnufrest í almennum einkamálum í héraði. 
Hæstaréttarritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skyldi gera það 
samkvæmt áðurnefndum lögum. 

36. gr. 
Ef mál, sem skotið hefur verið til Hæstaréttar innan lögmælts áfrýjunarfrests, 

fellur þar niður, er fellt niður eða því er vísað þar frá dómi, er aðilja rétt að 
skjóta því þangað aftur, þótt áfrýjunarfrestur samkvæmt 20. gr. sé liðinn, enda 
sé áfrýjunarstefna gefin út að nýju innan mánaðar frá uppsögu dóms um niður- 
fellingu máls eða frávísun. Heimild þessari verður eigi beitt oftar en einu sinni. 

37. gr. 
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála. 

38. gr. 
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að gera 

á hendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar. 
Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sína eða dóm, þegar 

máli er áfrýjað, eftir að liðnir eru frestir þeir, er í 1. og 2. mgr. 20. gr. segir.



18. apríl. 83 Nr. 57. 

III. KAFLI 

i 39. gr. 
Afryjanda ber ad koma fyrir Hæstarétt å hinum tiltekna þingfestingardegi og 

leggja fram áfrýjunarstefnu. Nú lætur áfrýjandi það undir höfuð leggjast, og ber 
að fella mál niður og dæma stefnda, sem fyrir dóm hefur komið, málskostnað eftir 
kröfu hans. Sömu meðferð skal hafa, er áfrýjandi mætir eigi á síðari dómþingum 
eða lætur þá farast fyrir að fylgja málinu fram. 

40. gr. 
Nú kemur stefndi eigi fyrir dóm við þingfestingu, þótt honum hafi verið birt 

lögleg stefna, en áfrýjandi leggur fram stefnu og skjöl og flytur mál sitt, og kveður 
Hæstiréttur upp dóm í málinu. Þessum ákvæðum skal einnig beita, ef stefndi kem- 
ur eigi fyrir dóm, er þing skal heyja síðar um mál hans. 

Hæstarétti er rétt að leyfa stefnda, sem eigi hefur sótt fyrra dómþing, að taka 
til varnar í máli með samþykki áfrýjanda eða án þess, ef miklir hagsmunir stefnda 
eru í húfi. 

41. gr. 
Veita skal aðiljum frá þingfestingu fjögurra mánaða frest, enda telji Hæsti- 

réttur eigi ástæðu til lengri frests eða skemmri, til að afla gagna og gera ágrip 
dómskjala. Gagnáfrýjun skapar eigi rétt til sjálfstæðs frests í máli, að því er 
sagnsökina varðar. 

42. gr. 
Málsaðiljar eða umboðsmenn þeirra gera ágrip dómsgerða héraðsdóms og dóm- 

skjala, sem fram koma eftir áfrýjun máls, og leggja það ásamt dómsgerðum héraðs- 
dóms fram á skrifstofu Hæstaréttar fyrir lok þess frests, er 41. gr. segir, í svo 
mörgum eintökum sem dóminum nægir, enda þarf eigi fleiri eintök af þeim, þótt 
máli sé gagnáfrýjað. 

Nú er máli einungis áfrýjað til staðfestingar, og er nægilegt að leggja fram 
staðfest endurrit héraðsdóms, nema Hæstiréttur ákveði, að dómsgerðir skuli lagðar 
fram. 

43. gr. 
Nú er ástæða til að telja, að formgallar séu á máli, og er rétt að veita aðiljum 

sérstakan styttan frest frá því, sem í 41. gr. segir, til stuttrar greinargerðar um 
það efni, þar sem greindar séu málsástæður og rök þeirra um formhlið málsins. 

44, gr. 
Ágripi samkvæmt 42. gr. skal fylgja samandregin og gagnorð greinargerð hvors 

eða hvers málsaðilja, er geymi: 

1. Kröfugerð hans í málinu, og sé gerð grein fyrir breytingum, er kunna að hafa 
orðið frá kröfugerð í héraði. 

2. Sérstaka tilvísun til þeirra atvika, er eigi hafa áður verið nægilega rakir , 
málinu og héraðsdómi og aðili hyggst bera fyrir sig. 

3. Nákvæma reikningsgerð, ef um hana er að tefla. 
4. Upptalningu á sönnunargögnum og einkum þeim, er aflað hefur verið eftir 

uppsögu héraðsdóms. 

45. gr. 
Nú vill aðili bera fram kröfur og málsástæður umfram það, sem hann bar 

fram í héraði, og er Hæstarétti rétt að leyfa honum það, enda hafi hann áskilið 
sér það í stefnu, grundvelli máls sé eigi raskað, afsakanlegt sé, að þær voru eigi
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hafðar uppi í héraði, og það ylli aðilja réttarspjöllum, ef eigi væri tekið tillit til 

þeirra. 

46. gr. 

Rétt er Hæstarétti, ef sérstaklega stendur á, að leyfa vitnaleiðslur þar fyrir 

dómi svo og yfirheyrslu aðilja og matsmanna. 

47. gr. 
Er Hæstarétti hefur borizt ágrip máls samkvæmt 42. gr. og greinargerðir aðilja 

samkvæmt 43. og 44. gr., ákveður forseti, hvenær mál skuli flytja, og tilkynnir 

hæstaréttarritari það aðiljum eða umboðsmönnum þeirra með hæfilegum fyrirvara. 
Málflutningur fyrir Hæstarétti skal vera munnlegur. Hæstarétti er þó rétt að 

ákveða skriflegan málflutning. 

48. gr. 
Flytja skal mál um formhlið máls, áður en efnishlið þess er tekin til meðferðar, 

nema Hæstiréttur ákveði, að málflutningur um formsatriði og efnis fari fram 

samtímis. 

49. gr. 
Málsmeðferð hefur á því, að stefna er lesin upp. Síðan heldur áfrýjandi eða 

umboðsmaður hans frumræðu sína og les upp úr ágripi það, sem máli skiptir. 
Því næst talar stefndi eða gagnáfrýjandi, eða umboðsmenn þeirra, og les á 
sama hátt úr ágripi. Eigi skal aðili oftar tala en tvisvar. Er aðili flytur eigi 
mál sjálfur, er Hæstarétti rétt að leyfa honum að koma fram stuttum athuga- 
semdum, eftir að umboðsmaður hans hefur lokið málflutningi. 

Hæstiréttur getur ákveðið, að stefndi eða gagnáfrýjandi eða umboðsmenn þeirra 
hefji málflutning, enda sé aðiljum með hæfilegum fyrirvara gert viðvart um þá 

skipan. 

50. gr. 
Forseti stýrir þinghaldi, og er honum rétt að heimta það, að málflytjandi 

haldi sér við efnið, og að hefta það, að ræður verði langar úr hófi fram. 

IV. KAFLI 

51. gr. 
Dóma og úrskurði skal kveða upp svo fljótt sem unnt er, þegar málflutningi 

er lokið. 

52. gr. 
Áður en dómur eða úrskurður er upp kveðinn í máli, skulu dómendur ræða 

með sér fyrir luktum dyrum ástæður og niðurstöðu dóms eða úrskurðar, nema 
útivistardómur sé, og fer þá atkvæðagreiðsla fram. Atkvæði semur sá dómenda, 
sem forseti kveður til þess hverju sinni. Nú greinast dómendur í meiri og minni 
hluta, og ákveður meiri hlutinn þá þann dómara, er frumvarp að dómi semur, en 
minni hlutinn semur þá sératkvæði. Síðan gengur dómurinn í heild eða þeir, er 
sammála verða, ef ágreiningur verður, frá dómi eða úrskurði. 

Forseti stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur atkvæði. Afl atkvæða 
ræður úrslitum. 

53. gr. 
Sá dómari, sem greitt hefur atkvæði með heimvísun máls, ómerkingu eða 

frávísun, en orðið í minni hluta, skal atkvæði greiða um efni máls, eftir því, sem 
við á, og gildir það jafnt, hvort sem mál er flutt munnlega eða skriflega.
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Öll atkvæði skal rita á sams konar arkir, er dómurinn leggur til, og skulu 
þær geymdar og innbundnar að lokum með sama hætti sem tíðkazt hefur. 

. 54. gr. 
Í dómi skal greina: 

1. Nöfn aðilja, heimili og stöðu, ef unnt er. 
2. Greinargerð um kröfur aðilja í einkamálum. Að því leyti sem greinargerð um 

málsatvik í hinni áfrýjuðu dómsathöfn þykir ábótavant, skal úr því bætt í 
forsendum hæstaréttardóms. Ef og að því leyti, sem niðurstöðu áfrýjaðrar 
dómsathafnar er breytt í Hæstarétti, skal hann rökstyðja breytinguna. Nú fellst 
Hæstiréttur á niðurstöðu áfrýjaðrar dómsathafnar, en eigi á forsendur hennar, 
og greinir hann þá rök sín í forsendum. 

59. gr. 
Niðurlag dóms eða úrskurðar skal lesa upp í dómi í heyranda hljóði. Að því 

loknu skal þess getið, ef ágreiningur hefur verið um niðurstöðu, og lesa þá upp á 
sama hátt niðurlag ágreiningsatkvæðis. 

Alla dóma Hæstaréttar og úrskurði og öll ágreiningsatkvæði skal orðrétt birta í 
dómasafni hans, enda fylgi hverju bindi af því rækileg efnisskrá. Sá af dómend- 
um, sem dómurinn felur það, annast útgáfu dómasafns ásamt efnisskrá fyrir þá 
þóknun, sem dómurinn ákveður. 

56. gr. 
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á því, sem fram hefur komið í máli og 

sannað er eða viðurkennt. 

57. gr. 
Aðfararfrest skal engan setja í hæstaréttardóma, nema maður sé dæmdur til 

að vinna verk eða þola athöfn eða ástand. Skal þá ákveða hæfilegan frest í dómi. 
Dómsgerðir Hæstaréttar skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli hans og 

nafni forseta. 
Hæstaréttarritari undirritar dómsendurrit og önnur endurrit úr bókum eða 

skjölum dómsins. 

V. KAFLI 

58. gr. 
Meginreglum laga um meðferð mála í héraði skal beita í Hæstarétti, eftir því 

sem við á, enda sé eigi á annan veg mælt í lögum. 

VI. KAFLI 

59. gr. 
Rétt er Hæstarétti að leyfa samkvæmt umsókn aðilja, að mál, sem dæmt 

hefur verið í Hæstarétti, sé tekið þar til meðferðar og dómsuppsögu af nýju, þá 
er sterkar líkur eru að því leiddar, að atvik málsins hafi eigi verið réttilega í ljós 
leidd í Hæstarétti, er málið var þar til meðferðar hið fyrra skipti, án þess að aðilja 
sé um að kenna, og að hin nýju gögn muni leiða til breyttrar niðurstöðu í mikil- 
vægum atriðum og svo að öll atvik annars liggi til þess, að slíkt leyfi sé veitt, 
þ. á m. að stórfelldir hagsmunir aðilja séu í húfi. 

Áður en leyfi samkvæmt 1. mgr. er veitt, skal veita gagnaðilja færi á að láta 
uppi álit sitt.



Nr. 57. 86 18. apríl. 

Hæstarétti er rétt, meðan slíkt mál er þar til meðferðar, að fella niður verkanir 

dóms þess, sem um er að tefla, að nokkru leyti eða öllu, þó þannig, að trygging 

sé sett, ef þurfa þykir. 
Eigi fær aðili afsalað sér réttarleið þeirri, er getur í grein þessari. 

VII. KAFLI 

60. gr. 

Nú er landsyfirrétti eða einstökum yfirdómara falið í lögum, sem enn eru Í 

gildi, að framkvæma einhverja ráðstöfun, og kemur Hæstiréttur eða hæstaréttar- 

dómari í staðinn. 

61. gr. 

Lög þessi koma til framkvæmda 1. júlí 1962 og taka til mála, sem stefnt er til 

Hæstaréttar eftir þann tíma. 
Lög nr. 112/1935 falla úr gildi samkvæmt því, sem nú var sagt. 

Frá gildistöku laga þessara fellur úr gildi XV. kafli laga nr. 85 23. júní 1936. 

Enn fremur falla þá úr gildi ákvæði þeirra laga um kæru til Hæstaréttar, önnur 

en ákvæði 169. gr., 1. mgr. 170. gr. og ákvæði í XVI —-XIK. kafla. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 58. = 18. apríl. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 29 9. apríl 1947, um vernd barna og ungmenna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
55. gr. laganna orðist svo: 

Um rannsókn og meðferð brota, sem refsing er lögð við í lögum þessum, fer að 

hætti opinberra mála. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gislason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 25 13. apríl 1954, um brunatryggingar í Reykjavík. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 

Tekjur vátryggingafélaga af starfsemi samkvæmt samningi um slíkar trygg- 
ingar eru undanþegnar sköttum til ríkissjóðs og sveitarfélaga, en félögin skulu þó 
gjalda fasteignaskatt og aðstöðugjald samkv. II. og III. kafla laga um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Emil Jónsson. 

21. apríl. . Nr. 60. 
LÖG 

um verkamannabústaði. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Hlutverk Byggingarsjóðs verkamanna er að bæta úr húsnæðisþörf þeirra íbúa 

kaupstaða og kauptúna, sem ekki hafa tekjur né eiga eignir yfir það hámark, er 
greinir í 4. tölulið 6. gr. laga þessara, og uppfylla að öðru leyti skilyrði laganna. 

2. gr. 
Byggingarsjóður verkamanna lánar til bygginga skv. skilyrðum þeim, sem lög 

þessi setja, í kaupstöðum og kauptúnum, enda hafi sveitarstjórn fært félagsmála- 
ráðherra rök fyrir, að þörf sé slíkrar opinberrar aðstoðar. Kauptún telst í þessum 
lögum þorp með minnst 15 fjölskyldum, enda hafi engin þeirra svo mikið land, 
að talizt geti lögbýli. 

3. gr. 
Byggingarsjóður verkamanna skiptist í deildir, eina fyrir hvern kaupstað eða 

kauptún, þar sem viðurkennd hefur verið þörf fyrir opinbera aðstoð til byggingar 
verkamannabústaða, og aflast fé til hverrar deildar sem hér segir:
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1. Frá og með árinu 1962 greiði sveitarsjóðir, sem um ræðir í 2. gr. i sjóðinn 

árlega upphæð, sem nemi eigi minna en 40 kr. og eigi meira en 60 krónum fyrir 

hvern íbúa sveitarfélagsins, og ákveður sveitarstjórn upphæðina með sérstakri 

samþykkt. Ef sveitarfélag vanrækir að greiða framlag sitt til Byggingarsjóðs, 

er heimilt að krefja sveitarfélagið um dráttarvexti, svo sem nánar er ákveðið 

í reglugerð. 
2. Ríkissjóður leggur í sjóðinn árlega upphæð, sem svarar til þess krónufjölda 

á íbúa kaupstaðar eða kauptúns, er sveitarstjórn þar hefur ákveðið með sam- 

þykkt þeirri, er í 1. tölulið segir, að leggja fram til sjóðsins, þegar sýnt er, 

að þörf er fyrir starfsemi Byggingarsjóðs, sbr. 2. gr. 

3. Enn fremur getur sjóðurinn tekið lán til útlánastarfsemi sinnar. Lánin ábyrg- 

ist ríkissjóður, en hlutaðeigandi sveitarsjóður, sbr. 2. gr., stendur i bakábyrgð 

fyrir þeim lánum, sem veitt eru byggingarfélagi í kaupstaðnum eða kauptún- 

inu af lánsfé sjóðsins. 

Nú er kauptún aðeins hluti úr hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs til Bygg- 

ingarsjóðs jafnað niður á þá íbúa kauptúnsins, sem gjaldskyldir eru til sveitar- 

sjóðs, eftir sömu reglum og úlsvörum. 

4. gr. 

Byggingarsjóður verkamanna veitir lán aðeins til eins byggingarfélags í hverjum 

kaupstað eða kauptúni, og skal félagið fullnægja skilyrðum 6. gr. þessara laga. 

Lán þessi skulu vera tryggð með 1. veðrétti í húsum og lóðarréttindum. Lánin 

séu affallalaus og endurborgist með jöfnum árlegum greiðslum á 49--75 árum. Láns- 

fjárhæð má vera allt að 90% af kostnaðarverði íbúðar, en þó ekki yfir 300 þúsund 

krónur. Seðlabankinn ákveður vexti á lánunum í samráði við ríkisstjórnina. 

Stjórn Byggingarsjóðs ákveður, að fengnum tillögum sveitarstjórnar og stjórnar 

byggingarfélags, hvers konar lánskjör eru hverju sinni veitt. 

Heimilt er lántakendum að greiða byggingarlán að fullu, hvenær sem þeir óska 

þess, en ekki skal það hafa áhrif á söluverð íbúða samkvæmt 8. tl. 6. gr. 

5. gr. 

Lausafé Byggingarsjóðs verkamanna skal jafnan ávaxta í peningastofnunum 

með ríkissjóðsábyrgð. 

6. gr. 

Byggingarfélög hafa rétt á að fá lán úr Byggingarsjóði skv. 4. gr., ef þau full- 

nægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. Að stjórn byggingarfélagsins sé skipuð 5 mönnum, og skal formaður stjórn- 

arinnar skipaður af þeim ráðherra, sem fer með félagsmál, en hina stjórnar- 

nefndarmennina skal kjósa hlutbundinni kosningu af löglegum félagsmönnum. 

Að byggingarfélagið komi upp byggingum fyrir félagsmenn sína. 

Að húsin séu gerð úr varanlegu efni, með eins til fjögra herbergja íbúðum 

auk eldhúss og geymslu, með venjulegum nútíma þægindum og sérstökum 

bletti handa hverri íbúð eða sameiginlegum velli handa sambyggingum, en 

að öðru leyti sé fyrirkomulag bygginganna, þar á meðal stærð íbúðanna, sam- 

þykkt af félagsmálaráðuneytinu. 

4. Að félagsmenn séu fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kauptúns- 

ins, hafi ekki átt viðunandi íbúð fyrir sig og fjölskyldu sína síðastliðin tvö 

ár og hafi eigi haft yfir 65 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þriggja 

síðustu ára, að viðbættum 5 þúsund krónum fyrir hvern ómaga á framfæri, né 

yfir 150 þúsund króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar félags- 

maður kaupir íbúðina. Tölur þessar breytast í samræmi við breytingar á al- 

mennu kaupgjaldi verkamanna.
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5. Að íbúðir séu hagkvæmar og teikningar eða uppdrættir séu samþykktir af 
stjórn Bygginsarsjóðs og að öll efniskaup til þeirra og tilhögun byggingar- 
framkvæmda sé gerð á sem hagkvæmastan hátt. 

6. Að íbúðirnar séu seldar félagsmönnum fyrir það verð, sem þær kosta bygg- 
ingarfélagið, og með þeim láns- og vaxtakjörum, sem ákveðin eru skv. 4. gr. 
Skal gerður sérstakur kaupsamningur um hverja íbúð við þann, er íbúðina 
fær, og eru þeir samningar undanþegnir stimpilgjaldi. Ekkja látins félags- 
manns, börn hans og tengdabörn hafa forkaupsrétt að íbúðinni, enda gerist 
þau löglegir félagar byggingarfélagsins. 

1
 Að byggingarnar séu reistar á skipulögðum leigulóðum sveitarfélaga eða rikis- 

ins eða skipulögðum eignarlóðum byggingarfélaga. Þegar um sambyggingu er 
að ræða, skal lóðarleisunni jafnað niður eftir eignahlutföllum í byggingunni. 
Eigi sveitarfélag eða ríki ekki hentugar lóðir í þessu skyni, er sveitarfélaginu 
heimilt, ef ekki fæst nægilegt og hentugt land með öðrum hætti, að taka það 
eignarnámi, og fer um eignarnámið skv. lögum nr. 61 frá 14. nóvember 1917. 

8. Að ákveðið sé í samþykktum félagsins, að enginn, sem keypt hefur íbúð af 
félaginu, megi selja hana, nema stjórn byggingarfélagsins hafi áður hafnað 
forkaupsrétti félagsins vegna, og ekki framleigja, nema með leyfi stjórnar félags- 
ins. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en síðasta kaupverð hennar, 
að viðbættri verðhækkun, sem skv. vísitölu bvggingarkostnaðar hefur orðið 
á þeim hluta kostnaðarverðs íbúðarinnar, sem fallið hefur í gjalddaga og verið 
greiddur af seljanda, þegar sala fer fram. Enn fremur skal bæta við virðingar- 
verði þeirra endurbóta, sem á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega 
fyrningu, hvort tveggja skv. mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að 
ræða, ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við 
raunverulegan kostnað eiganda skv. mati á íbúðinni eða hluta hennar, sem 
leigður er. Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann njóta verðhækkunar 
á verði allrar íbúðarinnar, ef hann greiðir upp lánið. 

9. Að ákveðið sé með reglugerð, sem staðfest sé af félagsmálaráðuneytinu, um við- 
hald húsanna, og skal stjórn félagsins hafa eftirlit með þvi. Þegar um sam- 
byggingu er að ræða, skal kostnaður við viðhald húsanna hið ytra lagður á bygg- 
inguna í heild, en síðar jafnað niður á eigendur eftir eignahlutföllum þeirra í 
byggingunni, en viðhald hið innra á hverri íbúð skal notandi hennar greiða. 
Um sameiginleg tæki innan húss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hit- 
unartæki, fer eftir því, sem segir í reglugerðinni. 

10. Að stjórn Byggingarsjóðs hafi fallizt á samþykktir félagsins og ráðuneytið stað- 

fest þær. 

7. gr. 

Byggingarfélagi, sem kemur upp sambyggingu eða sérstæðum húsum, er heimilt 
að eiga til frambúðar sameiginlegi miðstöðvarhús og þvottahús fyrir margar íbúðir, 
húsnæði fyrir fasta starfsmenn félagsins, fyrir skrifstofu félagsins, lesstofu og 
verzlun, dagheimili, leikskóla fyrir börn og mötuneyti. Ákvæði skulu sett í reglugerð 
um þátttöku eigenda íbúðanna í kostnaði, sem af þessu hlýzt. 

8. gr. 
Í stjórn Byggingarsjóðs verkamanna skulu vera 5 menn kosnir hlutbundinni 

kosningu af sameinuðu Alþingi til fjögurra ára í senn. Félagsmálaráðherra skipar 
einn þeirra formann sjóðsstjórnar, en að öðru leyti skiptir stjórnin störfum milli 
sín. Stjórnin hefur á hendi allar fjárreiður sjóðsins, lántökur og lánveitingar úr 
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honum skv. reglugerð, sem félagsmálaráðuneytið setur. Skal hver deild, sbr. 3. gr., 
hafa sérstakt reikningshald fyrir sig, en sjóðsstjórninni er heimilt að lána fé sjóðs- 
ins til bráðabirgða milli deilda, ef það þykir henta. 

Stjórnin skal vera búsett í Reykjavík og nágrenni, en sér til aðstoðar, meðal 
annars við eftirlit með, að byggingarfélag í hverjum kaupstað eða kauptúni gæti 
skyldna sinna skv. 6. gr., má stjórnin setja trúnaðarmenn einn eða fleiri í hverjum 
kaupstað eða kauptúni. 

Laun stjórnarinnar og trúnaðarmanna hennar greiðist úr ríkissjóði, og ákveður 
félagsmálaráðherra þau, en annan kostnað greiðir hlutaðeigandi deild Byggingar- 
sjóðs. 

Hlutaðeigandi sveitarfélag hefur rétt til að skipa eftirlitsmann með fjárreiðum 
hlutaðeigandi sjóðsdeildar og allri starfsemi byggingarfélagsins og hefur rétt til að 
stöðva lántökur og lánveitingar til byggingarfélagsins, ef það álítur, að byggingar- 
félagið geti ekki staðið í skilum með skuldbindingar sínar. Slíkri ákvörðun sveitar- 
stjórnar má skjóta til félagsmálaráðherra. 

9. gr. 
Ársreikningar byggingarfélagsins skulu ætíð lagðir fyrir stjórn Byggingarsjóðs 

til athugunar, og getur hún krafizt allra skýrslna um hag og rekstur félagsins, meðan 
nokkuð stendur eftir af því láni, er veitt hefur verið til bygginganna. Ef stjórn 
Byggingarsjóðs hefur ekki borizt í hendur reikningur byggingarfélags fyrir síðasta 
ár fyrir 1. september ár hvert, er óheimilt að halda áfram lánveitingum til byggingar- 
félagsins, fyrr en reikningurinn berst sjóðsstjórn í hendur. 

Ríkisstjórnin úrskurðar reikninga Byggingarsjóðs, en Alþingi kýs með hlutfalls- 
kosningu tvo endurskoðendur þeirra til fjögurra ára í senn. 

10. gr. 
Nú er ekkert byggingarfélag til í kaupstaðnum eða kauptúninu, skv. lögum þess- 

um, og er þá sveitarstjórn heimilt að ákveða, að sveitarfélagið komi upp bygg- 
ingunum, og hefur það þá sömu réttindi og skyldur sem byggingarfélög skv. lögum 
þessum. 

11. gr. 
Ríkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti af húsum félagsmanna, bæði 

sérbyggingum og sambyggingum, til afnota fyrir byggingarfélög. Sömuleiðis setur 
hún í samráði við stjórn Byggingarsjóðs og hlutaðeigandi sveitarstjórnir öruggt 
eftirlit með framkvæmdum byggingarfélaga, sem starfa skv. lögum þessum. 

12. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

13. gr. 
Með lögum þessum er úr gildi numinn I. kafli laga nr. 36 frá 16. febrúar 1952, 

um opinbera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, ásamt 
síðari breytingum á þeim lögum, svo og önnur lagaákvæði, sem brjóta í bága við 
lög þessi. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Bráðabirgðaákvæði. 

Kosning fyrstu stjórnar Byggingarsjóðs verkamanna og endurskoðenda fer fram 
á Alþingi því, er setur þessi lög, eftir gildistöku laganna, og fellur þá niður umboð 
stjórnar og endurskoðenda Byggingarsjóðs skv. lögum nr. 36 frá 16. febrúar 1952. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Emil Jónsson. 

21. apríl. = Nr. 61. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda endurtryggingu, 

stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
14. gr. 1. málsgr. laganna orðist svo: 
Félagið er undanþegið öllum opinberum sköttum og gjöldum, hvort heldur er 

til ríkis eða sveitarfélaga, nema fasteignaskatti og aðstöðugjaldi samkvæmt Il. og 
III. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga. 

2. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað. 

Gjört að Bessastöðum, 21. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

21. apríl. = Nr. 62. 

LOG 

um sildarutvegsnefnd og útflutning saltadrar síldar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Sildarútvegsnefnd skipuleggur og hefur eftirlit með verkun saltaðrar síldar, svo 
og með útflutningi hennar, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum. 

Nefndin skal skipuð 7 mönnum til þriggja ára í senn, sem hér segir: 
Sameinað Alþingi kýs þrjá menn hlutfallskosningu, en ráðherra skipar fjóra 

menn eftir tilnefningum Alþýðusambands Íslands, Landssambands íslenzkra útvegs-
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manna, Félags síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi og Félags sildarsaltenda á 

Suðvesturlandi. 
Varamenn skulu kosnir og tilnefndir á sama hátt. Vanræki aðili tilnefningu 

aðalmanns eða varamanns í nefndina, skipar ráðherra þá án tilnefningar. 
Ráðherra skipar formann og varaformann nefndarinnar úr hópi hinna þing- 

kjörnu nefndarmanna, til eins árs i senn. 

Nefndin skal hafa aðsetur sitt á Siglufirði á síldarvertið norðanlands og nefndar- 
menn eða varamenn þeirra dvelja þar þann tíma, eftir því sem nefndin sjálf 
ákveður. Á síldarvertíð sunnanlands skal nefndin með sama hætti hafa aðsetur 
í Reykjavík. 

Nefndin ræður sér starfsfólk, eftir því sem nauðsyn krefur. 
Ráðherra ákveður laun nefndarmanna, og greiðast þau af tekjum nefndarinnar. 

2. gr. 
Tekjur síldarútvegsnefndar skulu vera 2% af fob-verði útfluttrar síldar og allt 

að 5% af rekstrarvörum til síldarsöltunar, sem nefndin hefur til sölumeðferðar. 

Árlegur tekjuafgangur nefndarinnar skal lagður í sérstakan sjóð í vörzlu nefndar- 
innar. Sjóði þessum má eingöngu verja í þágu síldarútvegsins samkvæmt ákvörðun 
nefndarinnar og með samþykki ráðherra. 

3. gr. 
Síldarútvegsnefnd veitir leyfi til söltunar á síld fyrir innlendan og erlendan 

markað með þeim skilyrðum, sem hún telur nauðsynleg til að tryggja sem bezt rétt 
hlutföll söltunar á hina einstöku markaði, góða verkun og geymslu síldarinnar. Hún 
hefur forgöngu um markaðsleit fyrir sild og annast um, að gerðar séu tilraunir með 
útflutning á síld, sem verkuð er með öðrum aðferðum en nú eru tíðkaðar, og annað 
það, sem orðið getur þeim til hagsbóta, sem vinna að framleiðslu saltaðrar síldar. 

Heimilt er síldarútvegsnefnd að setja umráðamönnum skipa þeirra, er veiða 
síld til söltunar, reglur um meðferð síldarinnar um borð í skipunum og við löndun 
síldarinnar. Sé réttum reglum eigi hlýtt, getur nefndin svipt viðkomandi rétti til 
þess að leggja upp síld til söltunar um lengri eða skemmri tíma. 

4. gr. 
Enginn má bjóða til sölu, selja eða flytja til útlanda saltaða síld, sem íslenzk 

skip veiða, eða verkuð er hér á landi eða lögð á land verkuð, nema löggilding sildar- 
útvegsnefndar komi til. 

Eigi má afgreiða farmskirteini fyrir síldarsendingum til útlanda, nema ákvæðum 
4. og 5. gr. sé fullnægt. 

Söltuð sild í neytendaumbúðum, s. s. niðurlögð síld og niðursoðin, er undan- 
skilin ákvæðum þessara laga, eins og nánar verður kveðið á um í reglugerð. 

Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar, er sildarútvegsnefnd heimilt að veita undan- 
þágu fyrir smásendingum af síld, þegar sérstaklega stendur á. 

5. gr. 
Síldarútvegsnefnd lóggildir útflytjendur saltaðrar sildar með þeim skilmálum, 

sem nefndin telur nauðsynlega um löggildingartíma, framboð og lágmarksverð, um 
skiptingu markaðsstaða, útflutningstíma og annað það, sem tryggir sem öruggasta 
sölu saltsíldarframleiðslu landsmanna. Nefndin gerir þær ráðstafanir, sem hún telur 
við þurfa til að tryggja, að löggildingarskilmálum sé fullnægt. 

Til þess að geta fengið löggildingu sem útflytjandi samkvæmt þessari grein,
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skal hlutaðeigandi fullnægja ákvæðum laga nr. 52 27. júní 1925, um veræzlunar- 
atvinnu, og ráða yfir því lágmarksmagni saltsíldar, sem nefndin ákveður. 

Með reglugerð má ákveða, að síldarútflytjendur skuli skyldir að taka sild til 
sölu af framleiðendum, gegn hæfilegri hámarksþóknun, enda sé síldin markaðs- 
hæf vara, og annað það, sem greiðir fyrir því, að allir síldarframleiðendur njóti 
sem fyllsts jafnréttis um sölu framleiðslu sinnar. 

6. gr. 
Útflytjendur og síldarsaltendur eru skyldir að gefa nefndinni allar upplýsingar, 

sem hún óskar, um hvað eina, sem snertir söltun, sölu og útflutning síldar, og hefur 

nefndin frjálsan aðgang að verzlunarbókum og skjölum þeirra hér að lútandi. Nefndin 
og starfsmenn hennar eru bundin þagnarheiti um viðskiptamál útflytjanda, er þau 
verða áskynja um á þennan hátt. 

Skýrslur um síldarsöltun skulu sendar nefndinni daglega. 

7. gr. 
Síldarútvegsnefnd er heimilt að takmarka síldarsöltun, ákveða hvenær söltun 

megi hefjast eða banna söltun um skemmri eða lengri tíma, ef nefndin telur slíkar 
ráðstafanir nauðsynlegar til að tryggja sæði saltsíldarinnar eða sölu hennar. 

8. gr. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum síldarútvegsnefndar, að veita heildar- 

samtökum síldarsaltenda eða síldarútvegsnefnd einkarétt til útflutnings á saltaðri 
sild eða einkarétt til útflutnings á saltaðri síld, sem verkuð er með tilteknum verk- 
unaraðferðum eða seld til ákveðinna landa. 

9. gr. 
Sé síldarútvegsnefnd eða heildarsamtökum síldarsaltenda veittur einkaréttur 

samkvæmt 8. gr., skal hver síldarsaltandi bera ábyrgð á sæðum sinnar síldar, en 
allir saltendur fá jafnt verð fyrir sild, sömu gæða, pökkunar og tegundar, enda sé 
síldin flutt út með leyfi nefndarinnar og fengizt hafi fyrir hana eigi lægra verð en 
fyrirframselda síld af sambærilegum gæðum. 

Greiða skal af óskiptu síildarandvirði, áður en jafnaðarverð er fundið, hæfilegt 
gjald að dómi síldarútvegsnefndar fyrir geymslu, pökkun og annan kostnað í sam- 
bandi við sérstaka verkun og meðferð sildarinnar. 

10. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara. 

11. gr. 

Brjóti löggiltur útflytjandi eða söltunarleyfishafi gegn ákvæðum laga þessara 
eða fyrirmæla, sem sett eru samkvæmt þeim, getur sildarútvegsnefnd svipt hann 
þeim réttindum sínum, enda hafi hann ekki sinnt áminningu nefndarinnar. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, settum samkvæmt þeim, skulu sæta 
meðferð opinberra mála og varða sektum allt að kr. 2 000 000.00, nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi felld lög nr. 74 29. des. 

1934, um sildarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl., 3. gr. laga
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nr. 79 16. apríl 1935, um breyting nokkurra laga, sem varða sölu og meðferð ís- 
lenzkra afurða, og bráðabirgðalög nr. 69 9. maí 1961, um breyting á fyrrgreindum 
lögum, nr. 74 29. des. 1934. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 116 frå 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
d-liður 1. gr. laganna orðist svo: 

Að á jörðinni hvíli ekki aðrar veðskuldir en þær, sem kunna að hafa verið teknar 
í veðdeild Búnaðarbanka Íslands, byggingarsjóði, ræktunarsjóði og raforkusjóði 

vegna þeirra framkvæmda á jörðinni, sem þessar stofnanir lána til, eða lánsstofnun- 
um, sem koma kunna í þeirra stað. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 

Nú óskar jarðeigandi að gera jörð sína að ættaróðali, og skal hann þá afhenda 
sýslumanni yfirlýsingu þar að lútandi ásamt lýsingu af jörð og jarðarhúsum og 
skilríki fyrir því, að fullnægt sé ákvæðum 1. gr. 

Þegar sýslumaður hefur sannfært sig um, að fullnægt sé ákvæðum laganna um 
stofnun ættaróðals, skal hann færa jörðina á skrá um ættaróðul í sérstaka bók, er 
fylgi embættinu. Enn fremur skal hann senda Búnaðarfélagi Íslands um hver ára- 
mót skýrslu um þær jarðir, sem gerðar hafa verið að ættaróðali á árinu í umdæmi 
hans, ásamt staðfestu samriti af óðalsréttarsamningi. 

Búnaðarfélag Íslands skal láta gera fyrirmynd, í samráði við landbúnaðarráðu- 
neytið, að óðalsréttarsamningi, þar sem fram sé tekið, auk þess sem áður er lilgreint, 
þáverandi fasteignamat jarðarinnar, jarðarverð sér og húsaverð sér, svo og tölur, 
er sýni stærð ræktaðs lands og ræktanlegs, meðaltal af afrakstri jarðarinnar síðustu 
3 árin, hlunnindi og aðra aðstöðu til búrekstrar. Enn fremur skrá yfir fylgifé, skjöl, 
minjagripi og annað það, er óðalinu kann að fylgja. Gerninginn skal þinglesa á 
næsta manntalsþingi. 

Verði misbrestur á, að stjórn Búnaðarfélags Íslands berist þau gögn, er að 
framan greinir, skal stjórn félagsins krefjast, að úr því verði bætt. 

3. gr. 
Niðurlag 10. gr. laganna, orðin „og færast ekki sem fylgifé þess“ o. s. frv. til enda 

greinarinnar falli burt.
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4. gr. 
Á eftir 2. málslið 11. gr. laganna komi: 
Við skipti má eigi skerða ræktað land óðalsjarðar, nema um sé að ræða túnauka, 

fráskilinn heimatúni. Komi hlunnindi til skipta, skal óðalsjörðin ávallt halda að 
minnsta kosti % hlutum þeirra. Um reka fer þó eftir fjörumáli, sem hverjum jarðar- 
hluta tilheyrir, ef hann kemur til skipta. 

5. gr. 
12. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er óðalsbónda að taka lán með veði í óðalinu til húsabóta eða annarra 

varanlegra umbóta á jörðinni í veðdeild Búnaðarbanka Íslands, byggingarsjóði Bún- 
aðarbanka Íslands, Ræktunarsjóði Íslands og raforkusjóði samkvæmt þeim reglum, 
er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

Fylgja skulu beiðninni um lán teikningar af hinni fyrirhuguðu byggingu, sam- 
þykktar af Teiknistofu landbúnaðarins, og byggingarvottorð um framkvæmd verks- 
ins frá byggingarfulltrúa viðkomandi héraðs. Ef um aðrar framkvæmdir er að ræða, 
þá skal fylgja lánbeiðninni úttekt og möt samkvæmt þeim reglum, er um þessi lán 
gilda á hverjum tíma. 

6. gr. 
8. málsgrein 14. gr. laganna orðist svo: 
Verði ágreiningur um afhendingu ættaróðals, sem úttektarmenn geta ekki jafn- 

að, getur hvor aðili um sig krafizt yfirmats, og fer um það samkvæmt 53. gr. ábúðar- 
laganna. 

7. gr. 
Á eftir orðunum „fasteignamatsverð hennar“ í 17. gr. laganna komi: en skal 

þó ekki vera lægra en áhvílandi veðskuldir. 

8. gr. 
b-liður 19. gr. laganna orðist svo: 
Til barna þess hjónanna, sem óðalsréttinn stofnaði eða erfði, og ganga skilgetin 

börn fyrir óskilgetnum. Á sama hátt fá kjörbörn óðalsrétt, hafi óðalsréttarhafi veitt 
þeim þann rétt með sérstakri yfirlýsingu þar að lútandi. 

d-liður sömu lagagreinar falli niður. 

9. gr. 
20. gr. laganna orðist svo: 
Foreldrar koma sér saman um, hvert af börnum eða fjarskyldari erfingjum, að 

börnunum frágengnum, skuli erfa óðalið. Þessi ráðstöfun skal tilkynnt sýslumanni, 
ekki síðar en þegar óðalsbóndi er fullra 60 ára, og skal sýslumaður hlutast til um, 
að þessi ákvörðun sé gerð í viðurvist hans. 

Verði hjón eigi ásátt um, hvert af börnunum skuli hljóta réttinn, skal það hjón- 
anna, er erfði óðalið, ráða viðtakanda. 

Sé engin ákvörðun tekin, skal skiptafundur ákveða viðtakanda eða viðtakendur, 
ef heimilt er að skipta jörðinni, sbr. 11. gr., og sitji það barn eða þau börn fyrir, 
sem hata að staðaldri unnið með foreldrum sínum á jörðinni og eru líklegust til að 
stunda þar áframhaldandi búskap. Náist eigi samkomulag, sker skiptaráðandi úr. 
Sama regla gildir um ættarjarðir. 

10. gr. 
26. gr. laganna orðist svo: 
Ættarjarðir heita í lögum þessum þær jarðir, sem eru ekki óðalsjarðir, 

hafi þær:
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a. Verið skrásettar sem ættarjarðir samkvæmt lögum nr. 116/1943 eða með sér- 

stökum gerningi, áður en þessi lög taka gildi. 

b. Verið í ábúð eða eign sömu ættar í 75 ár eða lengur og eru enn í eign hennar, 

þegar lög þessi öðlast gildi. 

c. Verið ráðstafað til erfingja, ættmenna eða annarra með sérstökum serningi 

samkv. 30. gr. 
d. Þetta ákvæði tekur einnig jafnóðum til jarða, er síðar fullnægja skilyrði b-liðar 

um eigu eða ábúð sömu ættar. 
Eftir gildistöku þessara laga skulu sýslumenn. hver í sinni sýslu, tilkynna 

hlutaðeigandi ábúendum eða eigendum jarða, er falla undir a- og b-lið bessarar 
greinar, að jarðir þeirra verði skrásettar sem ættarjarðir að átta mánuðum liðnum, 
frá því að lögin taka gildi, hafi eigandi eða ábúandi ekki innan þessa tíma tilkynnt 
sýslumanni skriflega, að hann hafni því, að jörð hans falli undir ákvæði laganna. 
Sama rétt til höfnunar hafa ábúendur og eigendur jarða, sem getið er í d-lið. 
Ákvörðun jarðareiganda gildir, á meðan hlutaðeigandi maður býr á jörðinni. 

11. gr. 
27. gr. laganna orðist svo: 
Jörð, sem um ræðir í a- og b-lið 26. gr., má ekki selja úr ættinni fyrr en að 

ættmennum frágengnum, sbr. 19. gr. 
Nú hefur ættarjörð við skipti dánarbús eða á annan hátt skipæt í tvo eða fleiri 

hluta, sem eru minni en svo, að þeir fullnægi þeim kröfum, er nýbýlastjórn gerir 
um stofnun nýbýla, eða eigandi hefur ekki aðstöðu til að nytja sjálfur þennan jarð. 
arhluta, þótt nægjanlega stór sé, og er honum þá skylt að leigja sinn hluta jarðar- 
innar þeim eiganda hennar og ábúanda, ef fleiri eru, sem hann kýs helzt, og fer þá 

um leigumála samkvæmt 35. gr. 
Ákvæðin um ófullnægjandi landstærð koma þó ekki til framkvæmda, ef eigandi 

hluta úr ættarjörð, sem ekki telst nægilegur til stofnunar sjálfstæðs býlis, getur 
fengið keypt til viðbótar samliggjandi land frá annarri jörð, þannig að hvort tveggja 
til samans, ættarhlutinn og viðbótin, fullnægi þeim skilyrðum, sem nýbýlastjórn 
setur um stofnun nýbýla, enda hafi hann hafizt handa um stofnun nýbýlis innan 5 

ára, frá því að hann fékk viðbótarlandið. 

12. gr. 

28. gr. laganna orðist svo: 
Nú vill eigandi ættarjarðar samkv. a- og b-lið 26. gr. selja jörðina, og skal hann 

þá bjóða hana fyrst niðjum sínum til kaups og ábúðar, systkinum sínum og 

afkomendum þeirra fyrir fasteignamatsverð, að viðbættu matsverði þeirra umbóta, 
er gerðar hafa verið á jörðinni, eftir að fasteignamat hefur farið fram. Vilji þessir 
aðilar ekki kaupa, er jarðeiganda frjálst að selja jörðina hæstbjóðanda. 

13. gr. 
29. gr. laganna orðist svo: 
Söluverð ættarjarðar, er fellur undir a-lið 26. gr., til ættmenna skal ekki fara 

yfir fasteignamatsverð á hverjum tíma, að viðbættu matsverði á þeim umbótum, 

sem gerðar hafa verið á jörðinni, frá því að aðalfasteignamat fór fram, þó ekki 

lægra en áhvílandi veðskuldir. Seljandi getur enn fremur krafizt hækkunar á sölu- 

verði fasteignar, ef tekjur af veiðiréttindum, jarðhita eða öðrum hlunnindum svo 

og tekjur af malarnámi, er jörðinni fylgja, hafa hækkað að mun, frá því að síðasta 

fasteignamat fór fram.
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Mat á umbótum og auknum hlunnindatekjum skal framkvæmt af úttektar- 
mönnum. En krafizt getur jarðareigandi þess, að kaupandi greiði honum jarðar- 
verðið að fullu við undirskrift kaupsamnings, að frádregnum áhvílandi veðskuldum. 

Nú er ættarjörð leigð til ábúðar, og hafa þá ættmenn forgangsrétt að ábúðinni 
eftir sömu reglu og þegar um kaup er að ræða samkvæmt 28. gr. Fer þá um leigu- 
mála eftir ákvæðum 35. gr. 

14. gr. 
30. gr. laganna breytist þannig, að niður falli „og að frádregnum % jarða- 

bótastyrknum á þær umbætur“. 

15. gr. 
33. gr. laganna orðist svo: 
Sýslumenn skulu halda skrá yfir allar ættarjarðir innan síns lögsagnarumdæmis 

og færa þær í sérstaka bók samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum, séu 
þær ekki óðalsjarðir. Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, með aðstoð fróðustu 
manna og beztu heimilda, sem föng eru á, gera skrá yfir þær jarðir í hreppnum, 
sem falla undir a- og b-liði 26. gr., ásamt greinargerð fyrir ábúð eða eignarhaldi 
hlutaðeigandi ættar á hverri jörð um sig síðastliðin 75 ár. 

Þegar hreppstjóri skrásetur ættarjörð, skal hann jafnframt gera lýsingu af 
jörðinni, svo sem fyrir er mælt í 3. gr. um skrásetningu óðalsjarða, sbr. 3. málsgr. 
hennar, eftir því sem við á. Skal það gert í samráði við jarðareiganda eða ábúanda. 
Leita skal staðfestingar jarðareiganda á, að skýrsla hreppstjóra sé rétt. Skrásetningu 
þessa og annað, er henni tilheyrir, skal hreppstjóri færa í úttektar- og virðingarbók 
hreppsins. 

Skrásetning ættarjarðar ásamt greinargerð og jarðarlýsingu skal gera í tvíriti 
og færa á þar til gerð eyðublöð, sem Búnaðarfélag Íslands lætur gera í samráði við 
landbúnaðarráðuneytið. Skal annað eintakið varðveitt á skrifstofu sýslunnar. Hitt 
eintakið skal sýslumaður senda Búnaðarfélagi Íslands, eftir að hann hefur fullvissað 
sig um, að ekkert sé við það að athuga. 

Nú verður ágreiningur um, hvort jörð sé ættarjörð. Skal sýslumaður þá rann- 
saka málavexti og fella því næst úrskurð í málinu. Geta skal þess í afsals- og veð- 
málabókum hlutaðeigandi sýslu eða kaupstaðar, að jörð sé ættarjörð, og sömuleiðis 
breytinga, er á því kunna að verða. 

Hreppstjórar skulu endurskoða árlega skrána yfir ættarjarðir í hreppnum og 
fella niður eða bæta við jörðum, eftir því sem tilefni er til. Tilkynna skal sýslu- 
manni allar slíkar breytingar. 

16. gr. 
Aftan við 1. málsgr. 34. gr. laganna komi: 
Heimilt er þó að byggja slíkar jarðir í lifstíðarábúð, ef viðtakandi óskar sér- 

staklega eftir því. 

17. gr. 
35. gr. laganna orðist svo: 
Afgjald af jörðum þeim, sem um ræðir í 34. gr., skal vera 3% af fasteigna- 

matsverði landsins og jarðarhúsa. Með verði jarðarhúsa telst það álag, er kann að 
fylgja jörð, þegar erfðaábúð hefst, og kúgildi með verðlagsskrárverði. Við ákvörðun 
jarðarafgjalds skal jafnframt miða við þá tölu búfjár eða það magn afurða, er 
þarf til að greiða eftirgjaldið, er leigusamningurinn er gerður, og miðað við verð- 
lag þess árs. Eftirgjaldið greiðist í peningum eftir verðlagsskrárverði eða gangverði 
þessara afurða í viðkomandi sýslu ár hvert, sbr. 10. gr. ábúðarlaga. 

Nú leggur landsdrottinn fram fé til umbóta á jörðinni, og skal þá landskuld 
A 13
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hækka, þannig að af framlagi til íbúðarhúsa greiðist sömu vextir og af lánum hjá 

byggingarsjóði Búnaðarbanka Íslands, en af framlagi til annarra umbóta sömu 
vextir og af lánum ræktunarsjóðs, eins og þessir vextir eru á hverjum tíma. 

Jarðarafgjöld skal greiða sýslumönnum á manntalsþingum, ef annað er ekki 
fram tekið í byggingarbréfi. 

Skylt er erfðaleiguábúanda að greiða árleg iðgjöld af brunabótavirðingu húsa 

á erfðaleigujörðum án endurgjalds frá landsdrottni. En kostnað við virðingu á 
eignum landsdrottins greiðir hann að sínum hluta. 

18. gr. 

Fyrri málsliður 36. gr. laganna orðist svo: 
Ábúandi greiðir leiguliðabót, svo sem fyrir er mælt í ábúðarlögum, 14. gr., og 

auk þess af fé því, er landsdrottinn hefur greitt til húsabóta og annarra umbóta 

á jörðinni. 

19. gr. 

37. gr. laganna orðist svo: 
Þurfi að byggja jörð, sem er í erfðaábúð, til bráðabirgða (sbr. 46. gr., 6. 1ið), 

fer um upphæð jarðarafgjalds eftir samkomulagi. Hús og önnur mannvirki á jörð- 
inni, sem aðrir eiga, skulu auk þess leigð að minnsta kosti fyrir þeim vöxtum af 

lánum, er ber að standa straum af, ella sparisjóðsvexti. 

20. gr. 
38. gr. laganna orðist svo: 
Meðan sama ætt heldur jörðinni, skal afgjaldið ekki hækka umfram það, er 

leiðir af hækkun fasteignamats vegna verðbreytinga og framlags ríkissjóðs. Þegar 
við jörð tekur ný ætt, skal afgjaldið ákvarðast samkvæmt ákvæðum 35. gr. Þó 
getur hvor aðili krafizt millimats fasteignamatsnefndar, ef liðin eru þrjú ár eða 
meira, frá því að síðasta fasteignamat fór fram. 

21. gr. 
39. gr. laganna orðist svo: 
Nú verður jörð fyrir skemmdum, svo að jarðarnytjar rýrna að mun, og fer þá 

um það samkvæmt 35. gr. ábúðarlaga. 

22. gr. 
40. gr. laganna orðist svo: 
Þegar ábúandaskipti milli ætta verða á jörðum, sem byggðar eru i erfðaábúð, 

skal fara fram úttekt af lögskipuðum úttektarmönnum, og fer um það samkvæmt 
ákvæðum 13., 50. og 53. gr. ábúðarlaganna. 

23. gr. 
43. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er ábúendum á þeim jörðum, sem eru í erfðaábúð, að skipta þeim 

milli barna sinna. Skal erfðaábúandi tilkynna það landsdrottni og leita samþykkis 
hans á skiptingunni. 

Tryggt skal, að hvert býli hafi að minnsta kosti þá lágmarksstærð, er nægi til 
framfærslu meðalfjölskyldu (sbr. 14. gr. laga nr. 48/1957) að dómi nýbýlastjórnar, 
enda samþykki hún skiptinguna. Við skipti skal ekki skerða tún heimajarðar, ef 
unnt er (sbr. 28. gr. laga nr. 48/1957), og að öðru leyti fer um skiptinguna sam- 
kvæmt ákvæðum þeirra laga. 

Leigumáli á úrskiptu býli skal ákveðinn samkvæmt ákvæðum 35. gr. þessara laga.
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Ef búrekstraraðstaða á heimajörðinni breytist verulega við slíka skiptingu, 
getur ábúandi krafizt endurskoðunar á leigumála jarðarinnar að undangengnu mati 
úttektarmanna. 

24. gr. 
44. gr. laganna orðist svo: 

Nú þykir hreppsnefnd eða sýslunefnd ástæða til að skipta jörð, sem byggð er 
í erfðaábúð, og skulu þá þessir aðilar snúa sér til nýbýlanefndar viðkomandi sýslu, 
sem skal rannsaka allar aðstæður og gefur viðkomandi aðilum rökstutt álit um 
málið. Að svo búnu getur sýslunefnd eða hreppsnefnd, ef þeim þykir ástæða til, 
sent álit nýbýlanefndar og tillögur sínar um skiptingu jarðarinnar til nýbýla- 
stjórnar ríkisins. 

Verði skipti ákveðin á jörðinni, skulu þau fram fara samkvæmt ákvæðum 43. 
gr. eftir því sem við getur átt. 

Ábúandi á rétt á því, að ættingjar hans, er hann kýs til, sitji fyrir ábúð á hinu 
úrskipta landi. 

Nú taka aðrir, ábúanda óskyldir, ábúð á hinu úrskipta landi, og skal þá sá, 
er hefur ábúð á jörðinni, og samerfingjar hans fá fullar bætur fyrir það, sem hið 
úrskipta land hefur hækkað í verði fyrir atbeina ættar hans, en taka skal tillit til 

eðlilegrar fyrningar á jarðabótum. 
Um lækkun á jarðarleigu hans í þessu sambandi gilda ákvæði síðustu málsgr. 

43. gr. 

Aldrei má það land, sem hann hefur eftir, vera minna virði en land jarðarinnar 

var, þegar hans ætt tók við jörðinni, nema landeigandi og ábúandi samþykki. 
Einnig skal ábúandi fá hæfilegar bætur, ef svo mikið er tekið af landi jarðar- 

innar, að það land, sem eftir er, samsvarar eigi þeim húsum, sem byggð hafa verið 
á jörðinni, enda hafi þau samsvarað heilbrigðum búrekstri á jörðinni allri. 

Um byggingu þeirra jarða, er verða til við skiptingu eftir þessari grein, fer 
eftir fyrirmælum 36., 38. og 46. gr., 9. lið. Þó skulu ákvæði 43. gr. gilda um þá 
jarðarhluta, sem ráðstafað er á þennan hátt innan ættar ábúanda. 

25. gr. 
45. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er ábúendum þeirra jarða, sem byggðar eru eftir lögum þessum, að 

taka lán með veði í jörðinni til varanlegra húsabóta og annarra umbóta á jörðinni 
í byggingarsjóði Búnaðarbanka Íslands og Ræktunarsjóði Íslands samkvæmt þeim 
reglum, er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

Beiðni um veðleyfi skulu fylgja teikningar, samþykktar af Teiknistofu land- 
búnaðarins, áritaðar yfirlýsingu úttektarmanna viðkomandi hrepps, að byggingarnar 
séu við hæfi, miðað við hagfelldan búrekstur á jörðinni. 

Sé um jarðabætur að ræða, skal lögð fram með beiðninni yfirlýsing héraðs- 
ráðunautar um, að framkvæmdin sé nauðsynleg og líkleg til að stuðla að aukinni 
arðgæfni í búrekstri á jörðinni. 

Jarðeignadeild ríkisins getur krafizt þess af veðleyfisbeiðanda, að hann leggi 
fram ábyrgð hreppsnefndar hlutaðeigandi hrepps fyrir því, að lán það, er leiguliði 
tekur með veði í jörðinni, verði eingöngu notað til þeirra umbóta, er úttektarmenn 
og héraðsráðunautur telja hagkvæmar og nauðsynlegar fyrir búrekstur á jörðinni. 

26. gr. 
Töluliður 2 í 46. gr. laganna orðist svo: 
Erfðaréttur erfist til barna þess hjónanna, sem erfðaábúðarréttinn stofnaði eða 

erfði, og ganga skilgetin börn fyrir óskilgetnum, og á sama hátt fá kjörbörn erfða- 
ábúðarrétt, sbr. 19. gr.
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27. gr. 
Fyrirsögn XI. kafla laganna verði: 
Um sölu þjóðjarða og kirkjujarða, og 47. gr. orðist svo: 

Ábúendur þjóð- og kirkjujarða og annarra opinberra stofnana og sjóða, — 

nema ákvæði gjafabréfa og skipulagsskráa mæli gegn því, — sem hafa fengið erfða- 

eða lífstíðarábúð á jörðum sínum, hafa rétt til að fá ábúðarjarðir sínar keyptar, 

ef þeir, eftir því sem við á, fullnægja ákvæðum 1. gr. og auk þess eftirtöldum 

skilyrðum: 
1. Hafa búið á jörðinni minnst 3 ár. 

2. Gefa út við undirskrift kaupsamnings skuldbindingu um að gera jörðina að 

ættaróðali og leggja fram nauðsynleg skilríki þar að lútandi. 

3. Fyrir liggi yfirlýsing hlutaðeigandi hreppsnefndar um, að ábúandi hafi setið 

jörðina vel og að hreppsnefndin mæli með, að hann fái jörðina keypta. Þó 

getur hann skotið þeirri umsögn til sýslunefndar. 

Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til jarða, sem þegar eru ákveðnar sem 

bústaðir embættismanna eða til annarrar opinberrar notkunar, svo og þeirra jarða, 

er að dómi Búnaðarfélags Íslands eða Landnáms ríkisins, að fengnum tillögum við- 

komandi sýslunefndar og aðliggjandi bæjarfélaga, teljast líklegar til opinberra nota 

eða skiptingar i náinni framtið. 
Námuréttindi á þjóð- og kirkjujörðum skulu undanskilin sölu og sömuleiðis 

vatns- og jarðhitaréttindi umfram heimilisþörf ásamt nauðsynlegri aðstöðu til að 

hagnýta þau réttindi. 
28. gr. 

49. gr. laganna orðist svo: 
Jarðir, sem seldar eru samkvæmt 47. gr., skulu seldar fyrir fasteignamatsverð 

að viðbættu álagi og framlögum þeim, er ríkið kann að hafa lagt til umbóta á 

jörðinni, eftir að fasteignamat fór fram, en að frádregnu fasteignamatsverði þess, 

sem ábúandi kann að eiga í jörðinni, er salan fer fram. 

Nú fylgir jörð, sem selja á samkvæmt 47. gr., veiðiréttur, er gefur eða líkur eru 

til að gefi leigutekjur, sem um munar, og er þá jarðareiganda heimilt að fá hann 
sérmetinn af dómkvöddum mönnum, og kemur það mat til viðbótar fasteignamats- 

verði, að svo miklu leyti sem veiðirétturinn kann að verða hærra metinn heldur 

en i gildandi fasteignamati. 
Hið sama skal gilda, vilji ríkissjóður neyta forkaupsréttar, eftir að jörð hefur 

verið gerð að ættaróðali. 
Jarðarverðið greiðist að fullu við afsal. 
Fari sala fram á jörðum þessum, eftir að þær eru gerðar að ættaróðulum, á 

ríkissjóður forkaupsrétt á þeim fyrir fasteignamatsverð. 

29. gr. 
51. gr. laganna orðist svo: 
Um þau atriði, er lúta að afhendingu og úttekt jarða og ekki er sérstaklega 

kveðið á um í lögum þessum, skal fara eftir ákvæðum ábúðarlaganna. Sama gildir 
um önnur atriði, sem ekki er sagt fyrir um á annan veg i lögum þessum. 

30. gr. 
52. gr. laganna orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—10000 kr. 

31. gr. 
53. gr. laganna orðist svo: 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4 26. febr. 1946, lög nr. 16 22.
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febr. 1950 og lög nr. 4 14. marz 1955 svo og önnur lagaákvæði, er koma í bága við 
lög þessi. 

32. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

33. gr. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella ákvæði þeirra inn í megin- 

mál laga nr. 116 30. des. 1943 og gefa lögin út svo breytt. 
Fyrirsögn laganna verði: Lög um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu 

þjóð- og kirkjujarða. 

Gjört að Bessastöðum, 21. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

25. apríl. = Nr. 64. 

LÖG 

um dánarvottorð. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Dánarvottorð samkvæmt ákvæðum laga þessara skal rita fyrir hvern mann, er 

deyr hér á landi, sbr. þó ákvæði 10. gr. 
Landlæknir semur leiðbeiningar um ritun dánarvottorða, er ráðherra staðfestir. 
Dánarvottorð ritar löggiltur læknir á eyðublað, er landlæknir gerir úr garði og 

lætur í té. 

2. gr. 
Þá er maður deyr í kaupstað eða kauptúni, þar sem læknir situr, eða í næsta 

nágrenni læknis, þó að utan kaupstaðar sé eða kauptúns, og læknir hefur stundað 
hinn látna í banalegunni, skoðar sá hinn sami læknir líkið og ritar að því búnu 
dánarvottorð. 

Nú er ekki auðið að ná til læknis þess, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn 
læknir séð hann í banalegunni, og skal þá innan sólarhrings sækja lækni til að skoða 
líkið og rita dánarvottorð. 

3. gr. 
Þá er maður deyr utan kaupstaðar eða kauptúns, þar sem læknir situr, eða utan 

næsta nágrennis læknis (sbr. 2. gr.), og læknir hefur stundað hinn látna í bana- 
legunni, ritar sá hinn sami læknir dánarvottorð. 

Nú er ekki auðið að ná til læknis þess, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn 
læknir séð hann í banalegunni, og skal þá, svo fljótt sem við verður komið, til- 
kynna hlutaðeigandi héraðslækni mannslátið og skýra honum nákvæmlega frá til- 
drögum þess. Ritar héraðslæknir síðan dánarvottorð samkvæmt þeim upplýsingum.
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4. gr. 
Þá er maður deyr erlendis eða á höfum úti eða í lofti og líkið er flutt hingað 

til lands til að gera hér útför hans, fer um ritun og skil dánarvottorðs hins látna 
eins og hann hefði andazt á þeim stað, þar sem líkið er flutt á land. 

5. gr. 
Dánarvottorð skal ávallt afhenda sóknarpresti eða safnaðarstjóra í því presta- 

kalli, þar sem látið bar að, samkvæmt nánari fyrirmælum 2.—7. málsgr. þessarar 
gr. Nú er jarðsettur hér á landi maður, sem dáið hefur erlendis, og skal þá dánar- 
vottorð það, er fylgir líkinu, afhent þeim sóknarpresti eða safnaðarstjóra, sem 
annast útfararathöfn hans. Sama gildir, þá er sóknarprestur eða safnaðarstjóri að- 
stoðar við jarðsetningu eða hliðstæða ráðstöfun á ösku látins manns, sem brenndur 

hefur verið erlendis. 
Nú fer útför látins manns fram í prestakallinu, þar sem hann dó, og skal þá 

dánarvottorð hans afhent þeim sóknarpresti eða safnaðarstjóra, sem annast útfar- 
arathöfnina. 

Nú annast útfararathöfn prestvígður maður annar en hlutaðeigandi sóknar- 
prestur (safnaðarstjóri), og skal hann þá fullvissa sig um það, áður en athöfnin fer 
fram, að dánarvottorð hins látna sé fyrir hendi. Hann skal enn fremur annast um, 

að dánarvottorðið sé, áður en athöfnin fer fram, afhent sóknarpresti þess presta- 
kalls, þar sem dánarheimili hins látna var, og gildir þetta hvort sem hinn látni var 
í þjóðkirkjunni eða utan hennar. Loks skal hann tilkynna útförina bæði sóknar- 
presti prestakallsins og Hagstofunni innan þriggja daga. — Ákvæði 2. málsliðs 
þessarar málsgr. eiga ekki við, þegar hinn látni hefur dáið í öðru prestakalli en 
hann er jarðsettur í, en í þess stað skal hlutaðeigandi annast um, að staðfesting 
samkvæmt 6. gr. komist í hendur sóknarpresti prestakallsins. 

Nú er ekki presti eða safnaðarstjóra ætlað að aðstoða við útför manns, og skal 
þá afhenda dánarvottorðið sóknarpresti þess prestakalls, þar sem dánarheimili hins 
látna var, og kvittar prestur fyrir viðtöku. Gildir þetta hvort sem hinn látni var í 
þjóðkirkjunni eða utan hennar. Er slík útför óheimil, nema fyrir hendi sé vottorð 
hlutaðeigandi sóknarprests til staðfestingar því, að í vörzlu hans sé dánarvottorð 

hins látna. 
Nú er lík látins manns flutt úr því prestakalli, þar sem hann dó, í annað presta- 

kall til útfarar, og skal þá afhenda dánarvottorð hans sóknarpresti þess presta- 
kalls, þar sem dánarheimili hans var, hvort sem hinn látni var í þjóðkirkjunni eða 
utan hennar. Sama gildir, þegar lík er flutt úr landi. Skal þá enn fremur afhenda 
viðkomandi skipaútgerð eða flugfélagi staðfest eftirrit hlutaðeigandi sóknarprests 
af dánarvottorði hins látna, og fylgi eftirritið líkinu til móttakanda þess erlendis. 
Má ekki taka við líki til flutnings til útlanda, nema þessum fyrirmælum sé fylgt. 

Ef fleiri en einn sóknarprestur aðstoða við útför, skal afhenda dánarvottorðið 
þeim sóknarpresti, sem kastar rekum við athöfnina, enda sé um að ræða þau atvik, 
er um ræðir í 2. málsgr. og í 2. og 3. málslið 1. málsgr. þessarar gr. 

Reykjavíkurprófastdæmi skoðast sem eitt prestakall við framkvæmd á ákvæð- 
um 2. málsgr. og 1. málsliðs 5. málsgr. þessarar gr. Heimilt er að ákveða, að sama 
skuli gilda um tvö eða fleiri prestaköll, sem liggja hvert að öðru. 

6. gr. 
Þá er lík er flutt úr einu prestakalli í annað til útfarar, skal sóknarprestur sá, 

er veitir dánarvottorðinu viðtöku samkvæmt 1. málslið 5. málsgr. 5. gr., láta í té 
skriflega staðfestingu þess, að hann hafi fengið það í hendur. Má enginn taka lík til 
flutnings milli prestakalla, nema því fylgi slík staðfesting, og skal hún fest við
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fylgibréfið, þegar um það er að ræða. Sá, er annast líkflutninginn, ber ábyrgð á 
því, að staðfestingarskjali þessu sé skilað með líkinu, og skal það afhent þeim, er 
annast útfararathöfn hins látna. 

7. gr. 
Nú annast útfararstjóri undirbúning að flutningi líks úr einu prestakalli í annað 

til útfarar, og skal hann þá sjá um öflun staðfestingar þeirrar, er um ræðir í 6. gr., 
og hann skal jafnframt gera ráðstafanir til, að hún fylgi líkinu til móttakanda. 
Útfararstjóri, sem annast móttöku líks frá útlöndum (sbr. 2. málslið 1. málsgr. 5. 
gr.) eða undirbýr flutning líks til útlanda (sbr. 2. málslið 5. málsgr. 5. gr.), skal 
sömuleiðis sjá svo um, að hlutaðeigandi sóknarpresti sé afhent dánarvottorð hins 
látna. 

8. gr. 
Ekki má gera útför manns, nema sá, sem hana annast, hafi áður fengið í hendur 

dánarvottorð hins látna samkvæmt 5. gr. eða staðfestingu um móttöku dánarvottorðs 
samkvæmt 6. gr. 

Þá er sérstök vandkvæði eru á því vegna fjarlægðar eða samgönguerfiðleika, að 
hlutaðeiganda geti borizt dánarvottorð samkvæmt 5. gr., áður en útför er gerð, má 
í þess stað koma tilkynning (símleiðis eða á annan hátt) frá héraðslækni um, að 
hann hafi ritað og eigi í sínum vörzlum dánarvottorð hins látna. 

9. gr. 
Sóknarprestar (safnaðarstjórar) tölusetja og árita dánarvottorð, er þeim berast, 

og láta þeirra getið við nöfn hinna látnu í dánarskrá ministerialbókar (safnaðar- 
bókar). Sóknarprestar og safnaðarstjórar láta einnig getið á sama hátt staðfestinga 
samkvæmt 6. gr., er þeir veita viðtöku. 

Sóknarprestar (safnaðarstjórar) skulu senda Hagstofunni dánarvottorð, er þeir 
veita viðtöku, á sömu tímum og með sömu frestum og þessir aðilar senda Hag- 
stofunni aðrar skýrslur samkvæmt ákvörðun hennar. 

Hagstofan semur upp úr dánarvottorðum skýrslur um dánarorsakir hér á 
landi, í samræmi við alþjóðareglur, sem Ísland hefur gerzt aðili að. 

10. gr. 
Í mannskaðaskýrslur samkvæmt ákvæðum laga nr. 42/1913 sækir Hagstofan 

m. a. vitneskju um mannskaða, er verða, án þess að lík finnist, og fyrirmæli um 
dánarvottorð samkvæmt lögum þessum taka ekki til. 

Fyrir andvana fædd börn eru ekki rituð dánarvottorð, en prestar og ljósmæður 
tilkynna þau Hagstofunni með lifandi fæddum börnum. 

Óheimilt er að setja lík andvana fædds barns eða látins ungbarns í kistu 
með öðru líki, nema hlutaðeigandi presti (safnaðarstjóra) hafi áður verið tilkynnt 
það. Útfararstjóri ber ábyrgð á því, að þessu ákvæði sé fylgt. 

11. gr. 
Í viðurkenndum sjúkrahúsum er heimilt að fela sérfræðingi að rannsaka lík 

látinna sjúklinga í því skyni að leiða ýtarlega í ljós banamein þeirra, sbr. einnig 
ákvæði 6. gr. laga nr. 66/1933, varðandi rannsókn banameina í sambandi við fram- 
kvæmd opinberra sóttvarnarráðstafana. Þá er slík rannsókn fer fram, skal ekki rita 
dánarvottorð fyrr en niðurstöður hennar eru kunnar. 

12. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, allt að 1000 krónum, nema 

þyngri refsingu varði samkvæmt almennum lögum.
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13. gr. 
Lög þessi taka þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 42 8. maí 1950, 

um dánarvottorð og dánarskýrslur. 

Gjört í Reykjavík, 25. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1960. 

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

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1960 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum: 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 

1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga kr. 1222 300 000.00 kr. 1 188 471 042.75 
2. — — 3.— A. —  - — 262900 000.00 — 271 167 819.45 
3. — — 3. — B. — — 10 000.00 — 184 356 35 
4. — — 4. — — — 2 293 000.00 — 5 633 705.31 
5. — — 5. — — .— 13 700 000.00 — 22 198 942.52 
6. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjårlaga — 600 000.00 — 113 124 783.27 

Utborganir: 

Gjöld samkvæmt 7. gr. 
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fjárlaga 

.1 501 803 000.00 

Åætlun: 

9 878 739.00 
1473 210.00 

10 550 000.00 
19 577 867.00 
22 503 719.00 
76 144 631.00 
27 916 777.00 

1 750 000.00 
44 803 992.00 
90 964 408.00 
19 341 500.00 
26 144 921.00 

9 513 984.00 
4 481 307.00 
4 114 825.00 

166 582 572.00 
12 563 918.00 

. 1 600 780 649.65 

Reikningur: 

2 099 824.05 
1517 206.85 

11 365 821.31 
19 525 610.77 
23 668 786.28 
76 023 077.13 
27 968 585.27 

1 619 639.10 
41 741 051.27 
92 815 430.17 
22 715 392.16 
27 035 351.11 

9 760 750.38 
4 642 873.81 
3 619 180.38 

164 867 187.13 
12 742 880.83



  

25. apríl 105 Nr. 65. 

18. Gjöld samkvæmt 15. gr fjárlaga . kr 13 392 206.00 kr 13 192 665.43 
19. — — 16. — A. — — 79 501 732.00 — 76 231 094.23 
20. — — 16. — B. — — 19 748 389.00 — 24 895 714.23 
21. — — 16. — C. — — 4 403 000.00 — 4 518 721.25 
22. — — 16. — D. — — 36 561 664.00 — 36 516 661.08 
23. — — 16. — E. — — 8 796 523.00 — 8 327 301.44 
24. — — 17. — — — 320 665 129.00 — 319 818 670.78 
25. — — 18. — — — 28 447 147.00 — 28 891 258.30 
26. — — 19. — 1. — — 302 900 000.00 — 259 807 584.06 
27. — — 19. — 2. — — 5 000 000.00 — 5 000 000.00 
28. — — 19. — 3. — — 5 000 000.00 — 2 440 275.61 
29. — — 19. — 4. — — 6 000 000.00 — 
30. — — 19. — 5. — — 5 000 000.00 — 8 938 622.59 
31. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga -- 117 462 082.00 — 217 791 205.33 

Mismunur ..........,.......0.000.. — 618 758.00 —  50682 227.32 

kr. 1 501 803 000.00 kr. 1 600 780 649.65 
  

Gjört að Bessastöðum, 25. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

27. april. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun prestakalla. 

Forseti ISLANDS 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 66. 

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

1. gr. 
Í 11. gr. laganna bætist ný málsgr., sem verður 1. málsgr., svo hljóðandi: 
Heimili er kirkjustjórn að ákveða, að fengnum tillögum sóknarnefnda presta- 

kalls og með ráði sóknarprests og héraðsprófasts, að flytja skuli prestssetur á hent- 
ugri stað i prestakalli. Ákvörðun um þetta efni skal birta með auglýsingu í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felldir e- og f-liður 1. gr. 

laga nr. 17 20. apríl 1959. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. SJ) 
  

Bjarni Benediktsson. 
A 14
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 13 29. marz 1961, um breyting á lögum nr. 17 

10. febr. 1953, um Framkvæmdabanka Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 2. málsgr. 1. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Ábyrgðarheimild sú, sem fjármálaráðherra er veitt í 2. málsgr., skal hækka 

um 400 milljónir króna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 68. . 27. april. 
LOG 

um heimild til sameiginlegrar innheimtu opinberra gjalda. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs, forráðamönnum sveitarfé- 

laga, svo og opinberum stofnunum að semja sín í milli um, að innheimt skuli í 

einu lagi gjöld, er greiða ber þessum aðiljum. Má fela gjaldheimtuna innheimtu- 

mönnum ríkissjóðs, sveitarsjóða eða sérstakri innheimtustofnun. 

2. gr. 

Nú takast samningar um gjaldheimtu samkvæmt 1. gr., og skal þá samið um 

hlutdeild hvers aðilja í kostnaði við hana til eigi skemmri tíma en eins árs i senn. 

3. gr. 
Allar skyldur, sem innheimtumönnum ríkissjóðs, sveitarsjóða og opinberra 

stofnana eru lagðar á herðar lögum samkvæmt, svo og allar heimildir, sem þeim 

eru veittar til þess að framfylgja gjaldheimtunni, skulu falla til þess aðilja, sem 
samkvæmt samningi tekur innheimtuna að sér.
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4. gr. 
Heimilt er að samræma gjalddaga einstakra opinberra gjalda, sem inn- 

heimt verða með þessum hætti, setja sameiginleg ákvæði um dráttarvexti, van- 
greiðslu á hluta gjalda, fyrirframgreiðslu, skyldur kaupgreiðenda til að halda eftir 
af kaupi fyrir opinberum gjöldum og annað það, er einvörðungu lýtur að innheimtu 
gjalda. Nánari ákvæði um þetta má setja í reglugerð. 

5. gr. 
Sé sjúkrasamlag aðili að innheimtu, skulu framlög ríkissjóðs og sveitarsjóðs, 

samkv. 58. gr. laga nr. 24 frá 1956, um almannatryggingar, sbr. 21. gr. laga nr. 13 
frá 1960, miðast við innheimtar tekjur samlagsins, eins og þær verða samkvæmt 
samningi aðilja um innheimtuna. 

Í samþykktum slíks samlags má ákveða: 
1. Að iðgjald hjóna skuli krafið í einu lagi. 
2. Að víkja frá reglum 78. gr., sbr. 50. og 51. gr. almannatryggingalaga um greiðslu- 

frest iðgjalda og viðurlög við vangreiðslu. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

28. apríl. RH Nr. 69. 

LOG 

um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tekjustofnar sveitarfélaga eru þessir: 

a. Fasteignaskattur. 
b. Aðstöðugjald. 
c. Framlög úr Jöfnunarsjóði. (Hluti af söluskatti og landsútsvör). 
d. Utsvör. 

Fer um tekjustofna þessa samkvæmt því, er lög þessi ákveða. 

2. gr. 
Auk tekna, samkvæmt 1. gr., hafa sveitarfélög tekjur af eignum sínum, eigin 

atvinnurekstri og stofnunum, sem reknar eru í almenningsþágu, svo sem vatnsveit- 
um, rafmagnsveitum, hitaveitum o. fl., enn fremur ýmsar aðrar tekjur, svo sem leyfis- 
gjöld o. fl., allt eftir því, sem lög og reglugerðir mæla fyrir um.
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II. KAFLI 

Um fasteignaskatt. 

3. gr. 

Á allar fasteignir, sbr. þó 6. gr., skal árlega leggja skatt til sveitarfélaga, þar 

sem fasteign er. 
Skattur þessi skal miðaður við fasteignamatsverð og vera sem hér segir: 

a. 2% af virðingarverði byggingarlóða. 
b. 1% af virðingarverði húsa og annarra mannvirkja. 

c. %% af virðingarverði túna, garða, reita, erfðafestulanda og annarra lóða og 

lendna. 
4. gr. 

Sveitarstjórn annast álagningu og innheimtu skattsins, sem reiknast af heilum 

þúsundum virðingarverðs, og skal sleppa því, sem umfram er. Eigandi greiðir 

skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samningsbundin jarðarafnot sé 

að ræða. Þá greiðist skatturinn af ábúanda eða notanda. 
Gjalddagi skattsins er 15. janúar. 

5. gr. 

Með reglugerð, sem ráðherra staðfestir, getur sveitarstjórn ákveðið að innheimta 

fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. með allt að 200% álagi. 

6. gr. 

Undanþegnar fasteignaskatti eru kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem hvorki 

eru leigð út til skemmtana né rekin í ágóðaskyni, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, 

elliheimili, þinghús og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af 

sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slíkra húsa. 

Nú er hús sumpart notað til annars en að framan greinir, svo sem til íbúðar 

fyrir aðra en húsverði, og greiðist skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot 

samkvæmt mati fasteignamatsmanna. 

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 skatturinn er fallinn í gjalddaga, 

er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

IIl. KAFLI 

Um aðstöðugjald. 

8. gr. 

Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald í sveitarsjóð hjá atvinnu- 

rekendum og öðrum þeim, sem sjálfstæða atvinnu hafa í sveitarfélaginu, samkvæmt 

ákvæðum þessa kafla. 
Undanþegnir aðstöðugjaldi eru þeir, sem um ræðir í 29. gr. svo og skólar, 

barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, sláturhús, mjólkurbú 

og olíufélög, sem greiða landsútsvar. 

9. gr. 

Aðstöðugjald skal miða við samanlögð rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár, 

þar með taldar fyrningarafskriftir samkvæmt ákvæðum skattalaga, svo og vöru- 

kaup verzlana og efniskaup vegna framleiðslu iðnaðarfyrirtækja.
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Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins. 

10. gr. 
Aðstöðugjald má eigi hærra vera en hér greinir: 

a. Allt að %% af rekstri fiskiskipa og flugvéla. 
b. — — 1% —  — verzlunarskipa. 
c. — — 1%% — hvers konar iðnaðarrekstri. 

d. — — 2% — öðrum atvinnurekstri. 

Aðstöðugjald af rekstri fiskiskipa og hvers konar starfsemi við fiskvinnslu má 
eigi nema hærri hundraðshluta, miðað við tegund gjaldstofns, en veltuútsvar var á 
hverjum stað árið 1961. Heimilt skal þó sveitarfélögum, sem ekki lögðu á veltu- 
útsvör, eða lögðu á lægri veltuútsvör á árinu 1961, miðað við tegund gjaldstofns, 
en lögð voru á í Reykjavík það ár, að hækka aðstöðugjald allt að þeim hundraðs- 
hluta, sem veltuútsvör þar voru þá á lögð. 

11. gr. 
Skattstjórar annast álagningu aðstöðugjalds, og skal það álagt í heilum hundruð- 

um króna. 
Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 300.00, fellur niður. 
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí. 

12. gr. 
Innheimta má aðstöðugjald hjá gjaldanda í öðru sveitarfélagi en þar, sem hann 

á lögheimili eða hefur aðalatvinnurekstur sinn, ef 
a. hann rekur þar fiskikaup, fiskiverkun eða hefur þar heimilisfasta atvinnu- 

stofnun, svo sem útibú, og verður þá ekki lagt aðstöðugjald á hann að því leyti 
annars staðar. 

b. hann er búsettur erlendis og rekur atvinnu hér á landi. 
Skylt er gjaldanda að gefa hlutaðeigandi skattstjóra skýrslu um samanlögð 

útgjöld sín, sbr. 9. gr., vegna starfseminnar, samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar, 
innan loka framtalsfrests, ella áætlar skattstjóri útsjöldin að fenginni umsögn fram- 

talsnefndar eða hreppsnefndar. 

13. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að nota heimild þessa kafla um innheimtu að- 

stöðugjalds, og skal hún þá tilkynna skattstjóra þá ákvörðun sína og láta honum 
samtímis í té upplýsingar um, hversu hátt gjald þetta skuli vera, sbr. 10. gr. 

Tilkynning til skattstjóra skal send eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. 

14. gr. 
Þegar skattstjóri hefur lokið álagningu aðstöðugjalds samkvæmt þessum kafla, 

semur hann skrá um aðstöðngjöld í hverju sveitarfélagi og sendir hana þegar til 
sveitarstjórnar, sem innheimtir gjöldin. 

IV. KAFLI 

Um jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

15. gr. 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs er: 

a. Að greiða framlag til sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 
b. Að greiða fram úr fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga.



Nr. 69. 110 28. april. 

c. Að leggja út greiðslur þær á milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð 

á samkvæmt framfærslulögunum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því 

sveitarfélagi, sem þær hafa verið inntar af hendi fyrir. 

d. Að greiða aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem ekki fá nægileg útsvör 

álögð samkvæmt 34. gr. 
e. Að styrkja, eftir ákvörðun ráðherra, tilraunir til að koma betra skipulagi og 

meira samræmi í framkvæmdir sveitarmálefna og samstarf sveitarfélaga. 

16. gr. 
Tekjur Jöfnunarsjóðs eru þessar: 

a. Ríkissjóður greiðir % hluta söluskatts, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr. 

lög nr. 10 1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og bráðabirgðaákvæði sömu laga, 

a-lið, til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þó eigi lægri fjárhæð en 56 millj. króna 

á ári. Nú reynist svo eitthvert ár, að % hluti söluskatts nær eigi lásmarksárs- 

greiðslu (56 millj. krónum) ríkissjóðs til Jöfnunarsjóðs, og má þá draga mis- 

muninn frá greiðslum ríkissjóðs til Jöfnunarsjóðs næsta eða næstu ár á eftir, 

ef fimmtungur söluskatts nemur þá hærri fjárhæð en lágmarksársgreiðslu til 

sjóðsins. 
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórð- 

ungslega eftir á. 
b. Landsútsvör samkvæmt 17.—19. gr. laga þessara. 

17. gr. 
Landsútsvör greiða: 

a. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna. 

b. Síldarverksmiðjur ríkisins, Áburðarverksmiðjan, Sementsverksmiðja ríkisins, 

Viðtækjaverzlun ríkisins, Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

c. Olíufélög, sem flytja inn olíur og olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu 

innanlands. 

18. gr. 
Fjárhæð landsútsvara skal vera sem hér segir: 

5% af hagnaði ríkisfyrirtækja samkvæmt 17. gr. a. 
114% af heildarsölu stofnana þeirra, er um getur í 17. gr. b. 

c. 1%% af heildarsölu olíufélaga, sbr. 17. gr. c. 

øl
le
t 

19. gr. 

Gjaldendur greiða landsútsvör sin til Jöfnunarsjóðs. Greidslunni skal fylgja 

greinargerð um fjárhæð landsutsvarsins. 

20. gr. 

Félagsmálaráðuneytið annast úthlutun framlaga Jöfnunarsjóðs til sveitarfélag- 

anna samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 
Fjórðungur landsútsvara, sem til falla í hverju sveitarfélagi, skal koma í hlut 

þess, en 34 hlutum skal ásamt söluskatti, samkvæmt 16. gr. a, skipt á milli sveitar- 

félaganna í réttu hlutfalli við íbúatölu hvers sveitarfélags hinn 1. desember árið á 

undan, þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% af saman- 

lögðum fasteignasköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum s. 1. ár, sbr. þó 15. gr. d. 

Fé því, sem ekki verður úthlutað vegna ákvæðisins um 60% hámarkið, skal 

varið til þess að greiða kostnað, sem fellur á Jöfnunarsjóð samkvæmt ákvæðum 

15. gr.
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Við úthlutun framlaga samkvæmt grein þessari er ráðherra heimilt að halda 
eftir 1% af tekjum sjóðsins til þess að mæta þörfum sveitarfélaganna samkvæmt 
15. gr. unz sjóðurinn nemur allt að kr. 5 000 000.00. 

21. gr. 
Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna samkvæmt 20. gr. skal greitt þrisvar 

sinnum á ári, fyrir 15. maí, 15. október og 15. janúar. 
Nú kemst sveitarfélag eftir setningu laga þessara í vanskil með greiðslur vegna 

veittra ríkisábyrgða, og er ráðuneytinu þá heimilt að inna slíkar greiðslur af hendi 
af framlagi til sveitarfélagsins, eftir því sem til vinnst. 

22. gr. 
Félagsmálaráðuneytið skal hlutast til um ýtarlega rannsókn á fjárreiðum sveitar- 

félags, sem þarfnast aukaframlags samkvæmt 15. gr. d. 
Slíkt aukaframlag skal eigi veita fyrr en að lokinni rannsókn og eftir að teknar 

hafa verið til greina þær aðfinnslur, sem rannsóknin hefur gefið tilefni til. 
Ráðuneytið getur sett það skilyrði fyrir aukaframlagi, að sveitarstjórn hafi 

notað heimildir til hækkunar fasteignaskatta, sbr. 5. gr., og til innheimtu aðstöðu- 
gjalda samkvæmt III. kafla. 

Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 21. gr. 

23. gr. 
Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs. Skal sjóðurinn vera í 

vörzlu félagsmálaráður.eytisins, sem annast bókhald hans, úthlutun framlaga sam- 
kvæmt 20. gr., greiðslur samkvæmt 15. gr., svo og afgreiðslur á vegum sjóðsins. 

2d. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxtað í tryggri lánsstofnun. 

25. gr. 
Árlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs, sem endurskoðaður skal af endur- 

skoðunardeild fjármálaráðuneytisins. 
Ársreikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

26. gr. 
Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins, 

þar á meðal um gjalddaga og innheimtu landsútsvara samkvæmt 19. gr. 

V. KAFLI 

Um útsvör. 

A. Almennt um útsvör. 

27. gr. 
Upphæð útsvara í hverju sveitarfélagi skal þannig ákveðin í fjárhagsáætlun 

sveitarfélagsins, að úisvörin ásamt öðrum tekjum sveitarfélagsins hrökkvi fyrir 
útgjöldum þess á árinu, þegar gert hefur verið ráð fyrir 5--10% vanhöldum við 
innheimtu þeirra. 

Nú reynast útsvör þannig ákveðin hærri en vera skal samkvæmt 34. gr. 2. mgr., 
og koma þá til framkvæmda ákvæði d-liðs 15. gr. laga þessara.
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B. Um útsvarsskyldu. 

28. gr. 
Eftirtaldir aðilar eru útsvarsskyldir, sbr. þó 29. gr. og 67. gr., með þeim tak- 

mörkunum, sem um getur í 31.—36. gr. laga þessara: 

a. 
b. 

s
g
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Allir, sem eiga lågheimili hér å landi samkvæmt lågum nr. 35/1960, um lågheimili. 

Hlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, kaupfélåg og 

önnur samvinnufélög, sameignarfélög og samlög. Nú eru ekki fleiri en þrír 

félagar í sameignarfélagi með persónulegri ábyrgð, og er útsvar þá ekki lagt 

á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan félagsmann, nema tilmæli komi um 
það frá félaginu einu ári áður en tekjur eru taldar fram. 
Sjóðir og stofnanir, sem reka atvinnu, svo og dánar- og þrotabú, sem tekjur 

hafa eða eiga eignir. 
Útlendingar, sem stunda atvinnu skemmri eða lengri tíma hér á landi eða á 
íslenzkum skipum, sbr. lög nr. 22/1956. Sama gildir um íslenzka ríkisborgara, 

sem ekki hafa lögheimili á Íslandi. 
Aðrir aðilar, sem ekki hafa lögheimili eða aðsetur hér á landi, en reka hér 

atvinnu eða eiga hér arðbærar eignir. 

29. gr. 

Undanþegnir útsvari eru: 

Forseti Íslands. 
Fyrirsvarsmenn annarra ríkja, sem hér dveljast, erlendir starfsmenn sendiráða 

og annað erlent þjónustufólk þeirra, vegna þeirra eigna og tekna, sem þeim 

hlotnast fyrir slík störf. 
Starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem dveljast erlendis, vegna eigna og tekna, 

sem þeim hlotnast fyrir þau störf. 
Giftar konur, nema þær eigi séreign eða hjúskapareign, sem gefa verulegan 
arð, hafi atvinnu aðra en heimilisstörf, eða hafi slitið samvistum við bónda 
sinn, en þá má leggja útsvar á þær. 
Þeir, sem greiða landsútsvar, sbr. 17. gr., þó ekki olíufélög, sbr. 17. gr. ec. 
Félög, sem enga atvinnu reka, svo sem félög til eflingar listum og vísindum, 
skemmtifélög. líknarfélög, stjórnmálafélög, trúarbragðafélög o. fl. 
Ríkissjóður, ríkisstofnanir, svo og sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórn- 
arinnar, sveitarfélögin sjálf og fyrirtæki, sem þau reka, og sjóðir sveitarfélaga, 
og enn fremur aðrir sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka. 

30. gr. 

Hvert sveitarfélag leggur útsvar á sína íbúa, sbr. 13. gr. laga nr. 35/1960, um 

lögheimili. 
Á aðra aðila skal lagt í því sveitarfélagi, þar sem aðalstarfsemi þeirra fer fram. 

Þar í sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, og á hún allt útsvarið. 

Þó skal skipta útsvari á milli sveitarfélaga, ef gjaldandi flyzt búferlum á milli 

þeirra á árinu, áður en útsvar var á lagt. 
Engin sveit getur þó krafizt hluta af útsvari, nema gjaldandi hafi átt þar rétt 

lögheimili a. m. k. þrjá mánuði á árinu, sem hann flutti. Útsvari skal skipt í 

réttu hlutfalli við þann tíma, sem gjaldandi átti lögheimili í hvoru eða hverju 

sveitarfélagi. 
Kröfu um útsvarsskipti samkvæmt þessari grein, ásamt upplýsingum um bú- 

ferlaflutning, skal senda til sveitarstjórnar heimilissveitar fyrir lok aprílmán- 

aðar.
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g. Að lokinni niðurjöfnun sendir sveitarstjórnin kröfuna, með umsögn, til skatt- 
stjórans í umdæmi sínu til úrskurðar, nema samkomulag verði um aðra 
málsmeðferð. 

h. Skattstjóri sendir báðum (öllum) aðildarsveitum þegar úrskurð um skipting- 
una, og er heimilt að áfrýja til ríkisskattanefndar. 

i. Áfrýjunarfrestur er mánuður, frá því tilkynning um úrskurð var póstlögð. 
Eigi verður útsvar lagt á aðila nema í einu sveitarfélagi á sama ári. 
Nú stundar gjaldþegn fasta atvinnu utan heimilissveitar og meiri hluti atvinnu- 
tekna hans stafar frá þeirri atvinnu, en útsvör verða talin hlutfallslega lægri 
í heimilissveit hans en atvinnusveit, svo að nemi a. m. k. 10%, og getur þá 
atvinnusveit krafizt þess, þótt útsvari gjaldþegns sé ekki skipt, að hann greiði 
henni útsvar, sem nemur þeirri upphæð, er honum hefði borið að greiða í at- 
vinnusveit umfram það, er hann greiðir í heimilissveit. Heimilissveit er skylt 
að innheimta útsvarsauka þennan, samkvæmt úrskurði skattstjóra í umdæmi 
heimilissveitar, og standa atvinnusveit skil á honum. Úrskurði skattstjóra má 
áfrýja til ríkisskattanefndar eftir almennum reglum, sbr. i-lið. Gjaldþegn getur 
og áfrýjað með sama fresti. 

ka
 

C. Upphæð einstakra útsvara. 

. 31. gr. 
Útsvör skal miða við hreinar tekjur og eign samkvæmt skattskrá, sbr. þó 36. 

gr. 2. mgr. og 42. gr. 

Utsvör síðastliðins árs skulu dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið greidd 
að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun. 

. 32. gr. 
Utsvör skulu vera sem hér segir: 

A. Af hreinum tekjum greiða: 

1. Einstaklingar: 

Af 15— 20 þús. kr. greiðist kr. 200 af 15 þús. kr. og 14% af afgangi. 
— 20— 25 — — — — 900 — 20 — — — 16% — — 
— 25 30 — —  — — 1700 — 25 — — — 18% — — 
— 30— 40 — —  — — 2600 — 30 — — — 20% — 
— 40— 50 — — —  — 4600 — 40 — — — 22% — 
— 50— 60 — —  — — 6800 — 50 — — — 24% — 
— 60—100 — —  — — 9200 — 60 — — — 25% — — 

- 100 þús. kr. og þar yfir — 19200 — 100 — — — 30% — — 

Frá útsvari, eins og það reiknast samkvæmt þessum stiga, er veittur fjölskyldu- 
frádráttur, kr. 800.00 fyrir konu, en fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs á fram- 
færi gjaldanda samkvæmt þeim reglum, sem hér fara á eftir: 

Fyrir 1. barn kr. 1000.00, fyrir 2. barn kr. 1100.00, fyrir 3. barn kr. 1200.00 og 
þannig áfram, að frádrátturinn hækkar um kr. 100.00 fyrir hvert barn. 

Auk frádráttar þess, er hér um ræðir, er heimilt að draga frá útsvari sam- 
kvæmt 1. mgr. allt að kr. 800.00, þannig, að útsvör allra verði lækkuð um hér um 
bil sömu fjárhæð. 

Heimilt er að fella niður útsvarsálagningu á tekjur, sem lægri eru en svo, að 
útsvar af þeim nemi 1000 kr. 

2. Félög: 

Af 1—75 þús. kr. greiðist 200 kr. af 1 þús. kr. og 20% af afg. 
— 75 þús. kr. og þar yfir — 15000 —- — 75 — — — 30% — — 

A 15
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B. Af hreinum eignum greiðist: 

Af 40— 70 þús. kr. greiðast 100 kr. af 40 þús. kr. og 5% af afg. 
— 70—100 — — — 250 — — 90 — — — 6% — — 
— 100—150 — — — 430 — — 100 — — — 7% — — 

— 150—200 — — — 760 — — 150 — — — 8% — — 
— 200—250 — — — 1180 — — 200 — — — 9% — — 
— 250 þús. kr. og þar yfir — 1630 — — 250 — — — 10%, — — 

33. gr. 

Lækka skal útsvör gjaldenda frá því, sem ákveðið er í 32. gr. laga þessara, þegar 

eftirtaldar ástæður eru fyrir hendi: 
a. Sjúkrakostnaður, sem á þá fellur, ef verulegan má telja. 

b. Slys, dauðsföll, eignatjón, mikil tekjurýrnun eða önnur óhöpp, sem skerða gjald- 

getu þeirra verulega. 
c. Uppeldis- og menningarkostnaður barna þeirra, sem eldri eru en 16 ára, sem 

þeir annast greiðslu á. 
Heimilt er að undanþiggja bætur almannatrygginga útsvarsálagningu að ein- 

hverju eða öllu leyti og að lækka útsvör gjaldenda, sem orðnir eru 65 ára. 

34. gr. 
Nú kemur í ljós, að útsvör samkvæmt 32.--38. gr. laga þessara reynast hærri 

eða lægri en fjárhagsáætlunin segir til um, og skal þá lækka eða hækka hvert út- 
svar að réttri tiltölu, unz hinni áætluðu upphæð, að viðbættum 5—10%, er náð. 

Hækkun útsvara má þó eigi fara fram úr 30 hundraðshlutum. 

  

35. gr. 
Útsvar skal ákveðið í heilum hundruðum króna þannig, að 50 kr. eða lægri 

upphæð skal sleppt, en hærri upphæð hækkuð. 

36. gr. 
Sameignarfélög, þar með talin samlög, sem hafa það að meginmarkmiði að 

annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsmanna, greiða ekki útsvar af 
þeim tekjum, sem skipt er milli sameigenda í samræmi við hlutdeild þeirra í af- 
urðasölu eða afurðavinnslu félagsins og lagt er á útsvar hjá þeim. 

Samvinnufélög greiða ekki útsvar af arði, sem stafar af viðskiptum félags- 

manna. 
Félögin láta framtalsnefndum eða hreppsnefndum í té glögga skýrslu um við- 

skiptin við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Annars kostar áætlar framtalsnefnd 
eða hreppsnefnd viðskiptin og arð af þeim. Kæra má áætlanir nefndanna eftir al- 
mennum reglum um útsvarskærur. 

D. Um álagningu útsvara. 

37. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftir hverjar reglulegar bæjarstjórnarkosningar 3—5 menn, og 

jafnmarga til vara, í framtalsnefnd til fjögurra ára, nema ákveðinn hafi verið 
skemmri kjörtími fyrir nefndina. Nefndin skiptir sjálf með sér störfum. 

Skattstjóri eða umboðsmaður hans á sæti í framtalsnefnd. Ekki á hann at- 
kvæðisrétt í nefndinni, nema bæjarstjórn hafi kosið hann í hana. Kjósa má skatt- 
stjóra eða umboðsmann hans formann framtalsnefndar, þó að hann eigi þar eigi 

atkvæðisrétt.
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38. gr. 
Í hreppum annast hreppsnefnd störf framtalsnefndar, samkvæmt 42. gr., ásamt 

skattstjóra eða umboðsmanni hans. 
Hreppsnefnd getur þó falið 1—3 mönnum úr sínum hópi, og er sveitarstjóri 

þar með talinn, að annast störf framtalsnefndar, ásamt skattstjóra eða umboðs- 
manni hans. 

Skattstjóri eða umboðsmaður hans á ekki atkvæðisrétt um störf framtalsnefndar 
í hreppsnefnd, nema hann sé jafnframt hreppsnefndarmaður eða hafi verið kosinn 
til starfanna af hreppsnefnd, en fela má honum forustu þessara starfa. 

39. gr. 
Um kjörgengi til framtalsnefnda og skyldu til setu í framtalsnefnd fer sam- 

kvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga um kjörgengi til sveitarstjórna og skyldu til 
setu i sveitarstjórn. 

Ákvæði sveitarstjórnarlaga um fundahöld sveitarstjórna gilda um framtals- 
nefndir eftir því, sem við getur átt. 

40. gr. 
Skattstjóri eða umboðsmaður hans skal veita þeim, er annast framtalsnefndar- 

störf, aðgang að öllum skattframtölum. 
Framtalsnefndarmönnum, hreppsnefndarmönnum og öðrum þeim, sem annast 

störf framtalsnefnda, er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegn- 
ingarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir 
komast að við framtalsnefndarstörf um hagi gjaldþegna. 

41. gr. 
Þóknun til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir framtalsnefndarstörf er 

innifalin í launum hans, en sveitarstjórn ákveður þóknun til annarra fyrir slík 
störf, sem greiðist úr sveitarsjóði. 

42. gr. 
Hlutverk framtalsnefndar er: 

a. að rannsaka skattframtölin og úrskurða til útsvarsálagningar, sbr. þó 2. mgr., 
b. að áætla tekjur og eignir þeirra, sem ekki hafa skilað skattframtali innan lög- 

boðins frests, en við þá áætlun skal miða álagningu útsvara á þessa aðila, 
c. að ákveða, að hverju leyti skuli til greina taka ýmis atvik í sambandi við 

álagningu útsvara, sem lög ákveða eða heimila að tillit sé tekið til, sbr. 33. gr., 
d. að semja skrá yfir tekjur og eignir gjaldenda, sem miða skal útsvörin við, 

samkvæmt stafliðum a—c, 

e. að senda skrá þá, sem um ræðir í d-lið hér að framan, til hlutaðeigandi skatt- 
stjóra, ásamt upplýsingum um upphæð útsvara samkvæmt fjárhagsáætlun sveit- 
arfélagsins, 

f. að úrskurða allar kærur vegna útsvarsálagninga, sem fram kunna að koma, 
samkvæmt 52. gr. laga þessara. 
Nú hyggst framtalsnefnd eða hreppsnefnd breyta framtali gjaldanda í óhag, 

er hún úrskurðar það, sbr. a-lið þessarar greinar, og skal hún þá tilkynna honum 
þá fyrirætlun og gefa honum kost á að gæta réttar síns. Þetta ákvæði gildir þó 
ekki um leiðréttingar á augljósum villum, svo sem færslum í framtölum, sem brjóta 
í bága við lagafyrirmæli, eða reikningsskekkjum. 

43. gr. 
Störfum þeim, sem um ræðir í 42. gr. a—e, skal vera lokið fyrir lok apríl- 

mánaðar ár hvert.
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44. gr. 
Skattstjóri annast álagningu útsvara í skattaumdæmi sínu, sbr. þó 45. gr. 
Við álagningu útsvaranna er hann bundinn við skrá þá um tekjur og eignir, 

sem um ræðir í 42. gr. d. Skattstjóri skal þó breyta skránni, ef í ljós kemur við 
athugun hans og endurskoðun skattframtala: 

a. að leiðrétting á reikningsskekkjum krefst þess, 
b. að ekki hefur verið fylgt gildandi lögum um framtal tekna, eigna, skulda eða 

frádráttar sjalda, 
c. að nýjar upplýsingar liggja fyrir, t. d. launamiðar, sem ekki var kunnugt um, 

þegar skráin var samin. 

. 45. gr. 
Í hreppum með færri en 500 íbúa er sveitarstjórn heimilt að leggja á útsvör 

án milligöngu skattstjóra, sem lætur þeim þá í té afrit af skattskrá hreppsins til 
hliðsjónar við álagninguna. Hreppsnefnd gerir síðan skrá um álagninguna, sem 
skal vera lokið 20. júní ár hvert. Að öðru leyti gilda um álagningu hreppsnefnda 

ákvæði laga þessara. 

46. gr. 
Skattstjóri semur skrá um útsvör í hverju sveitarfélagi í skattaumdæmi sínu, 

þegar hann hefur lokið álagningu útsvaranna, samkvæmt 44. gr. 
Skrá þessa skal hann síðan senda hlutaðeigandi sveitarstjórn til innheimtu 

eigi síðar en 20. júní ár hvert. 

E. Um gjalddaga og innheimtu. 

47. gr. 

Gjalddagar útsvara skulu vera tveir. Annan helming úlsvara skal greiða fyrir 

15. júlí, en hinn helminginn fyrir 15. október. 
Sveitarstjórn getur þó ákveðið aðra gjalddaga á útsvörum eftir þessum reglum: 

a. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar, 1. marz, 1. apríl, 

1. maí og Í. júní, má innheimta til greiðslu upp i útsvar yfirstandandi árs 
hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, jafnháa allt að helmingi þess útsvars, sem hon- 
um bar að greiða næstliðið ár. Sveitarstjórn setur nánari reglur um þessar 
greiðslur fyrir 15. janúar ár hvert og auglýsir þær á þann hátt, er venjulegt 
er um almennar auglýsingar á hverjum stað. — Nú hafa tekjur gjaldanda á 
útsvarsárinu verið lægri en á næsta ári áður, svo að nemi 30% eða þar yfir, 

eða ástæður hans versnað með öðrum hætti svo mjög, að vænta megi þess, 
að mun lægra útsvar verði lagt á hann en árið áður, og getur hann þá krafizt 
lækkunar á útsvarsgreiðslum samkvæmt þessum staflið. Hreppsnefnd eða fram- 
talsnefnd ákveður lækkunina. Nú verður ljóst, þegar niðurjöfnun útsvara lýkur, 
að gjaldandi hefur þegar greitt meira en álagt útsvar, og skal þá endurgreiða 
það, sem ofgreitt var, ásamt %% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr 
mánuði, sem féð var í vörzlum sveitarsjóðs. 

b Álagt útsvar að frádregnu því, sem greiða ber samkvæmt a-lið, ber gjaldanda 
að greiða með allt að fimm jöfnum greiðslum á tímabilinu frá 1. ágúst til 1. 
desember eftir ákvörðun sveitarstjórnar, 1. ágúst, 1. sept., 1. okt., 1. nóv. og 

1. des. 
c. Allar greiðslur samkvæmt þessari grein skulu inntar af höndum í heilum krón- 

um eða heilum eða hálfum tug króna, eftir ákvörðun sveitarstjórnar. 

d. Vangreiðsla á útsvarshluta samkvæmt þessari grein veldur því, að allt útsvar 
gjaldandans á gjaldárinu fellur í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki 
fyrr en 15. næsta mánaðar, eftir að álagningu er lokið.
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48. gr. 
Kaupgreiðendur ábyrgjast, að útsvarsgjaldendur, sem þeir greiða kaup, standi 
skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir verða 
samkvæmt 47. gr., eða þegar kaup fellur til útborgunar eftir gjalddaga, og er 
kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til útsvarsgreiðslunnar, 
enda hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreiðanda um, að 
hann haldi eftir af kaupinu fyrir útsvarsgreiðslunni. 
Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir í a-lið, skal hún 
senda hverjum kaupgreiðanda í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra gjald- 
enda, sem kaupgreiðandi hefur í þjónustu sinni og ætlazt er til, að kaupgreið- 
andi greiði, og senda jafnframt þríritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt, 
að um útsvarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta útsvarsgreiðanda 
í té slíka kvittun í hvert sinn, er hann greiðir upp í útsvar sitt. Samriti af 
kvittuninni ber kaupgreiðanda að skila, um leið og hann afhendir útsvars- 
greiðsluna til sveitarsjóðs. 

Orðið kaup tekur til hvers konar kaups, launa, aflahlutar eða annarrar þókn- 
unar, þ. á m. eftirlauna, hvort sem greitt er samkvæmt vinnusamningi, ákvæðis- 
vinnusamningi eða öðrum samningum eða ákvörðunum. 

Kaupgreiðandi telst sérhver sá, sem innir framangreindar greiðslur af hendi, 
hvort heldur fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar. Taki 
hlutarmaður aflahlut sinn og selji öðrum, telst kaupandinn kaupgreiðandi. 

Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi 
kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttarvöxtum og kostnaði. 

. Til lúkningar greiðslum samkvæmt e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en 
% hluta af því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá útsvars- 
gjaldanda, sem á fyrir heimili að sjá, en ella %. Ekki má krefja útsvarshluta 
af manni samkvæmt e- og f-liðum, ef kaup hans fullnægir ekki brýnustu 
lífsþörfum hans, að dómi framfærslunefndar. 

Allir kaupgreiðendur skulu, þegar sveitarstjórn krefst þess, skyldir til að láta 
henni í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem sveitarstjórn óskar, 
um nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og 
ár, heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga 
og önnur atriði, sem sveitarstjórn óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu 
útsvara af kaupi. Sveitarstjórn getur krafið um framangreindar skýrslur með 
munnlegri kröfu eða skriflegri svo og með almennri auglýsingu, og setur 
sveitarstjórn kaupgreiðendum frest til að skila skýrslum. 

Alfir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verka- 
fólks, skulu að kröfu sveitarstjórnar skyldir til að senda henni kaupskrár 
sínar eða afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfu um útsvars- 
greiðslur þeirra, er við kaupi eiga að taka, áður en til útborgunar kemur. 

Kaupgreiðandi, sem skyldur er að halda eftir af kaupi samkvæmt því, er í 
grein þessari segir, skal við hverja útborgun, þar með taldar hvers konar 
greiðslur upp í kaup, draga af kaupi útsvarsgjaldanda fjárhæð, er nægir, til 
greiðslu samkvæmt a-lið og heimilt að draga af kaupi samkvæmt e- og f-liðum, 
svo og 10% af kaupi daglaunafólks, þó ekki af lægri kaupupphæð en 100 
krónum, og skila sveitarstjórn því, sem þannig er haldið eftir, innan tveggja 
virkra daga frá útborgunardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir útsvars- 
gjaldandann. Nú er kaup greitt að einhverju leyti í öðru en peningum, svo 
sem með fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi 
talin með kaupgreiðslu á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts á 
hverjum stað.
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j. Nú hættir útsvarsgjaldandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur 

verið um greiðslu upp í útsvar hans, áður en umkrafin útsvarsskuld er að 

fullu greidd, og skal kaupgreiðandi þá tafarlaust tilkynna sveitarstjórn brott- 

för útsvarsgreiðanda. 

k. Útsvarsgjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt, 

að krafizt hefur verið útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldanda. 

1. Ef kaupgreiðandi: 
1. vanrækir að láta sveitarstjórn í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um 

útsvarsgjaldendur innan tiltekins frests, 
2. greiðir útsvarsgjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem 

skylt var samkvæmt þessari grein, 

3. skilar eigi til sveitarstjórnar eða umboðsmanna hennar, svo sem hér segir 

í i- og j-liðum, 
4. tilkynnir ekki brottför útsvarsgreiðanda, svo sem segir i j-lið, 

þá ábyrgist hann sem geymslufé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá útsvars- 
gjaldanda upp í skuld hans, en sem eigin útsvarsskuld það, sem halda hefði 
mátt eftir, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þær, sem honum 
bar að rækja samkvæmt þessari grein. Má gera lögtak hjá kaupgreiðanda til 
tryggingar þessum skuldum eftir sömu reglum og gera hefði mátt lögtak hjá 

útsvarsgjaldanda sjálfum. 
m. Útsvarsgjaldandi, sem ofgreitt hefur útsvar til kaupgreiðanda samkvæmt þessari 

grein, á rétt til endurgreiðslu beint úr sveitarsjóði, hvort sem kaupgreiðandi hef- 

ur greitt sveitarsjóðnum útsvarið eða ekki. 
n. Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein. 

49. gr. 

Á sama hátt og með sömu viðurlögum og í 48. gr. segir getur sveitarstjórn eða 

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldþegns 

hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi svo og skýrslna um starfsmenn, sbr. g- og 

h-liði, þó ekki með almennri auglýsingu. 

50. gr. 
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, þegar 

álagning fer fram. 

VI. KAFLI 

Sameiginleg ákvæði. 

A. Um kærur og áfrýjun. 

51. gr. 
Þegar sveitarstjórn hefur fengið útsvarsskrá, sbr. 46. gr., og skrá um aðstöðu- 

gjöld, sbr. 14. gr., eða lokið álagningu samkv. 45. gr. skulu skrárnar lagðar fram 
á þingstað sveitarfélagsins eða öðrum hentugum stað og vera til sýnis fyrir almenn- 
ing í tvær vikur. Jafnframt skal framlagning skránna auglýst í blöðum á staðnum 

eða með öðrum hætti. 

52. gr. 
Rétt er gjaldendum að kæra útsvar og aðstöðugjald, sem þeim er gert að greiða. 
Kærur út af útsvari eða aðstöðugjaldi skulu vera bréflegar og sendar réttum 

úrskurðaraðila, áður en liðinn er sá tími, sem gjaldskrárnar eiga að liggja frammi, 

sbr. öl. gr. 
Úrskurðir um slíkar kærur skulu vera rökstuddir, og gjöldunum ber að breyta
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eftir því, sem efni standa til. Kærur skal úrskurða svo fljótt sem unnt er, og eigi síðar 
en 30 dögum eftir kærufrest. 

Senda skal kærendum í ábyrgðarbréfi afrit af úrskurðunum þegar eftir upp- 
kvaðningu þeirra. 

Samtímis ber framtalsnefndum og skattstjóra að senda sveitarstjórn afrit úr- 
skurðanna. 

53. gr. 
Nú hyggst úrskurðaraðili breyta gjaldi til hækkunar, sbr. 52. gr., og skal þá 

gjaldandanum tilkynnt um þá fyrirætlun og honum gefinn kostur á að gæta réttar 
síns. 

Sama gildir, ef fyrirhuguð er álagning gjalds á aðila, sem ekki var lagt á, sam- 
kvæmt framlögðum skrám. 

54. gr. 
Útsvarskærur ber að senda til formanns framtalsnefndar eða oddvita hrepps- 

nefndar, en framtalsnefnd eða hreppsnefnd leggur úrskurð á kærurnar. 
Kærur út af aðstöðugjaldi ber að senda skattstjóra, sem úrskurðar þær. 

55. gr. 
Nú vill gjaldandi ekki una úrskurði um útsvar eða aðstöðugjald, sbr. 54. gr., og 

er honum þá rétt að áfrýja úrskurðinum skriflega til ríkisskattanefndar. 
Afrýjunarfrestur er 21 dagur frá því að afrit úrskurðar var póstlagt, sbr. 4. 

mgr. 52. gr. 
Áfrýjun úrskurðar um aðstöðugjald ber að senda beint til ríkisskattanefndar, 

en áfrýjun úrskurðar um útsvar ber að senda til skattstjóra, sem gefa skal skriflega 
umsögn um kærumálið. Umsögn sína sendir skattstjóri síðan ásamt áfrýjunarskjali 
og öðrum gögnum til ríkisskattanefndar, svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en 4 
vikum eftir að hann fékk málið til umsagnar. 

Þegar sveitarstjórn leggur á útsvörin, samkvæmt 45. gr., ber að senda áfrýjun 
úrskurðar um útsvarskæru beint til ríkisskattanefndar. 

56. gr. 
Ríkisskattanefnd fellir úrskurð í málum þeim, er henni berast, sbr. 55. gr., svo 

fljótt sem unnt er og eigi síðar en 6 vikum eftir að henni barst málið, nema 
fresta verði úrskurði lengur vegna öflunar frekari gagna. 

Ríkisskattanefnd ber að rökstyðja úrskurði sína. 
Senda ber hlutaðeigandi gjaldendum og sveitarstjórnum afrit af úrskurðum 

nefndarinnar þegar eftir uppkvaðningu þeirra. 
Úrskurðir ríkisskattanefndar eru fullnaðarúrskurðir um upphæð gjalda. 

57. gr. 
Sama rétt og gjaldendur hafa til þess að kæra út af aðstöðugjaldi til skattstjóra 

og áfrýja úrskurðum til ríkisskattanefndar hafa og sveitarstjórnir, sem hlut eiga 
að máli. 

58. gr. 
Kæra eða áfrýjun leysir ekki gjaldanda frá þeirri skyldu að greiða gjald sitt 

á réttum gjalddaga, en verði gjald hans lækkað, skal það endurgreitt, sem ofgoldið 
hefur verið. 

B. Ýmis ákvæði. 

59. gr. 
Nú þykir sýnt, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki til greiðslu gjalda á 

reikningsárinu, og getur þá sveitarstjórn ákveðið hækkun álagðra útsvara, samkvæmt
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V. kafla laga þessara, sem svarar því, sem á vantar, þannig að öll útsvör verði 
hækkuð eftir ákveðnu hundraðshlutfalli. 

Álögð útsvör, að viðbættri hækkun, mega eigi hærri vera en fyrir er mælt í 
34. gr. 2. mgr. 

60. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að nota heimild 59. gr. um hækkun gjalda, og skal hún 

þá auglýsa þá ákvörðun sína með sama hætti og framlagningu gjaldskrár, sbr. 
51. gr. 

Viðbótargjöld þessi falla í gjalddaga viku eftir birtingu auglýsingarinnar. 

61. gr. 
Nú kemur í ljós, eftir að álagningu er lokið, sbr. 14. gr. og 4546. gr., 

að gjaldanda hefur verið sleppt, sem lagt skyldi hafa verið á, eða að framtal 
gjaldanda hefur verið rangt eða ófullnægjandi að verulegu leyti, og skal þá úr því 
bætt með nýrri álagningu. Um slíka álagningu gilda sömu reglur og um álagningu 
aðstöðugjalds og útsvars samkvæmt lögum þessum, eftir því sem við á. 

Gjalddagi gjalda samkvæmt þessari grein er viku eftir að gjaldanda var til- 
kynnt um álagninguna. 

62. gr. 
Ef gjöld samkvæmt II, IIL, TV. og V. kafla laga þessara eru ekki greidd, áður 

en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, 
sem ógreitt er, 1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður þar fram yfir 
frá gjalddaga, unz gjaldið er greitt. 

63. gr. 
Gjöld þau, sem um ræðir í 62. gr., svo og dráttarvexti má taka lögtaki, sbr. lög 

nr. 29 16. des. 1885. 

64. gr. 
Nú hefur álagning aðstöðugjalda eða útsvara af einhverjum ástæðum dregizt 

svo, að gjöld þessi verða eigi innheimt á réttum gjalddögum, samkvæmt lögum þess- 
um, og getur ráðuneytið þá hlutazt til um, að álagning fari fram svo fljótt sem 
unnt er. 

Gjalddagi skal þá vera einni viku eftir að gjaldskrár voru lagðar fram. 

65. gr. 
Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu eða gjaldstofna samkvæmt IL, III. og 

IV. kafla, og sker þá ráðherra úr. Heimilt er að skjóta málinu til dómstólanna. 

66. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að breyta gjalddögum þeirra gjalda, sem renna eiga i 

sveitarsjóð, til samræmis við gjalddaga útsvara. 

67. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagn- 

kvæmar ívilnanir á útsvörum þeirra erlendra og íslenzkra aðilja, sem eftir gildandi 
útsvarslögum ríkjanna eiga að greiða útsvar af sömu tekjum og eignum bæði á Ís- 
landi og í einhverju öðru ríki. 

68. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin eftirfarandi lög:
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Lög nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, ásamt breytingarlögum nr. 59/1947, 53/1950, 
48/1954, 24/1960 og 43/1960. 

Lög nr. 47 4. júlí 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana. 

I. kafli laga nr. 67 12. apríl 1946, um fasteignaskatt til bæjar- og sveitarfélaga. 
Lög nr. 19 13. apríl 1960, um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 
Enn fremur eru úr gildi fallin öll lagaákvæði, sem brjóta í bág við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

a. Skattanefndir (skattstjórar þar sem þeir eru) skulu leggja á aðstöðugjald á ár- 
inu 1962, og skal gjaldið miðað við útgjöld, efnis- og vörukaup, svo og fyrningar- 
afskriftir á árinu 1961. Tilkynning sú, er um ræðir í 13. gr., skal send til skatta- 
nefnda (skattstjóra) eigi síðar en 1. júlí 1962. Gjalddagi aðstöðugjalds á árinu 
1962 skal vera 1. september. 

b. Landsútsvar, samkv. 18. gr. a, skal greiða af arði frá 1. jan. 1962. Landsútsvar, 
samkv. 18. gr. b, skal miða við heildarsölu á árinu 1962, og landsútsvar, samkv. 
18. gr. c, skal miða við heildarsölu á árinu 1961. 

c. Á árinu 1962 leggja niðurjöfnunarnefndir og hreppsnefndir á útsvör samkv. 
V. kafla laga þessara, og fer um kærur og fresti eftir lögum nr. 66/1945 á því ári. 

d. Að því er varðar álagningu útsvara 1962, er nægilegt, að tilmæli þau, er um 
ræðir í 28. gr. b, komi fram fyrir 1. maí það ár. 

e. Á árunum 1962 til 1967 er heimilt að víkja frá ákvæðum skattalaga um frádrátt, 
samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt 3. gr., 11. gr. B, 2. mgr., 12. gr. 
D, 14. gr. og 17. gr. 2. mgr. 

f. Á árunum 1963— 1965 skal ráðherra heimilt að verja fé úr Jöfnunarsjóði til 
þess að bæta sveitarfélögum að nokkru eða öllu leyti þann halla, sem þau kunna 
að bíða vegna ákvæðanna um landsútsvör, ef hallinn er verulegur fyrir sveitar- 
félagið og útsvarsbyrði þess til muna meiri en almennt gerist. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 
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LÖG 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um skattskyldu. 

1. gr. 

Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim takmörkunum, 
sem settar eru í lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð af tekjum sínum og 
eignum. 

Nú dvelst maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sínu 
hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldist að staðaldri í landinu. 

A 16
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2. gr. 

Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér fasteignir og hefur tekjur 

af þeim eða af atvinnu eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, svo sem sjómenn 

á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru ríki, og skal hann þá gjalda skatt 

af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni, hver greiði 

skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns. 

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefur aðsetur hér á landi, en hefur laun, biðlaun 

eða styrk úr ríkissjóði, eða arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða innborguðu 

stofnfé í öðrum atvinnufélögum eða fyrirtækjum, eða tekjur frá öðrum innlendum 

aðilum, gjalda skatt af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við 

greiðslu fjárins. 
Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða eignar- 

skatt af þeim eignum sínum hér á landi, sem gefa af sér tekjur þær, er um ræðir 

í þessari grein. Reiknast skattur einstaklinga samkvæmt reglunum í 26. gr. Í. 
Eignarskattur útlendra félaga reiknast samkv. 26. gr. II. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og íslenzkra skatt- 

aðilja, sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða skatt af sömu 

tekjum eða eignum bæði á Íslandi og í einhverju öðru ríki. 

3. gr. 
Tekjur hjóna, sem samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, enda 

þótt séreign sé eða sératvinna. Ábyrgjast þau bæði skattgreiðslu og undirrita skatt- 
framtalið. Rétt er því hjóna, er skattgreiðslu annast, eða erfingjum þess að krefj- 
ast endurgjalds af hinu eða erfingjum þess á þeim hluta skattsins, er að réttum 
tölum kemur á séreign eða sératvinnu þess hjóna, er eigi innti af hendi skattgreiðslu. 

Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum 
tekjum, og eiga þá hjónin rétt á því, að dregin séu 50% frá þeim tekjum hennar, 
áður en skattgjald er lagt á tekjur hjónanna, enda sé teknanna ekki aflað hjá 
fyrirtæki, sem hjónin annaðhvort eða bæði eða ófjárráða börn þeirra eiga eða 
reka að verulegu leyti. Nú telja hjónin sér hagfelldara, að tekjur konunnar séu 
sérstaklega skattlagðar, og geta þau þá krafizt þess, að skattgjald sé sett á þau 
sitt í hvoru lagi samkv. 25. gr. Ómagafrádráttur allur skiptist þá til helminga 
milli hjónanna. Annar frádráttur en persónuleg gjöld konunnar telst við útreikn- 
inginn hjá eiginmanninum. 

Þegar gift kona gengur til verka að atvinnurekstri með manni sínum og at- 
vinnureksturinn er að verulegu leyti eign þeirra, annars hvors eða beggja, eða ófjár- 
ráða barna þeirra, eiga þau rétt á því, að metinn sé hlutur konunnar af sameigin- 
legum hreinum tekjum hjónanna, miðað við beint vinnuframlag hennar við öflun 
teknanna, og dregin 50% frá hlut hennar, áður en skattgjald er lagt á hinar sam- 
eiginlegu tekjur hjónanna. Aldrei kemur þó hærri upphæð til frádráttar en 15000 kr. 

Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, enda 
ábyrgjast bæði greiðslu. 

4. gr. 
Börn innan 16 ára aldurs eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur 

þeirra með tekjum foreldra (stjúpforeldra, kjörforeldra og fósturforeldra). Ef árs- 

tekjur þeirra nema meira en 10000 krónum, er þó heimilt að ákveða þeim skatt sem 
sjálfstæðum skattþegnum, enda komi fram tilmæli um það. 

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst 
eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heimilisföður, nema 
það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.
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Eignir barna innan 16 ára aldurs teljast með eignum foreldra (stjúpforeldra, 
kjörforeldra og fósturforeldra). Heimilt er þó að ákveða börnum sérstaklega eign- 
arskatt, ef tilmæli koma fram um það. 

5. gr. 
Tekjuskatt og eignarskatt greiða þessi félög og stofnanir: 

A. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, nema 
tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa. 
Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög og önnur samvinnufélög. 
Sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsmanna. 

Sameignarfélög, þar með talin samlög, sem hafa það að meginmarkmiði 
að annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsmanna, greiða ekki skatt 
af þeim tekjum, sem skipt er milli sameigenda í samræmi við hlutdeild þeirra 
í afurðasölu eða afurðavinnslu félagsins og skattlagðar eru hjá þeim. 

Nú eru ekki fleiri en þrír félagar í sameignarfélagi með persónulegri ábyrgð, 
og er þá skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan félags- 
mann, nema tilmæli komi fram um það frá félaginu einu ári áður en tekjur 
eru taldar fram. Að því er varðar skattákvarðanir á árinu 1962 er þó nægi- 
legt, að slík tilmæli komi fram fyrir 1. maí það ár. 

D. Sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin skattgjaldi, sbr. 6. gr., 
svo og dánarbú og þrotabú. 
Félög og stofnanir, sem um ræðir Í grein þessari, þar með talin sameignarfélög 

þau, er um ræðir í C-lið, og ekki eiga heimili hér á landi, en hafa hér tekjur af 
eignum eða atvinnu sams konar og um ræðir í 2. gr., skulu greiða skatt í ríkissjóð 
af tekjum þessum sem önnur félög. 

Fjármálaráðherra setur nánari ákvæði um skattskyldu þeirra, sem erlendis 
eru búsettir. 

Sk
. 

6. gr. 
Þessir aðilar eru undanþegnir tekjuskatti og eignarskatti: Forseti Íslands, 

ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón ríkis- 
stjórnarinnar, sýslufélög, sveitarfélög og fyrirtæki, er þau reka og sjóðir þeirra, 
Íslenzkir kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sínum eða 
ábyrgðarmönnum, og enn fremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu 
eða veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum. 

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu undanþegnir 

tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá fyrir slík störf. 
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 

sendisveita annarra ríkja eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti sem þeir 
njóta tekna frá innlendum aðilum, eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim, 
reka atvinnu eða eiga hlut í atvinnufyrirtæki hérlendis. Aðilar þeir, er greinir í 
þessari málsgrein, eru einnig undanþegnir eignarskatti í samræmi við reglur þær, 

nm 
sem settar eru i målsgreininni. 

II. KAFLI 

Um skattskyldar tekjur. 

7. gr. 
Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er 

síðar greinir, alls konar arður, laun og gróði, er gjaldanda hlotnast af eign eða 
atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið til peninga- 
verðs, svo sem:
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A. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, hand- 
iðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, enn fremur allar tekjur, 
sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu vísinda, lista og bókmennta eða 
fyrir hvers konar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra tekna telst fæði, húsnæði 
og önnur hlunnindi, sem látin eru í té í kaupgjaldsskyni. 

B. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, embættis- 
bústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir skrif- 
stofukostnað (sbr. 11. gr. C). Enn fremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir, gjafir og 
styrktarfé. Til skattskyldra gjafa telst meðal annars: Gjafir eða hlunnindi, sem 
sýnilega eru gefin sem kaupauki, beinar gjafir í peningum eða öðrum skatt- 
skyldum verðmætum, sem nokkru nemur, þar með talin afhending slíkra eigna 
í hendur nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, 
sbr. 10. gr. B. Komi endurgjald fyrir þessar eignir að einhverju leyti, skal meta 
til tekna mismuninn á því endurgjaldi og áætluðu matsverði hinnar gefnu eignar. 
Undanskildar skulu þó tækifærisgjafir, nema arðberandi eignir séu gefnar. 

C. Landskuld af leigujörðum og arður af alls konar ítökum og hlunnindum, leiga 
eftir hús, lóðir og skip svo og áætlað afgjald af fasteignum og skipum, er eig- 
endur nota sjálfir eða láta öðrum í té til afnota án endurgjalds, enn fremur 
leiga af innstæðukúgildum á jörðum, sem eru í leiguábúð, og arður af bygg- 
ingarpeningi og öðru lausafé, sem á leigu er selt. 

D. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum eða út- 

lendum verðbréfum svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum fjárkröf- 
um, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annarri arðberandi innstæðu, þó ekki 
vextir af skattfrjálsri innstæðu, sbr. 21. gr. 

Til arðs af hlutabréfum telst auk venjulegrar arðsútborgunar sérhver af- 
hending verðmæta til hluthafa, er telja verður sem tekjur af hlutaeign þeirra 
í félaginu. Ekki telst þó til arðs úthlutun jöfnunarhlutabréfa, sem ekki hefur 
í för með sér breytta eignarhlutueild hluthafa í hlutafélagi og telst því ekki 
til skattskyldra tekna hluthafans, enda sé útgáfa bréfanna byggð á raunveruleg- 
um verðmætum i sjóðum, öðrum en skattfrjálsum varasjóði, eða öðrum eign- 
um félagsins, er verið hafa í eigu þess minnst þrjú ár og sé samanlagt nafnverð 
jöfnunarhlutabréfanna, miðað við hlutafé félagsins, ekki hærra en svarar til 
almennrar verðhækkunar frá stofnun félags eða frá innborgun hlutafjár. Fjár- 
málaráðherra ákveður, hvernig reikna skal hina almennu verðhækkun. Til arðs 

telst úthlutun við félagsslit umfram hlutafé félagsins, þ. e. nafnverð bréfanna, 
og skiptir því ekki máli í því sambandi, fyrir hvaða verð þau hafa verið seld 
og keypt. Arður af eigin hlutabréfum félags telst hvorki til tekna né gjalda 
hjá því. 

Til arðs af verðbréfum (t. d. skuldabréfum og víxlum) teljast afföll af slík- 

um bréfum, og skulu afföllin talin til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert 
eftir árafjölda afborgunartímans, ef afborgunartíminn er skemmri en fimm 
ár, en ef afborgunartíminn er fimm ár eða lengri, skulu afföllin talin til tekna 

með jöfnum fjárhæðum í fimm ár. 

E. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir atvinnu- 
rekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina eða öðlazt hana 
á annan hátt í því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða hún hefur verið í 
eign hans skemur en fimm ár, ef um fasteign er að ræða, annars skemur en 

þrjú ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni að hafa orðið á sams 
konar sölu á árinu. Ákvæði þessi taka ekki til þess, er skattþegn hefur eignazt 
hið selda við arftöku, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, en þá 
telst söluhagnaður, miðað við upphaflegt kostnaðarverð, til skattskyldra tekna,
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ef hið selda hefur verið í eign arfleifanda og erfingja skemur en fimm ár sam- 
anlagt, ef um fasteign er að ræða, en ella skemur en þrjú ár. 

Nú selur skattþegn fasteign, sem verið hefur í eigu hans skemur en fimm 
ár, en kaupir aðra innan árs eða byggir hús, áður en þrjú ár eru liðin frá sölu- 
degi, og skal sölugróði þá ekki skattskyldur, ef hin keypta fasteign eða hið ný- 
reista hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda. En ef það er 
lægra að mati, skal sölugróði skattskyldur hlutfallslega. Undanþága þessi nær 
þó ekki til neinnar sölu, þar sem telja má, að um atvinnurekstur sé að ræða 
eða að eignarinnar hafi verið aflað til að selja hana aftur með hagnaði. Ákvæði 
þessi raska ekki fyrirmælum laganna um skattgreiðslu, þegar eigin vinna, sem 
ekki hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúða. 

F. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða því um líku, nema skattfrjálst sé samkv. 
sérstökum lögum. 
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skaitsins, eru skattskyldar án 

tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefur þær sér og skyldu- 
liði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema til atvinnu- 
rekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á eignum sínum 
eða til að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er. 

8. gr. 
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem um ræðir í 5. gr., teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til eignaaukningar, yfirfærslu til næsta árs, óvenju- 
legra fyrninga og safnað er i tryggingasjóði, aðra en varasjóð, heldur og þær tekjur, 
sem varið er til þess að greiða hluthöfum og félagsmönnum arð eða vexti af inn- 
borguðu fé og til myndunar eða aukningar varasjóðs, þó með þeim takmörkunum, er 
síðar segir. 

Skattskyldar tekjur vátrygsingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá hluti 
heildarágóðans, sem svarar til hlutfallsins milli iðgjaldatekna félagsins hér á landi 
og iðgjaldateknanna af allri starfsemi þess. 

9. gr. 
Ef félag, sem hefur varasjóð, myndaðan af skattfrjálsum framlögum, ráðstaf- 

ar honum til annars en þess að mæta rekstrarhalla fyrirtækisins, skal telja þá fjár- 
hæð að viðbættum tuttugu af hundraði (20%) til skattskyldra tekna á því ári. Það 
telst ráðstöfun á fé varasjóðs samkvæmt framansögðu, ef félag ver einhverju af 
eignum sínum með eftirgreindum hætti: 
A. Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum lán í peningum eða öðrum 

verðmætum, sem ekki eru viðkomandi rekstri félagsins. 
B. Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum nokkur fríðindi beint eða 

óbeint umfram arðsúthlutun og venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur. 
C. Kaupir eign óeðlilega háu verði að dómi skattayfirvalds. Skal þá meta, hvert 

verð geti talizt hæfilegt. Mismun hins raunverulega kaupverðs og matsverðs 
telst ráðstafað úr varasjóði og úthlutun arðs úr félaginu, ef keypt hefur verið 
af hluthafa. Undanskilin eru þó opinber verðbréf ríkis, sveitar- og sýslufélaga, 
þar með talin skuldabréf með ríkisábyrgð. 
Nú hefur félag, sem myndað hefur varasjóð samkv. 2. málsgr. 17. gr., ráðstafað 

fé á einhvern þann hátt, sem greinir í A—C-liðum, og fellur það þá til skattgreiðslu 
samkv. ákvæðum fyrstu málsgreinar þessarar greinar, þó eigi hærri fjárhæð en 
nemur varasjóði í lok skattársins. 

Nú hrökkva hreinar árstekjur félags að viðbættri þeirri hreinni eign, sem félagið 
á umfram varasjóð og hlutafé, eigi fyrir skatt- og útsvarsgreiðslum og því varasjóðs- 
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tillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu samkv. lögum þessum, og er þá heimilt 

að taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði. 

Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru stofnaðir með 

skattfrjálsum framlögum, má ekki telja sem varasjóð. 

F. 

E
y
 

10. gr. 

Til tekna telst ekki: 

. Sá eignarauki, sem slafar af því, að fjármunir skatigreiðanda hækka í verði. 

Hins vegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt fjármunir lækki í 

verði, ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skatígreiðanda, að með- 

töldum verðbréfum, nema slík sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeigandi 

skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða að hún falli undir ákvæði í 7. gr. E. 

Þegar svo stendur á, telst verzlunarhagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga 

má frá honum þann skaða, sem kynni að hafa orðið af sams konar sölu á árinu. 

Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn eða ófallinn, 

enda hafi erfðafjárskaitur verið greiddur, af stofnun hjúskapar, útborgun lífs- 

ábyrgðar, brunabóta, örorkubóta eða þess háttar. 

„ Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannazt hefur um við 

gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru ekki 

til fyrir. Eftirgjöf skulda telst þó til tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem kaup- 

auki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi. 

. Endurgreiðsla, er skattgreiðandi fær, ef hann verður að vera um stundarsakir 

fjarverandi frá heimili sínu vegna starfa í almenningsþarfir. 

. Eignaauki, sem stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan reglu- 

legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ívilnun fellur þó burt 

að því leyti sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af íbúðinni 

samkv. E-lið 7. gr. Fjármálaráðherra selur um þetta nánari reglur. 

Jarðræktarframlag ríkisins samkv. 2. kafla jarðræktarlaganna, nr. 45 17. maí 

1950, sbr. lög nr. 29/1955. 
. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda. 

. Beinar launagreiðslur erlendis frá fyrir störf í þágu þeirra alþjóðastofnana eða 

ríkjasamtaka, sem íslenzka ríkið er aðili að, enda njóti starfsmenn hlutaðeigandi 

stofnana skattfrelsis af launum fyrir hliðstæð störf. Starfræki slíkir aðilar stofn- 

anir hérlendis, ákveður ráðherra um skaltaðstöðu þeirra. 

11. gr. 
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður: 

. Rekstrarkostnað, það er þau gjöld, sem eiga á árinu að ganga til að afla tekn- 

anna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er beinlínis 

stafa af atvinnu eða öflun tekna, svo og fyrningu, sbr. 15. gr., aðstöðugjald, lands- 

útsvör og það, sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi 

eignum gjaldanda. Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur launauppbót greidd 

starfsmönnum og verkamönnum, hvort sem hún er goldin í reiðufé eða hlutabréf- 

um. Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefur varið sér og skyldu- 

liði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálfum né 

neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram sér í lagi. Eigi má 

gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti af fé, sem hann hefur sjálfur lagt 

í atvinnurekstur sinn, né félag eða stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða trygg- 

ingafé, og ekki má færa til gjalda greiðslu fyrir einkaleyfi eða verzlunarleyfi. 

. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlínis af atvinnurekstri aðila 

og vitanlegt, að hún sé töpuð. Það árið kemur töpuð skuld til frádráttar, er 

vitanlegt þykir, að hún sé töpuð. Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð,
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C. 

om
 

D. 

að einhverju eða öllu leyti, og skal hið greidda þá talið til tekna það ár, sem 
greiðsla átti sér stað. 

Tap, sem verður á atvinnurekstri félaga eða einstaklinga, má flytja milli ára 
um fimm áramót og draga frá skattskyldum tekjum, þar til það er að fullu 
greitt, enda hafi verið gerð fullnægjandi grein fyrir tapinu á framtali til tekju- 
og eignarskatts fyrir það ár, þegar tapið varð. Milli ára er þó ekki leyfilegt 
að færa tap, ef það eða skuldir þær, sem mynduðust þess vegna, hefur verið 
eftirgefið fyrir ráðstafanir hins opinbera. 
Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn hefur i 
för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, er á embættinu 
hvíla. 

12. gr. 
Frá tekjum skal og draga, áður en skattur er á þær lagður: 

- Vexti af skuldum gjaldanda öðrum en þeim, er um ræðir í A-lið 11. gr. Afföll 
af seldum verðbréfum skal færa til gjalda samkv. reglunum í síðustu málsgr. 
D-liðar 7. gr. 

Eignarskatt og eignaútsvör, sem greidd hafa verið á árinu. 
Ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, er fara langferðir vegna atvinnu sinnar, 
eftir mati skattayfirvalda. Nánari ákvæði skulu sett í reglugerð. 

. Einstakar gjafir til menningarmála, vísindalegra rannsóknarstofnana, viður- 
kenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga, þó ekki yfir 10% af skattskyldum 
tekjum gefanda, enda sé hver gjöf ekki undir 300 kr. Fjármálaráðherra ákveður 
í reglugerð, hvaða málaflokkar og stofnanir komi til greina samkvæmt þessum 
staflið. 

. Kostnað við öflun bóka, tímarita og áhalda til vísindalegra og sérfræðilegra 
starfa, enda sé þessi kostnaðarliður studdur fullnægjandi gögnum. 

. Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða stofn- 
ana, sem ekki eiga heimili hér á landi, má draga frá tekjunum þau útgjöld, 
sem beinlínis koma við þessum tekjum. 

13. gr. 
Frá tekjum skal enn draga, áður en skattur er á þær lagður: 

- Kostnað við stofnun heimilis. Skal hann dreginn frá tekjum hjóna á því ári, 
sem þau ganga í hjúskap, og skal sá frádráttur nema 20000 kr. Telji hjónin 
fram til skatts sitt í hvoru lagi, skiptist frádrátturinn jafnt milli þeirra. 

- Helming af björgunarlaunum, er áhafnir skipa hljóta. Þetta gildir þó ekki um 
áhafnir þeirra skipa, sem eingöngu eru björgunarskip. 
Iögjöld launþega til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða, þó ekki um- 
fram 5% — fimm af hundraði — af launatekjum. Iðgjöld atvinnurekenda til 
sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysistryggingasjóða. Enn fremur félags- 
gjöld til atvinnurekendafélaga, þó ekki umfram 5% — fimm af þúsundi — af 
veltu fyrirtækjanna. 
Iögjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja 
sér eða maka sínum og börnum eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annarri 
lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra skatt- 
greiðenda, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða maka sínum og 
börnum lífeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri, sem sannanlega hafa verið greidd á 
árinu, allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, þó ekki hærri 
upphæð en 10000 kr. á ári. Heimilt er þó fjármálaráðherra að leyfa hærri 
iðgjaldagreiðslu til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður mæla með því. 
Greiði vinnuveitandi hluta af frádráttarhæfu iðgjaldi eða það allt, dregst það
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frá tekjum hans sem rekstrargjöld, en telst ekki til tekna hjá launþega, og 

minnkar þá réttur hans til frádráttar á iðgjaldi, sem því nemur, og hverfur að 

fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið. 

Ákvæði þessi gilda, þó að lífeyristrygging sé ekki bundin við lífstíð manns, 

heldur ákveðið árabil, enda sé það ekki skemmra en 10 ár (annuitetstrygging). 

Heimilt er ráðherra að leyfa frádrátt á iðgjöldum, er atvinnufyrirtæki 

greiða sem stofnframlag til kaupa á lífeyristryggingum handa starfsmönnum 

sínum vegna liðins starfstíma, ef um er að ræða hliðstæðar reglur þeim, er 

gilda um tryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldaupphæðinni skipt með 

jöfnum greiðslum á það mörg ár, að frádráttarbærar iðgjaldagreiðslur verði 

ekki hærri en hjá öðrum hliðstæðum aðilum samkv. lögum þessum. 

Skilyrði fyrir því, að iðgjöld fyrir ólögboðna lifeyristryggingu dragist frá 

tekjum samkv. framansögðu, er, að tryggingin sé keypt hjá lífeyrissjóði, vá- 

tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, sem fjármálaráðuneytið 

samþykkir, og séu þar meðal annars fyrirmæli um vörzlu og ávöxtun trygg- 

ingarfjárins og eftirlit með starfseminni. 

Þá skal og draga frá tekjum iðgjald af lífsábyrgð, er skattgreiðandi hefur 

keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en 4000 kr. Fyrir þá, sem eru ekki aðilar að 

lífeyrissjóðum, má þó frádráttur nema allt að 6000 kr. 

E. Námskostnað, sem stofnað er til eftir tuttugu ára aldur, má, eftir því sem nánar 

verður ákveðið í reglugerð, draga frá tekjum næstu 5 ár, eftir að námi er lokið, 

enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir kostnaðinum. 

14. gr. 

Frá tekjum sjómanna á Íslenzkum fiskiskipum, þar með töldum sel- og hval- 

veiðiskipum, skal draga 500 kr. á mánuði vegna hlífðarfatakostnaðar, og miðast 

frádrátturinn við þann vikufjölda, er þeir eru háðir greiðslu slysatryggingar- 

iðgjalda sem fiskimenn. 
Ef sjómenn á íslenzkum fiskiskipum þurfa sjálfir að sjá sér fyrir fæði, skal 

draga þann fæðiskostnað frá tekjum þeirra. Við ákvörðun þess kostnaðar skal 

farið eftir mati skattayfirvalda. 

Sömu aðilum skal veittur sérstakur frádráttur, 3000 kr. fyrir hvern mánuð, 

reiknað á sama hátt, enda hafi þeir verið skipverjar á nefndum skipum ekki skemur 

en sex mánuði af skattárinu. Hlutaráðnir menn skulu og njóta frádráttar samkv. 

1. málsgr. og þessari málsgrein, þótt þeir séu ekki lögskráðir, enda geri útgerðar- 

maður fullnægjandi grein fyrir, hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða tíma- 

bil launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum. 

15. gr. 

Um fyrningu, sbr. A-lið 11. gr., fer sem hér segir: 

A. Sömu reglum um fyrningu skal fylgja frá ári til árs. Nánari ákvæði um, hvernig 

reikna skuli fyrningu eða viðhald, skulu sett í reglugerð, sem fjármálaráð- 

herra setur, og er þar heimilt að ákveða til frádráttar vegna fyrningar og 

viðhalds fasteigna vissa hundraðstölu af fasteigna- eða brunabótaverði þeirra. 

Alla fastafjármuni skal fyrna miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Reikna 

skal fyrningu sem fastan hundraðshluta af kostnaðarverði eigna, sem keyptar 

eru 1962 eða síðar. Fyrningu eldri eigna skal reikna með ákveðnum hundraðs- 

hluta af matsverði skv. 22. gr. miðað við þann árafjölda, sem eftir er af áætl- 

uðum endingartíma. 
B. Eftirtaldar eignir má í stað venjulegra fyrningarafskrifta afskrifa um 20% á 

ári í 3 ár, frá því er þær eru teknar í notkun: Fiskiskip og önnur veiðiskip,
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flutningaskip, flugvélar til farþega- og vöruflutninga, sildarverksmiðjur, drátt- 
arbrautir og vinnslustöðvar fyrir sjávarafurðir og landbúnaðarafurðir. Þó 
skulu þau fyrirtæki, er njóta styrks úr ríkissjóði, ekki njóta þessara sérstöku 
afskrifta, svo fremi að styrkurinn sé jafnhár eða hærri en afskriftum þessum 
nemur. Sé styrkurinn hins vegar lægri, má afskrifa eignir þessar þannig, að 
styrkur að viðbættum afskriftum nemi 20% á ári í 3 ár. 

Skattayfirvöld skulu ákveða heildar-afskriftarupphæð hverrar eignar. Nú 
gengur slík eign kaupum og sölum, og skal þá síðari eigandi aldrei njóta hærri 
afskrifta en hinn fyrsti hefði notið. 

Tap, sem orsakast kann af afskriftunum, má flytja milli ára og draga frá 
skattskyldum tekjum, unz það er að fullu greitt. Ákveða skal með reglugerð, hver 
skuli vera fyrningarhundraðshluti þeirra eigna, sem afskrifaðar eru samkvæmt 
1. málsgr. B-lið, eftir að þeim afskriftum hefur verið lokið. 

16. gr. 
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér í landi, eins og þær eru ákveðnar 

samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir: 
Fyrir einstaklinga 50000 kr. 
Fyrir hjón 70000 kr., telji þau fram sitt í hvoru lagi 35000 kr. hjá hvoru. 
Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 

þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 10000 kr. Hér með teljast stjúpbörn, 
kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með. 

Ef foreldrar búa saman ógift, skal frádráttur vegna barna skiptast til helminga 
milli þeirra. Búi foreldrar ekki saman og annað þeirra hefur barn hjá sér, en hitt 
greiðir meðlag, skal frádráttur einnig skiptast til helminga milli þeirra. Meðlags- 
greiðsla skal ekki talin til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og ekki til 
frádráttar hjá því foreldri, sem innir hana af hendi. 

Ef einstæðir foreldrar eða aðrir einstaklingar halda heimili og framfæra þar 
skylduómaga sína, mega þeir draga frá skattskyldum tekjum auk frádráttar samkv. 
1. málsgr. upphæð, er nemur 10000 kr. að viðbættum 2000 kr. fyrir hvert barn. 

Frá tekjum þeirra, sem eru á framfæri í foreldrahúsum eða við nám, skal 
draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar, eftir nánari ákvörðun 
skattyfirvalda. 

Um heimild skattstjóra til að veita aukinn frádrátt og lækka tekjuskatt fer 
eftir því, sem segir í 52. gr. 

17. gr. 

Félög þau, sem um ræðir í 5. gr. A, mega draga frá tekjum sínum útborgaðan 
arð allt að 10% af hlutafé eða stofnfé. 

Ef nokkuð af ársarði félaga skv. 5. gr. A—D er lagt í varasjóð, er sú upphæð 

undanþegin tekjuskatti og skal koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna, 

þó eigi hærri fjárhæð en nemur % af hreinum tekjum félags, áður en tekjuskattur 
og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið frá tekjunum. 

Kaupfélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög mega draga frá tekjum 
sínum það, sem þau greiða félagsmönnum í árslok eða færa þeim til séreignar í 

stofnsjóði, samkv. lögum nr. 46 13. júní 1937, í hlutfalli við vörukaup þeirra á 
árinu, og enn fremur vexti af stofnsjóði, og telst það eigi til skattskyldra tekna 
hjá félaginu. 

Á sama hátt mega félög, sem aðeins vinna úr eða selja afurðir félagsmanna, 
draga frá það, sem þau úthluta félagsmönnum sínum í hlutfalli við framlög þeirra 
af afurðum. Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast fram til skatts sem 
tekjur hinna einstöku félagsmanna. 

A 17
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Ef kaupfélag selur einnig öðrum vörur en félagsmönnum sínum, er allur arður- 

inn af slíkri sölu skattskyldur hjá félaginu. Geti félagið ekki gert grein fyrir við- 

skiptum við utanfélagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skatt- 

skyldar tekjur. 
Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátryggingarfélaga 

til þess að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar til þess að inna 

af hendi skyldu sína gagnvart vátryggðum. 

18. gr. 

Tekjuskatt skal miða við tekjur næsta almanaksár á undan skattákvörðun, 

nema annað sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar 

hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattstjóri þá veitt 

honum heimild til að hafa það reikningsár í stað almanaksársins. 

Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári, sem þær verða til, þ. e. þegar 

vegna þeirra hefur myndazt krafa á hendur einhverjum, nema um óvissar tekjur 

sé að ræða. 
Að loknum frádrætti samkvæmt ákvæðum þessa kafla skal sleppa því, sem 

afgangs verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 100. Af þeirri tekjuhæð, sem þá 

er eftir, reiknast skattgjaldið samkv. 25. gr. 

II. KAFLI 

Um skattskyldar eignir. 

19. gr. 

Skattskyldar eignir teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, sem 

gerðar eru i 2. gr. 3. málsgr. og 20. og 21. gr., fasteignir og lausafé skattgreiðanda, að 

frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verkfæri, vélar, 

vörubirgðir, peningar, verðbréf, útistandandi skuldir, aðrar fjárkröfur og verðmæt 

eignarréttindi. Þegar skattur greiðist samkvæmt 2. gr. 3. málsgr., má þó aðeins draga 

frá þær skuldir, sem hvíla á þeim eignum, sem skattur er greiddur af. Eignirnar 

eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær gefa af sér nokkrar tekjur eða engar. 

20. gr. 

Með skattskyldum eignum er eigi talið: 

. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki er 

fallið til útborgunar. 
Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarrar áframhaldandi greiðslu, sem bundin 

er við einstaka menn. 

Réttur til leigulauss bústaðar eða önnur afnotaréttindi. 

. Bækur og fatnaður til einkaafnota, húsgögn, aðrir húsmunir og munir, sem 

hafa sérstætt persónulegt gildi. 
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21. gr. 

Undanþegnar framtalsskyldu og eignarskatti eru innstæður í bönkum, spari- 
sjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga, svo sem hér segir: 
A. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar. 

B. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 200 þús. kr. samtals, enda 
séu þær skuldir fasteignaveðlán, tekin til 10 ára eða lengri tíma og sannanlega 
notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um frávik 
vegna fasteignaveðskulda nær ekki til félaga, sjóða eða stofnana. 

C. Sá hluti innstæðu hjá öllum skattgreiðendum, sem er umfram skuldir. Inn- 
borgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga í þessu sambandi.
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Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskatt- 
frjálsum innstæðum. 

Þeir, sem bókhaldsskyldir eru, en njóta undanþágunnar, skulu með venju- 
legum hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og árs- 
reikninga. 

Komi í ljós í framtölum gjaldenda ósamræmi milli ára, sem stafað getur af 
því, að innstæða hefur ekki verið fram talin vegna framangreindrar undanþágu, 
ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld, þegar þess er krafizt, yfirlit frá 
innlánsstofnunum um allar innstæður sínar á tímabili því, sem um er að ræða, 
og einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga, 
sem þau telja þörf fyrir í þessu sambandi. 

22. gr. 
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum: 

A. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati, eða áætluðu mats- 
verði, ef fasteignamat er ekki fyrir hendi. 

B. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á eftir 
og með verðlagi, er ríkisskattanefnd ákveður til 1 árs í senn, í fyrsta sinn með 
hliðsjón af matsverði til skatts síðastliðið ár. 

C. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miðað við kostnaðarverð eða endur- 
kaupsverð, sbr. H-lið, að frádregnum fyrningum, sbr. 15. gr. 

D. Verzlunarvörur skal meta eftir því, hvað þær kosta komnar i hús eða á sålu- 
stað í árslok, enda séu hæfileg afföll leyfð á gölluðum eða úreltum vörum. 

E. Hlutabréf skulu talin með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars með 
hlutfallslegri upphæð, miðað við upphaflegt hlutafé. 

Skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, nema sérstakar 
ástæður þyki til, að þau þyki ótrygg. Þó skulu veðdeildarbréf og skuldabréf 
hins opinbera metin eftir venjulegu söluverði slíkra bréfa í árslok, ef það 
er vitað. 

F. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga að 
greiðast af þeim eða ekki, nema vitanlegt sé, að þær séu minna virði eða 
tapaðar með öllu. 

G. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt 
væri fyrir þau, þegar skatturinn er lagður á. Nánari reglur um virðingu getur 
fjármálaráðherra sett. 

H. Heimilt er atvinnufyrirtækjum á árunum 1962—63 að láta meta áætlað endur- 
kaupsverð fastafjármuna sinna og breyta bókfærðu verði á eignum samkvæmt 
því, enda telst verðhækkunin ekki til skattskyldra tekna. Eignirnar skulu metnar 
til endurkaupsverðs að frádregnum þeim eignarhluta á nýja matsverðinu, er 
svarar til þess árafjölda, sem liðinn er af áætluðum endingartíma, sbr. 15. gr. 
Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd matsins. 

23. gr. 
Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hlutafé sitt eða stofnfé 

frá eignaupphæðinni, áður en eignarskattur er á lagður. 

24. gr. 
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok almanaks- 

ársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja fram eignir 
sínar í lok þess reikningsárs, sem er næst á undan skattálagningunni. 

Krónutala sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 1000. Því, sem 
fram yfir er, skal sleppt.
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IV. KAFLI 

Skattstigar. 

A. Tekjuskattur. 

25. gr. 

I. Tekjuskattur þeirra, sem um ræðir í Í. gr. og 2. gr. sbr. 3. og 4. gr. og 6. gr. 3. 

málsgr., reiknast þannig: 

Af fyrstu 10000 kr. skattgjaldstekna greiðist 5% 

— 10000—30000 kr. greiðist 500 kr. af 10000 kr. og 10% af afgangi 

— 30000—50000 — — 2500 — — 30000 — — 15% — — 
— 50000—70000 — — 5500 — — 50000 — — 20% — — 
— 70000—90000 — — 9500 — — 70000 — — 23% — — 
— 90000 kr. og þar yfir — 14500 — — 90000 — 30% — —   

II. Skattgjald þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í A-, B-, C- og D-liðum 5. 

gr., skal vera 20% af skattskyldum tekjum. 
III. Tekjuskatt, sem nær ekki 100 kr., skal fella niður við álagningu. 

B. Eignarskattur. 

26. gr. 

I. Skattur af eignum þeirra, sem um ræðir í 1. gr. og 2. gr. sbr. 3., 4. og 6. gr. 

3. málsgr., annarra en útlendra félaga, sbr. 2. gr. 3. málsgr., reiknast þannig: 
Af fyrstu 100 þús. kr. skattgjaldseign greiðist enginn skattur. Af því, sem 

þar er umfram, greiðist: 

Af fyrstu 500 000 kr. skattgjaldseign greiðist 5%,. 
Af 500000—1000000 kr. skattgjaldseign greiðist 2500 kr. af 500000 

og 9%, af afgangi. 
Af 1000 000 kr. skattgjaldseign og þar yfir greiðist 7000 kr. af 1000 000 kr. 

og 12%, af afgangi. 
II. Skattur af eignum þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra 

aðila, sem um ræðir í 5. gr., sbr. 2. gr. 3. mgr., reiknast 7%, — sjö af þúsundi. 
TIL. Eignarskatt, sem nær ekki 100 kr., skal fella niður við álagningu. 

V. KAFLI 

Um skattumdæmi, skattstjóra, ríkisskattanefnd o. fl. 

27. gr. 
Tekju- og eignarskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstjór- 

um, en þeir eru einn í hverju skattumdæmi, sbr. 28. gr. 

28. gr. 
Á landinu skulu vera þessi skattumdæmi : 

1. Reykjavík. 
2. Vesturlandsumdæmi, sem nær yfir Akraneskaupstað, Mýra- og Borgarfjarðar- 

sýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu. 
3. Vestfjarðaumdæmi, sem nær yfir Barðastrandarsýslur, Ísafjarðarsýslur og Ísa- 

fjarðarkaupstað svo og Strandasýslu. 
. Norðurlandsumdæmi vestra, sem nær yfir Húnavatnssýslur, Skagafjarðarsýslu, 

Sauðárkrókskaupstað og Siglufjarðarkaupstað. 

AA
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5. Norðurlandsumdæmi eystra, sem nær yfir Eyjafjarðarsýslu, Akureyrarkaupstað, 
Ólafsfjarðarkaupstað, Þingeyjarsýslur og Húsavíkurkaupstað. 

6. Austurlandsumdæmi, sem nær yfir Múlasýslur, Seyðisfjarðarkaupstað, Neskaup- 
stað og Austur-Skaftafellssýslu. 

7. Suðurlandsumdæmi, sem nær yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og 
Árnessýslu. 

8. Vestmannaeyjakaupstaður. 

9. Reykjanesumdæmi, sem nær yfir Gullbringu- og Kjósarsýslu, Kópavogskaup- 
stað, Hafnarfjarðarkaupstað, Keflavíkurkaupstað og Keflavíkurflugvöll. 
Fjármálaráðherra ákveður aðsetur skattstjóra í hverju umdæmi. Þá getur 

og fjármálaráðherra, ef sérstaklega stendur á, ákveðið önnur mörk milli einstakra 

skattumdæma en í 1. málsgr. segir. 

29. gr. 
Fjármálaráðherra skipar skattstjóra í hverju skattumdæmi. 
Engan má skipa skattstjóra, nema hann: 

1. hafi óflekkað mannorð eða hafi ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað, 
slíkan sem um ræðir í 1. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga, 
sé lögráða og hafi forræði fjár síns. 
sé íslenzkur ríkisborgari, 

hafi lokið prófi í lögfræði, hagfræði eða viðskiptafræði, sé löggiltur endurskoð- 
andi eða hafi aflað sér sérmenntunar á skattalöggjöf og framkvæmd hennar. 
Víkja má þó frá þessu, ef maður hefur áður gegnt skattstjórastarfi. 
Skattstjóri hefur umboðsmann í sveitarfélögum í skattumdæmi sínu, sem eru 

utan aðseturs hans. 

Þ
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30. gr. 
Í hreppum eru hreppstjórar umboðsmenn skattstjóra, en í bæjarfélögum skipar 

fjármálaráðherra umboðsmanninn til 6 ára í senn. Nú forfallast hreppstjóri eða 
skorast undan þessum starfa, og skipar þá fjármálaráðherra annan umboðsmann. 

Umboðsmenn veita viðtöku framtalsskýrslum, aðstoða við framtöl, ef þess er 

óskað, afla þeirra upplýsinga, sem skattstjóri telur sér nauðsynlegar við skatt- 
álagninguna, og láta fylgja til skattstjóra athugasemdir sínar um framtölin. 

31. gr. 
Fjármálaráðherra skipar ríkisskattstjóra, er hefur aðsetur í Reykjavík. 
Engan má skipa í það embætti, nema hann fullnægi þeim skilyrðum, sem 

sett eru í 29. gr. um embættisgengi skattstjóra. 
Þá skipar og fjármálaráðherra vararíkisskattstjóra. Fullnægja skal hann hin- 

um sömu skilyrðum um embættisgengi og ríkisskattstjóri. 

32. gr. 
Fjármálaráðherra skipar 2 menn í ríkisskattanefnd og jafnmarga varamenn 

til 6 ára í senn. Ríkisskattstjóri á einnig sæti í nefndinni, og er hann formaður 
hennar. Vararíkisskattstjóri tekur sæti í nefndinni í forföllum ríkisskattstjóra eða 
þegar hann getur ekki tekið þátt í úrlausn máls samkv. 33. gr. 

33. gr. 
Enginn má taka þátt í meðferð máls, hvorki skattákvörðun né kæru, ef það 

mál varðar hann sjálfan, konu hans, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fósturforeldra, 
kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini, fóstursystkini eða mægðamenn að 
feðgatali eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann geti eigi litið hlutdrægnis- 
laust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti í ríkisskattanefnd samkvæmt kvaðningu 
formanns, ef aðalmanns missir við.
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VI. KAFLI 

Um framtöl, fresti, úrskurði, innheimtu o. fl. 

34. gr. 

Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkvæmt þjóðskrá 

hinn 1. desember á viðkomandi skattári. Hlutafélög og önnur atvinnufélög innlend 

skulu skattlögð þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðalumboðsmenn 

þeirra hér á landi eru búsettir, enda bera téðir umboðsmenn ábyrgð á greiðslu 

skattsins. 
Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiða skatt á þeim stöð- 

um, þar sem þeir hafa tekjur sínar eða eignir. 
Ríkisskattstjóri sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli skattlagður. 

35. gr. 

Allir þeir, sem hafa tekjur samkv. II. kafla eða eignir samkv. III. kafla laga 

þessara, skulu afhenda skattstjóra eða umboðsmanni hans skriflega skýrslu, að 

viðlögðum drengskap, um tekjur sínar síðastliðið ár og eignir í árslok. Sama 

skylda hvílir og á hverjum þeim, sem veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru 

atvinnufyrirtæki, ef eigandinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags 

eða stofnunar og þeim, er hefur á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráða, 
og einnig á skiptaráðendum dánar- og þrotabúa, skiptaforstjórum dánarbúa, erfingj- 
um, er skipta einkaskiptum, og maka, er situr í óskiptu búi. Skýrslur þessar skulu 
komnar til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir lok janúarmánaðar. Þeir, sem 

hafa atvinnurekstur með höndum, þurfa þó eigi að hafa skilað framtalsskýrslu fyrr 
en fyrir lok febrúarmánaðar. Ef sérstaklega stendur á, getur skattstjóri eða um- 
boðsmaður hans veitt frest til framtals til 28. febrúar. Þeim, sem stunda atvinnu- 

rekstur, má þó veita frest til 31. marz. Vátryggingarfélög þurfa eigi að skila framtali 
fyrr en 31. maí. 

Nú er framteljandi sjálfur ófær að rita framtalsskýrslu, og er þá skattstjóri 
eða umboðsmaður hans skyldur að veita honum aðstoð til þess, en skylt er fram- 
teljanda að láta í té allar upplýsingar og gögn, til þess að framtalið verði rétt. 

36. gr. 
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenningsþarfir, 

stjórnendur banka og sparisjóða, hlutafélaga og annarra félaga og stofnana, eru 
skyldir að láta skattyfirvöldum í té ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar 

nauðsynlegar upplýsingar og skýrslur, er þau beiðast og unnt er að láta þeim í 
té, svo sem skýrslur um starfslaun, skuldabréf, vaxtabréf, hlutabréf og arð, um 
vaxtabréf í bönkum, sparisjóðum og annað því um líkt. 

Þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og 
skyldir að skýra frá því, ókeypis og í umbeðnu formi, hvert kaup þeir greiða 
hverjum manni, þar með talin stjórnarlaun, ágóðaþóknun, gjafir o. þ. h. Nú eru 
laun greidd fyrir milligöngu annars manns og vinnuveitandi því eigi fær um að 
láta framangreindar upplýsingar í té, og hvílir þá skyldan á milligöngumanni. 

Hvenær sem skattstjóri eða umboðsmaður hans telur þess þörf, getur hann 
krafizt þess, að framteljendur leggi fram bókhaldsgögn sin til athugunar, er fram- 

tal er sannreynt eða endurskoðað. Ríkisskattstjóri hefur og ætið aðgang að bókum 

banka, sparisjóða og annarra peningastofnana fyrir sig og þá menn, er hann felur 

að rannsaka skuldir, inneignir, verðbréfaeign og annað, sem lýtur að efnahag 

gjaldþegns.
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37. gr. 
Þegar framtalsfrestur er liðinn, skal skattstjóri leggja tekjuskatt og/eða eign- 

arskatt á gjaldanda samkvæmt framtali hans. Þó skal skattstjóri leiðrétta augljósar 
reikningsskekkjur í framtali svo og einstaka liði, ef þeir eru í ósamræmi við 
gildandi lög og fyrirmæli. Enn fremur er skattstjóra heimilt að leiðrétta einstaka 
liði, ef telja má, að óyggjandi upplýsingar séu fyrir hendi, en gera skal skattþegni 
strax viðvart um slíkar breytingar. Nú er framtalsskýrsla eða einstakir liðir hennar 
ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg eða skattstjóri telur þurfa nánari skýringar 
á einhverju atriði, og skal hann þá skora á framteljanda að láta í té skýringar eða 
gögn, er á skortir, innan ákveðins tíma, og er framteljanda skylt að verða við 
áskorun skattstjóra. Ef skattstjóri fær fullnægjandi svar, leggur hann skatt á sam- 
kvæmt framtali og framkomnum skýringum. Fáist eigi fullnægjandi svar, skal 
skattstjóri áætla tekjur og eign skattþegns eftir beztu vitund og ákveða skatta hans 
Í samræmi við þá áætlun. Niðurstöðu skal jafnan tilkynna skattþegni skriflega. 
Enn fremur skal skattstjóri láta fylgja greinargerð um málið, er hann sendir ríkis- 
skattstjóra framtal skattþegns þess, er í hlut á, sbr. 40. gr. Ef eigi er kunnugt um 
dvalarstað framteljanda eða umboðsmanns hans, má skattstjóri, ef svo er ástatt 

sem i 3. málslið þessarar málsgreinar segir, áætla tekjur hans og eign án þess að 
gera honum viðvart. 

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá skattstjóri áætla tekjur hans 
og eign svo ríflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin sé sett lægri en hún á að 
vera i raun réttri. 

Hafi skattstjóri grun um, að stórfelld skattsvik hafi verið framin, skal hann 

hefja rannsókn þegar í stað og tilkynna ríkisskattstjóra jafnframt um rannsóknina. 

38. gr. 
Hver sá, sem skýrt hefur frá tekjum sinum eða eignum lægri en vera ber og 

því greitt minni skatt en honum ber skylda til, skal greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin. Þó skal eigi reikna skatt gjaldanda að nýju lengra aftur í 
tímann en 6 ár. 

Nú hefur skattþegn eigi talið fram til skatts og skattar því áætlaðir, en síðar 
kemur í ljós, að áætlun hefur verið of lág, svo og ef skattþegni hefur ekki verið 
gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum og eignum, og skal þá reikna skatt 
gjaldanda að nýju, þó ekki lengra aftur í tímann en 4 ár. Sama gildir, ef skattþegn 
vantar á skrá, nema um sé að ræða brot þau, sem um ræðir í 48. gr., en þá skal reikna 

skatt hans að nýju eins og í 1. málsgr. þessarar greinar segir. 
Þegar skattur er reiknaður að nýju, skal tilkynna það gjaldendum og veita 

þeim færi á að kæra skattálagninguna. Um kærufresti fer samkv. ákvæðum 40. gr. 
og 41. gr. 

39. gr. 
Fyrir lok maímánaðar skulu skattstjórar hafa lokið ákvörðun tekna og eigna 

og samið skattskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tilgreina 
tekjuskatt og eignarskatt hvers gjaldanda. Skattskrá skal lögð fram eigi síðar en 
1. júní. Skal hún liggja til sýnis 2 vikur á hentugum stað í hverju sveitarfélagi. 
Skattstjóri eða umboðsmaður hans auglýsir í tæka tíð, hvar skattskrá liggur frammi. 

40. gr. 
Nú telur einhver skatt sinn eigi rétt ákveðinn, og getur hann þá sent skriflega 

kæru sína yfir því til skattstjóra eða umboðsmanns skattstjóra, í Reykjavík innan 
15 daga, en í öðrum skattumdæmum innan 30 daga, frá því er skattskrá er lögð 
fram. Innan mánaðar frá lokum kærufrests skal skattstjóri hafa úrskurðað kærur
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og leiðrétt skattskrá samkvæmt úrskurðum þeim, er hann hefur fellt, og tilkynnt 

kærendum úrslitin. Að því búnu sendir hann skrána til ríkisskattstjóra. Skattstjóri 

skal enn fremur, er hann hefur úrskurðað kærur, senda hlutaðeigandi innheimtu- 

manni ríkissjóðs skrá um þá, er gjalda eiga tekju- og eignarskatt í því lögsagnar- 

umdæmi. 
41. gr. 

Úrskurði skattstjóra má skjóta til ríkisskaitanefndar. Kærufrestur til ríkis- 

skattanefndar skal vera í Reykjavík 15 dagar frá dagsetningu úrskurðar skattstjóra, 

en í öðrum skattumdæmum 30 dagar. 
Fjármálaráðherra hefur heimild til að skjóta úrskurðum skattstjóra til ríkis- 

skattanefndar án tillits til kærufrests. 
Kærur skulu vera Þbréflegar og studdar nauðsynlegum gögnum. 

Skattþegni eða umboðsmanni hans er heimilt að flytja mál sitt fyrir ríkisskatta- 

nefnd á þeim tíma, er nefndin tekur til, áður en úrskurður gengur um kæruatriði. 

Heimilt er ríkisskattanefnd að leyfa, að málflutningur skuli vera munnlegur. 

Úrskurðir ríkisskattanefndar skulu vera rökstuddir. Nefndin skal leggja úr- 

skurð á kærur fyrir októberlok og tilkynna innheimtumanni skattsins og aðilum 

úrslit tafarlaust. 
Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um skattskyldu 

má bera undir dómstóla. 
Ríkisskattanefnd skal úrskurða kærur yfir úrskurðum á útsvörum samkvæmt 

fyrirmælum laga um útsvör. 

42. gr. 
Ríkisskattstjóri skal hafa eftirlit með störfum skattstjóra og sjá um, að sem 

bezt samræmi sé í skattákvörðunum hvarvetna á landinu. Hann skal leiðbeina 
skattstjórum um allt, er að skattákvörðun og skattaframtali lýtur, m. a. með því 
að senda þeim jafnharðan eftirrit af þeim úrskurðum ríkisskattanefndar, sem 
almennt gildi hafa. 

Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum rannsakað hvert það atriði, sem fram- 
kvæmd laga þessara varðar, og getur í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skatt- 
stjórum, umboðsmönnum þeirra, lánsstofnunum og öðrum þeim, er í 36. gr. greinir. 

Nú telur ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ályktun skattstjóra um skatt- 
ákvörðun, og getur hann þá, þótt eigi hafi verið kært, lagt málið fyrir ríkisskatta- 
nefnd, sem breyta má ákvörðun skattstjóra og gera gjaldþegni skatt að nýju. Ætið 
skal nefndin gera gjaldþegni viðvart, áður en hún breytir skattgjaldi hans, án 
þess að yfir hafi verið kært. 

. 43. gr. 
Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga tekju- 

eða eignarskatts né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við van- 
greiðslu hans. En ef skattur er lækkaður eftir úrskurði eða dómi eða niður felldur, 
skal endurgreiðsla þegar fara fram. Víkja má frá ákvæði 1. málsliðs, ef sérstaklega 
stendur á, samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra. 

44. gr. 

Skattstjórar og ríkisskattanefnd skulu halda gerðabækur í því formi, er fjár- 
málaráðherra fyrirskipar. Þá skulu og skattstjórar gefa Hagstofu Íslands skýrslu 
í því formi, sem hún ákveður, um framtaldar eignir og tekjur, álagða skatta og 
önnur atriði, sem tilgreind eru í framtölum. 

45. gr. 
Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með því, að skattstjórar og ríkisskattanefnd 

ræki skyldur sínar og fylgi réttum reglum í starfi sínu. Hefur það rétt til að fá sendar
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framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa ríkisskattanefndar og skattstjóra 
á öllu því, er framkvæmd þessara laga varðar. 

46. gr. 
Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignarskatt 

á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjald- 
daga, skal greiða dráttarvexti, 75% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem 
greiðsla dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann var 
á lagður, og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, 
sem greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur með reglugerð 
sett fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn 
á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og þess háttar. 
Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað kaupgreiðendur til að gefa 
skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til innheimtumanns upp i þinggjöld 
manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöldunum, og má í reglugerðinni setja 
ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur. Kaupgreiðandi ábyrgist þá fé það, er 
hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé þetta og gjöld, er ekki hefur verið haldið 
eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda, má taka lögtaki hjá honum sem eigin skattar 
væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi að halda fé eftir upp í gjöldin, skila innheimtu- 
fé eða umkröfðum skýrslum, og má þá einnig beita sektum, ef eigi er úr bætt innan 
hæfilegs frests, er innheimtumaður ákveður. 

Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ólögráða manna, bera ábyrgð á skaltgreiðslu 
þeirra. Um ábyrgð atvinnuveitenda á skattgreiðslu útlendinga, sem þeir hafa í 
þjónustu sinni, fer svo sem segir í 5. gr. laga nr. 22/1956. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir 
fram upp í væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, er 
nemi allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum bar að greiða næstliðið ár. 

Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi náð 
innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða endur- 
greiða þann skatt síðar. 

Óheimilt er að slíta félagi og úthluta eignum þess, fyrr en opinberir skattar 
af tekjum þess og eignum hafa að fullu verið greiddir fyrir allan starfstíma félagsins. 

VII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

47. gr. 
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur eða bætir ekki úr göllum, 

sem á framtali eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattstjóra, skal með 
fara sem hér segir: Ef áætlun skattstjóra er kærð innan tilskilins frests, má því 

aðeins lækka hana, að hún sé hærri en raunverulegar tekjur og eign skattþesns 
að viðbættum 25%, og má aldrei miða skatta gjaldþegns við lægra skattmat en raun- 
verulegar tekjur hans og eign að viðbættum 25%. Ef sú ákvörðun er kærð, má 
þó aldrei miða skatta gjaldþegns við lægra skattmat en raunverulegar tekjur hans 
og eign að viðbættum 25%. Nú hefur framtalsskýrsla borizt, eftir að framtals- 
frestur er liðinn, en áður en gengið er frá skattskrá, og skal þá miða skattmat 
við raunverulegar tekjur og eign að viðbættum 25%. 

Ákvæðum þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef skattþegn sýnir fram á, 
að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því, að hann gæti gert framtalsskýrslu, bætt 
úr göllum á framtali eða sent framtalsskýrslu í tæka tíð. 

A 18
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48. gr. 
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá einhverju 

því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal hann þá sekur 
um allt að því tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektina skal þó 
aldrei miða við meira en 6 ár alls. Fjármálaráðherra ákveður sektina, nema hann 

eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 
Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búinu 

tvöfalda þá upphæð, er á vantar. 
Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum samkvæmt úr- 

skurði fjármálaráðherra, gefa skattstjóra skýrslu um fjármuni látinna manna, ef 
fjármunirnir nema meira en 10000 kr. 

Fyrir endurtekin og stórfelld skattsvik má dæma menn í allt að 2 ára varðhalds- 
vist. 

49. gr. 
Skattstjórum, ríkisskattanefnd og umboðsmönnum skattstjóra er bannað, að 

viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, 
að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í sýslan sinni um tekjur 
og efnahag gjaldþegna. 

Hið sama er um þá, er veita skattstjórum og ríkisskattanefnd aðstoð við starf 
þeirra eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna. 

50. gr. 
Nú gegnir einhver ekki skyldu sinni samkvæmt 36. gr. eða skorast undan að 

láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá úr og getur, ef þörf 
krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt. 

51. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð, og má innheimta þær með 

aðför. 
Með mál út af brotum á lögum þessum fer að hætti opinberra mála. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

52. gr. 
Heimilt er skatistjóra að taka til greina umsókn skattþegns um lækkun tekiu- 

skatts, þegar svo stendur á sem hér segir: 

1. Ef veikindi, slys, mannslát eða skuldatöp hafa skert gjaldþol skattþegns verulega. 
2. Ef skattþegn hefur veruleg útgjöld haft vegna menntunar barna sinna, eldri en 

16 ára. 
3. Ef á framfæri skattþegns eru börn, sem haldin eru langvinnum sjúkdómum 

eða eru fötluð eða vangefin og valda framfærendum útgjöldum umfram venju- 
legan framfærslukostnað. Nú fellst skattstjóri á umsókn framfæranda, og 
skal hann þá eiga rétt á tvöföldum barnafrádrætti vegna barna þessara, sbr. 
16. gr. 

4. Ef skattþegn hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu, 
má veita sama frádrátt og fyrir börn. 

Nánari ákvæði um skilyrði fyrir framangreindum ívilnunum skulu sett í reglu- 
gerð. Skattstjóri getur af eigin hvötum veitt lækkun samkvæmt þessari grein. Ríkis-
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skattstjóri skal fylgjast sérstaklega með lækkunum samkvæmt þessari grein og sjá 
til þess, að samræmis sé gætt. 

53. gr. 
Heimilt er fjármálaráðherra að breyta tímaákvörðunum og frestum þeim, sem 

um ræðir í VI. kafla, eftir því sem þörf krefur. 

54. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara 

laga, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattstjóra og ríkis- 

skattanefndar. 

55. gr. 
Ákvæði I, IL, TIL, IV. og VIII. kafla laga þessara, svo og 31. gr. taka gildi 

þegar í stað, að fráskildum ákvæðum 52. og 53. gr., og skal ákveða skatta af tekjum 
og eignum ársins 1961 samkvæmt því. Frá sama tíma falla úr gildi ákvæði Í., IL, 
TIL, VIL og VIII. kafla laga nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt, að fráskildri 
62. gr., ásamt breytingarlögum nr. 36/1958, 40/1959 og 18/1960, og einnig falla þá 
úr gildi lög nr. 59/1946, um sérstakar fyrningarafskriftir, og lög nr. 33/1960, um 
breyting á þeim lögum. Enn fremur falla úr gildi frá sama tíma öll önnur laga- 
fyrirmæli, er fara í bága við greind ákvæði laga þessara. 

Ákvæði V., VI. og VII. kafla svo og ákvæði 52. og 53. gr. laga þessara taka 
gildi 1. okt. 1962, og frá sama tíma falla úr gildi ákvæði IV., V. og VI. kafla og 62. 
gr. laga nr. 46/1954, svo og öll önnur lagafyrirmæli, sem fara í bága við greind ákvæði 
laga þessara. Falla þá niður umboð allra skattanefnda og ríkisskattanefndar. 

Reglugerðir um tekju- og eignarskatt, sem settar hafa verið samkvæmt eldri 
lögum, halda gildi sínu, eftir því sem við getur átt, unz ný reglugerðarákvæði hafa 

verið sett. 
Nú hafa undirskattanefndum eða yfirskattanefndum verið falin sérstök störf 

samkvæmt lögum eða reglugerðum, og skulu þá skattstjórar þeir, sem skipaðir verða 
eftir lögum þessum, leysa þau störf af hendi, unz öðruvísi verður ákveðið. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Ríkisskattstjóri, er skipa skal samkv. 31. gr. laganna, skal hafa það hlutverk 

að vera ríkisstjórninni til aðstoðar í skattamálum, unz lög þessi hafa tekið gildi 

að fullu. 
2. Þeir skattgreiðendur, sem hafa orðið fyrir tapi vegna atvinnurekstrar síns sið- 

astliðin fimm ár fyrir gildistöku laga þessara og hafa ekki unnið upp tapið, skulu 

njóta frádráttar skv. 2. málsgrein B-liðar 11. gr. laganna, eins og ákvæðið hefði 

verið í gildi, þegar tapið varð. 
3. Nú hafa yfirskattanefndir eigi lokið störfum þeim, sem um getur í 36. og 

39. gr. laga nr. 46/1954, fyrir 1. október 1962, og er þá ráðherra heimilt að setja 

þeim lengri frest til að ljúka störfum í samræmi við ákvæði nefndra lagagreina. 

Gjört að Bessastöðum, 28. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 

Endurprentað blað. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 63/1961, um lögskráningu sjómanna. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Á eftir 5. tölulið 7. gr. laganna komi nýr töluliður: 
6. Yfirlýsingu frá viðkomandi tryggingarfélagi um lif- og slysatryggingar skip- 

verja, og skal skráningarstjóri ganga úr skugga um, að þær séu í samræmi við 
gildandi kjarasamninga. Nú vanrækir útgerðarmaður að hafa líf- og slysatryggingu 
í gildi, og er þá viðkomandi útgerðarfyrirtæki ábyrgt fyrir umsömdum bóta- 
greiðslum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  (L. 8.) MN a 

Emil Jónsson. 

Nr. 72. . 28. apríl. 

LOG 

um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfélags vangefinna, Styrktar- 

félags lamaðra og fatlaðra, Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra 

og Krabbameinsfélags Beykjavíkur. 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
Árið 1962 skulu vinningar í happdrættum eftirtalinna félaga vera undanþegnir 

hvers konar opinberum gjöldum nema eignarskatti: 

Styrktarfélags vangefinna, 
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, 
Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra, 
Krabbameinsfélags Reykjavíkur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til 

þriggja skipasmíðastöðva. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni skal heimilt: 
a. Að ábyrgjast allt að 5 milljón króna innlent eða erlent lán fyrir Stálvík h/f til 

að reisa skipasmíðastöð fyrir stálskip í Arnarvogi í Gullbringusýslu, gegn trygg- 
ingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

b. Að ábyrgjast fyrir Stálskipasmiðjuna h/f allt að 4 milljón króna lán til bygg- 
ingar skipasmíðastöðvar í Kópavogi, gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur 
gildar. 

c. Að ábyrgjast fyrir Skipasmíðastöð Njarðvíkur h/f allt að 1.2 milljón króna lán 
til stækkunar og endurbóta á skipasmíðastöðinni, gegn tryggingum, sem ríkis- 
stjórnin metur gildar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

28. apríl. . Nr. 74. 
LOG 

um innflutning búfjár. 

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

bykki mínu: 

I. KAFLI 

Um innflutning búfjár. 

1. gr. 

Bannað er að flytja til landsins hvers konar dýr, tamin og villt, þar með 
taldir fuglar. 

Landbúnaðarráðherra getur þó vikið frá banni þessu, sbr. 2. gr., og leyft inn- 
flutning á búfé, öðrum dýrum og búfjársæði, enda sé stranglega fylgt þeim fyrir- 
mælum, sem felast í lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim. 

Komi það fyrir, að einhverjir flytji inn dýr án heimildar, skulu þau tafar- 
laust drepin og skrokkarnir brenndir.
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2. gr. 
Landbúnaðarráðherra getur þó því aðeins notað heimild 1. gr. þessara laga, að 

stjórn Búnaðarfélags Íslands mæli með því og yfirdýralæknir samþykki innflutn- 
inginn, enda sé farið eftir tillögum ráðunauta í hlutaðeigandi búfjárgrein, eftir því 
sem við verður komið, um val fénaðarins, sem fluttur er til landsins. 

Stjórn Búnaðarfélass Íslands ákveður, hvaða búfjártegundir og frá hvaða landi 
og héraði búféð er keypt, enda leiti yfirdýralæknir upplýsinga hlutaðeigandi heil- 
brigðisyfirvalda búfjár um, að þar séu eigi til staðar þeir búfjársjúkdómar, er 
sérstaklega þarf að óttast hér á landi. 

3. gr. 
Allan kostnað við kaup búfjárins skal greiða úr ríkissjóði, enda sé hið inn- 

flutta búfé eign ríkisins. Fjárframlög ríkissjóðs í þessu skyni skulu ákveðin í 
fjárlögum. 

4. gr. 
Áður en búfé eða önnur dýr eru flutt inn samkvæmt lögum þessum, skal ríkið 

byggja sóttvarnarstöð, svo og selja saman bú í eyju í nágrenni Reykjavíkur, þar 
sem hins innflutta fénaðar er gætt og hann ræktaður eins og lög þessi mæla fyrir 
um og þær reglugerðir, sem eftir þeim verða settar. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að kaupa eða leigja eyju eða eyjar til þessara 
þarfa. 

5. gr. 
Þegar búfé er keypt til innflutnings, skal hver einstök skepna skoðuð af viður- 

kenndum dýralækni, áður en hún er flutt úr landi, og skal vottorð um þá skoðun 
fylgja skepnunni hingað til lands. Enn fremur skal íslenzkur dýralæknir vera við 
skoðunina og hafa eftirlit með skepnunum á leiðinni til landsins. 

Áður en fénaðurinn er fluttur úr landi, þar sem hann er keyptur, skal hann 

einangraður eigi skemur en 6 vikur undir eftirliti dýralæknis. 
Áður en búfé er flutt í land, skal yfirdýralæknir skoða það og athuga heil- 

brigðisvottorð þess. Reynist ekkert athugavert við heilsufar búfjárins að lokinni 
skoðun yfirdýralæknis, skal skipa búfénu á land þar, sem sóttvarnarstöð ríkisins 
er, sbr. 4. gr., og er með öllu óheimilt, hvernig sem á stendur, að setja það á land 
annars staðar. 

6. gr. 
Einangra skal hið innflutta búfé á sóttvarnarstöðinni 16 vikna tíma undir 

stöðugu eftirliti yfirdýralæknis. Að þeim tíma liðnum ákveður yfirdýralæknir, hvort 
það skuli leyst úr sóttkví og látið ganga með búfé sömu tegundar á eynni eða 
haldið lengur í sóttkví. 

Aldrei má flytja búfé af búi ríkisins á eynni í land eða á aðrar eyjar, þar 
sem búfé hefur samgang við búfé í landi. 

Heimilt er þó með leyfi landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum yfirdýra- 
læknis, að flytja til landsins hunda, refi og önnur ræktuð rándýr svo og fugla, að 
loknum ákveðnum einangrunartíma. 

7. gr. 
Að fengnum tillögum yfirdýralæknis setur landbúnaðarráðherra reglugerð um 

allt, er lýtur að rekstri búsins. Þar skulu vera glögg og ákveðin fyrirmæli um, 
hvaða afurðir megi selja frá búinu í land og í hvaða ástandi. Einnig skulu þar 
vera ströng ákvæði um, hvernig samgöngum við eyjuna skuli fyrir komið til að 
hindra, að sjúkdómar, sem upp kynnu að koma í hinu einangraða búfé, berist í 
land, svo og annað, er varðar búreksturinn.
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8. gr. 
Á búi ríkisins á eynni skal hreinræktað hið erlenda búfé, en auk þess má 

gera þar hvers konar tilraunir með blöndun þess með innlendu búfé, eftir tillögum 
ráðunauta Búnaðarfélags Íslands í hlutaðeigandi búgreinum. 

9. gr. 
Bústjórinn á eynni skal ráðinn með sérstöku erindisbréfi af landbúnaðarráð- 

herra eftir tillögum Búnaðarfélags Íslands og samþykki yfirdýralæknis. Skal hann 
sjá um og vera ábyrgur fyrir því, að öllum fyrirmælum um einangrun fénaðarins 
sé hlýtt út í æsar og að starfsemin fari nákvæmlega eftir lögum þessum og þeim 
reglugerðum og fyrirmælum, sem um þetta verða gefin. 

10. gr. 
Eftir að hið innflutta búfé hefur verið í eitt ár í einangrun með íslenzku búfé, 

má, ef það er heilbrigt og grunsamlegir sjúkdómar hafa ekki komið fram í hinum 
innlenda bústofni, sem með því hefur sengið, flytja sæði úr því til lands. Skal 
það gert eftir þeim varúðarreglum, er yfirdýralæknir setur, og af þeim mönnum, 
er hann samþykkir. 

II. KAFLI 

Um innflutning á sæði úr nautum af Galloway-kyni. 

11. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. gr. getur landbúnaðarráðherra heimilað innflutning 

á sæði úr nautum af Galloway-kyni, en einvörðungu í sóttvarnarstöð ríkisins að 
Bessastöðum á Álftanesi. Heimild þessa má þó því aðeins nota, að fyrir liggi umsögn 
forstöðumanns Tilraunastöðvar háskólans í meinafræði um fyrirhugaðan innflutn- 
ing, stjórn Búnaðarfélags Íslands mæli með honum og yfirdýralæknir samþykki 
hann. Fara skal eftir tillögum ráðunautar Búnaðarfélags Íslands í nautgriparækt 
um val þeirra gripa, sem sæði er tekið úr til innflutnings, enda hafi yfirdýralæknir 
gengið úr skugga um hjá hlutaðeigandi heilbrigðisyfirvöldum búfjár, að eigi séu 
til staðar þeir sjúkdómar, sem sérstaklega þarf að óttast hér á landi. Við innflutning 
skal stranglega fylgt þeim fyrirmælum, sem felast í lögum þessum og reglugerðum, 
sem settar verða samkvæmt þeim. Óheimilt er að hafa annað búfé í landareign 
Bessastaða en það, sem er innan sóttvarnarstöðvarinnar. 

12. gr. 
Nú er ákveðið, að flytja skuli nautasæði til landsins samkvæmt 1. gr. Skal þá 

landbúnaðarráðherra hlutast til um, að valdir verði hæfir gripir, sbr. 15. gr., í þeim 
tilgangi að taka úr þeim sæði til innflutnings. Kostnaður við sæðistöku, rannsóknir 

og aðrar varúðarráðstafanir greiðist úr ríkissjóði. 

13. gr. 
Landbúnaðarráðherra skal láta setja á stofn og starfrækja sóttvarnarstöð á 

Bessastöðum, og skal með erindisbréfi ákveðið, hver skuli sjá um framkvæmdir og 
daglegan rekstur hennar. Þar skal hafa í vörzlu þá nautgripi innlenda, sem sæða á 
með hinu innflutta sæði til kynblöndunar. Í því skyni útvegar landbúnaðarráðherra 
blendinga af holdakyni frá Gunnarsholti í sóttvarnarstöðina, og greiðir ríkissjóður 
þann kostnað, sem því er samfara. Jafnframt skulu, ef ástæða þykir til, keyptir 
nokkrir gripir af íslenzku mjólkurkyni á sóttvarnarstöðina til athugunar á smit- 
næmi þeirra, Hlíta skal fyrirsögn yfirdýralæknis um tilhögun girðinga, bygginga
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og annarra mannvirkja á sóttvarnarstöðinni í samráði við stjórn Búnaðarfélags 
Íslands. 

Að fengnum tillögum ráðunautar Búnaðarfélags Íslands í nautgriparækt skal 
landbúnaðarráðherra setja reglur um ræktun nautgripa í sóttvarnarstöðinni, og hlíta 
skal tillögum nautgriparæktarráðunautar um val hinna innlendu nautgripa. 

Áður en hinir innlendu nautgripir eru fluttir í sóttvarnarstöðina, skal umsjón- 
armaður stöðvarinnar og yfirdýralæknir ganga úr skugga um, að nautgripirnir séu 
eigi haldnir smitsjúkdómum. 

14. gr. 
Umsjónarmaður sóttvarnarstöðvarinnar skal ráðinn af landbúnaðarráðherra 

með sérstöku erindisbréfi eftir tillögum yfirdýralæknis. Hann skal vera dýralæknir, 
er hafi sérstaka þjálfun í búfjársæðingum og sóttvarnaraðgerðum. Hann skal sjá 
um og vera ábyrgur fyrir því, að öllum fyrirmælum um einangrun búfjár sé hlýtt 
út í æsar og starfsemin fari nákvæmlega eftir lögum þessum og þeim reglugerðum 
og fyrirmælum, sem um það verða gefin. Umsjónarmanni er óheimilt að stunda 
önnur dýralæknisstörf. 

15. gr. 
Þeir gripir, sem valdir eru erlendis til væntanlegrar sæðistöku, skulu skoðaðir 

sérstaklega af embættisdýralækni, er gefa skal vottorð um heilbrigði þeirra. Jafn- 
framt skulu gripirnir skoðaðir af íslenzkum dýralækni, og framkvæma skal á þeim 
sjúkdómsgreiningarpróf eftir því, sem yfirdýralæknir segir fyrir um. 

Gripi þessa má eigi flytja til Íslands, heldur skulu þeir einangraðir erlendis í 
hæfilegan tíma eftir því, sem ástæða þykir til, að dómi yfirdýralæknis, áður en 
sæðistaka úr þeim hefst. 

Umsjónarmaður sóttvarnarstöðvar ríkisins eða fulltrúi hans skal hafa umsjón 
með sæðistökunni, geymslu sæðis og merkingu. 

Reynist gripirnir heilbrigðir að lokinni sæðistöku, er heimilt að flytja sæðið 
til landsins og hefja sæðingu gripa á sóttvarnarstöðinni. Leiki vafi á fullkomnu 
heilbrigði gripanna að lokinni sæðistöku, að því er tekur til smitsjúkdóma, skal 
leitast við að kanna það til hlítar og fella gripinn og kryfja, ef nauðsyn ber til. 

16. gr. 
Aldrei má flytja búfé úr sóttvarnarstöð ríkisins, og girða skal tryggilega fyrir 

það, að það hafi nokkurn samgang við búfé utan hennar. 
Landbúnaðarráðherra er heimilt í samráði við stjórn Búnaðarfélags Íslands og 

yfirdýralækni að kaupa íslenzka nautgripi og flytja á sóttvarnarstöðina til ræktunar, 
ef brýna nauðsyn ber til þess að auka eða endurnýja hinn upphaflega stofn, enda 
séu gripir þessir eigi haldnir smitsjúkdómum. 

17. gr. 
Að fengnum tillögum yfirdýralæknis setur landbúnaðarráðherra reglugerð um 

allt, er lýtur að rekstri sóttvarnarstöðvarinnar. Þar skulu vera glögg og ákveðin 
fyrirmæli um, hvaða afurðir megi flytja að og frá stöðinni og í hvaða ástandi. 

Einnig skulu vera þar skýr ákvæði um, hvernig samgöngum við sóttvarnar- 
stöðina skuli komið fyrir til þess að hindra, að sjúkdómar, sem upp kunna að koma 
í hinu einangraða búfé, berist þaðan, svo og annað, er varðar rekstur stóðvarinnar 
og einangrun. 

18. gr. 
Í sóttvarnarstöð ríkisins skal hreinrækta holdanautastofn með erlendu sæði, 

samkvæmt áætlun og tillögum nautgriparæktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands, og 
skal hann hafa yfirumsjón með ræktuninni.
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19. gr. 
Eigi er heimilt að flytja sæði úr nautgripum í sóttvarnarstöðinni til notkunar 

utan hennar fyrr en 2 árum eftir, að fyrst var sætt í henni með hinu innflutta 
sæði, enda hafi þá ekki komið fram neinn hættulegur smitsjúkdómur í nautgripum 
sóttvarnarstöðvarinnar. Umsjónarmaður stöðvarinnar skal taka sæðið, merkja og 
búa um það, áður en það fer úr sóttvarnarstöðinni, eftir þeim reglum, sem land- 
búnaðarráðherra setur um það samkvæmt tillögum yfirdýralæknis og nautgripa- 
ræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands. Um dreifingu sæðis skal farið eftir ákvæð- 
um búfjárræktarlaga. Í því skyni skal landbúnaðarráðherra skapa aðstöðu utan 
sóttvarnarstöðvarinnar til framhaldsræktunar með notkun nautasæðis frá henni. 

20. gr. 
Verði að 10 árum liðnum eigi talin þörf á frekari innflutningi á nautgripasæði 

að dómi stjórnar Búnaðarfélags Íslands, er landbúnaðarráðherra heimilt að leggja 
sóttvarnarstöðina niður. Skal þá slátra öllu búfé stöðvarinnar til frekari tryggingar 
því, að smit berist eigi með því frá sóttvarnarstöðinni. 

Hús og önnur mannvirki skulu sótthreinsuð eftir fyrirmælum, er sett verða um 
það í reglugerð. 

III. KAFLI 

Um sektarákvæði o. fl. 

21. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 

varða sektum til ríkissjóðs, 1000—100000 krónum. Berist sjúkdómur til landsins 
vegna vanrækslu, varðar það þann, er vanrækslu hefur sýnt, starfs- og stöðumissi, 
eða fangelsi, ef miklar sakir eru. 

Ef lifandi dýr eru flutt til landsins án heimildar, sbr. 1. gr., varðar það sekt- 
um, eins og að ofan greinir, fyrir eiganda dýranna, svo og fyrir skipstjóra þann eða 
flugstjóra á farartæki því, sem dýrin flutti, ef ætla má, að dýrin séu flutt með hans 
vitund. 

22. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 15/1948. 

23. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Tilgangur þessara laga er að efla og auka byggð í sveitum landsins með því 

að stuðla að fjölgun nýbýla, ræktun og byggingum í sveitum og þá m. a. stækkun 
túna á þeim jörðum, þar sem ræktun er skemmst á veg komin. 

Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, er lög þessi varða. 

IL KAFLI 

Um Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

2. gr. 
Stofnlánadeild landbúnaðarins er deild í Búnaðarbanka Íslands. Um samband 

Stofnlánadeildarinnar við aðrar deildir bankans fer eftir lögum um Búnaðarbanka 

Íslands. 
3. gr. 

Stofnfé deildarinnar er: 
1. Eignir Ræktunarsjóðs Íslands og Byggingarsjóðs sveitabæja eins og þær verða, 

þegar lög þessi taka gildi. 
2. Lán, sem ríkissjóður veitti Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði 1960, ásamt áfölln- 

um vöxtum, samtals 34.9 millj. kr. 
3. Skuldabréf, sem ríkissjóður afhendir deildinni til eignar, samtals að fjárhæð 

kr. 9 millj. og 142 þús., sem sundurliðast þannig: 

Skuldabréf sex sveitarfélaga ................... kr. 4 078 000.00 
— Veðdeildar Búnaðarbankans ................ — 3000 000.00 
— Bjargráðasjóðs .......000000000 0... — 1500 000.00 
— Sölufélags garðyrkjumanna ................. — 564 000.00 

4. 16.5 millj. kr., sem ríkissjóður eða Ríkisábyrgðasjóður greiðir af erlendum lån- 

um Ræktunarsjóðs og Byggingarsjóðs fyrir árin 1961, 1962 og 1963. 

4. gr. 
Tekjur deildarinnar eru: 
Fast árlegt framlag ríkissjóðs, 4 millj. kr. 

1% álag á söluvörur landbúnaðarins, sem ákvarðað skal og innheimt á sama 

hátt og búnaðarmálasjóðsgjald, samkvæmt lögum nr. 38 15. febrúar 1945. 

Árlegt framlag ríkissjóðs, er nemi jafnhárri upphæð og tekjur samkvæmt 2. 

tölulið. 
4. Gjald á útsöluverð mjólkur og rjóma og á heildsöluverð annarra landbúnaðar- 

vara, er skal nema sem svarar 0.75% af verði sömu afurða samkvæmt verð- 

lagsgrundvelli landbúnaðarvara á hverjum tíma. Við ákvörðun gjaldsins á 
vörum unnum úr afurðum í verðlagsgrundvelli reiknast hinar síðar nefndu 
á grundvallarverði að viðbættum 0.75%. Gjald á vörum, sem ekki er verð á
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í verðlagsgrundvelli, skal miðað við áætlað verð til framleiðenda. Sölusamtök 
framleiðenda og aðrir seljendur skulu standa skil á gjaldinu samkvæmt nánari 
ákvæðum í reglugerð. Landbúnaðarvörur, sem fluttar eru úr landi, eru undan- 
þegnar gjaldi þessu, en að öðru leyti tekur það til allra vörutegunda, sem gjald- 
skyldar eru samkvæmt lögum nr. 38/1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs, með 
síðari breytingum. — Innheimta skal sama gjald af innfluttum kartöflum og 
tekið er af kartöflum framleiddum innanlands. 

5. Vaxtatekjur. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins sér um framkvæmd á ákvæðum 2. og 4. töluliðs 

þessarar greinar. 

5. gr. 
Stofnlánadeildin tekur á sig allar skuldbindingar, sem við gildistöku laga þess- 

ara hvíla á Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði. 

6. gr. 
Stofnlánadeildin veitir stofnlán sem hér segir: 

1. Til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveitabýlum og til byggingar íbúðarhúsa á 
nýbýlum. 

2. Til jarðræktar, peningshúsa, geymsluhúsa og annarra mannvirkja við landbún- 
að, þar með talin vermirækt, loðdýrarækt og lax- og silungseldi, enn fremur 
til mannvirkja í þágu landbúnaðarins, svo sem mjólkurvinnslustöðva, slátur- 
húsa, kjötfrystihúsa, ullarverksmiðja, skinnaverksmiðja, þvottahúsa, viðgerðar- 
stöðva landbúnaðarverkfæra, verkstæða fyrir iðnaðarmenn í sveitum, svo og 
til bústofnsauka og til kaupa á vélum, sem notaðar eru við landbúnað. 

7. gr. 
Upphæð lána má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að 

meðaltali árlega. Til vélgrafinna skurða má þó lána allt að 85% kostnaðarverðs. 
Njóti framkvæmdin framlags samkvæmt jarðræktarlögum, lækkar lánsupphæðin sem 
svarar framlaginu. Við það skal miðað, að kostnaðarverð framkvæmdanna sé að 
dómi bankastjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi á 
hverjum tíma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lántaka, eftir því sem þörf 
er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð. 

Um lánveitingar, sem stjórn deildarinnar telur leika vafa á, hvort veita skuli, 
skal hún leita álits Búnaðarfélags Íslands eða nýbýlastjórnar ríkisins. 

Við ákvörðun lána skal bankastjórnin hafa hliðsjón af því, hve mikil önnur 
veðlán hvíla á eigninni, og skal eigi veita lán, ef ástæða er til að ætla, að búrekstur 
á jörðinni fái ekki staðið undir auknum lánum. 

Lán skulu ekki veitt fyrr en að fullgerðum framkvæmdum eða kaupum þeim, 
sem þau eru veitt til, að undanskildum lánum til íbúðarhúsa, sem heimilt er að 
veita í áföngum, eftir að hús er fokhelt. 

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943, má lána út á jarðir í opin- 
berri eigu á sama hátt og aðrar jarðir, enda séu þær í erfðaábúð, ella komi sam- 
þykki landbúnaðarráðherra til. 

8. gr. 
Lán má veita gegn þessum tryggingum: 

1. Gegn veði í fasteign, enda hvíli eigi veðskuldir á henni til annarra en Stofn- 
lánadeildarinnar eða annarra opinberra sjóða á undan veðrétti þeim, sem 
Stofnlánadeildin fær. Ef umbætur þær, sem lán eru veitt til, eru gerðar á fast- 
eign þeirri sjálfri, sem veðsett er, skal heimilt að telja verð umbótanna til 
viðbótar verðgildi eignarinnar óbættrar.
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2. Gegn veði í þeim húsum, sem lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðarrétt- 

indum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða 

verksmiðjur. 

3. Gegn veði í þeim vélum, sem keyptar eru. 

4. Gegn veði í tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga 

um veð frá 4. nóv. 1887. 

Tryggingar þær, sem taldar eru undir 1. tölulið, skulu fullgildar einar saman, 

ef um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar íbúðarhúsa, peningshúsa og 

geymsluhúsa á sveitabýlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróð- 

urhúsa og bústofnsauka, skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkv. 2.—4. 

tölulið, styrkt með fasteignaveði eða ábyrgð sýslufélags, ef nauðsynlegt þykir. 

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr Stofnlánadeild- 

inni, að vátryggð séu í vátryggingastofnun, sem sjóðurinn tekur gilda. 

9. gr. 

Lánstími skal vera 5—42 ár, eftir því til hvers lánað er. Lán til íbúðarhúsa 

má vera allt að 42 ár, ef húsin eru talin úr nægilega varanlegu efni. Ef lánað er 

til annarra nýrra bygginga og túnræktar, má lánstími vera allt að 25 ár, svo og til 

þeirra framkvæmda við vermirækt og lax- og silungsrækt, sem varanlegar teljast, 

en til vélakaupa, girðinga, bústofnsauka og annars þess, sem ekki á að tryggja 

langa endingu, eigi nema 5—12 ár. Skal nánar ákveðið í reglugerð, hve langur 

lánstími má vera til hverrar tegundar lána. 

Lánin skulu endurgreidd með jöfnum árgreiðslum, nema lántaki vilji greiða 

þau hraðar. 

10. gr. 

Ríkisstjórnin ákveður, að fengnu áliti stjórnar Seðlabanka Íslands og Búnaðar- 

banka Íslands, vexti af lánum Stofnlánadeildarinnar, sbr. Il. nr. 4 1960, um efna- 

hagsmál. Vextir af lánum til byggingar íbúðarhúsa skulu þó að minnsta kosti vera 

14% lægri en önnur lán deildarinnar. 

11. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbindingar Stofnlánadeildarinnar og greiðir þær, 

ef eignir og tekjur deildarinnar hrökkva ekki til. 

12. gr. 

Heimilt er Búnaðarbanka Íslands vegna Stofnlánadeildarinnar að taka, að fengnu 

samþykki ríkisstjórnarinnar, allt að 300 millj. kr. lán eða jafnvirði þeirrar fjár- 

hæðar í erlendri mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé deildarinnar nægir ekki til, að hún 

geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki sínu. 

Eigi er Stofnlánadeild heimilt að endurlána erlent lánsfé nema með sengis- 

ákvæði, enda gangi slíkt lán aðeins til vinnslustöðva og vélakaupa. 

Stofnlánadeild er heimilt þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr. og ákvæði 6. gr. að endur- 

lána erlent lánsfé til bygginga, sem reistar eru til sameiginlegra þarfa bændasam- 

takanna, enda séu skuldabréf fyrir þeim lánum með gengisákvæði. 

13. gr. 

Heimilt er bankastjórn Búnaðarbankans, að fengnu samþykki ráðherra hverju 

sinni, að verja árlega allt að 10 millj. kr. af fé Stofnlánadeildarinnar til kaupa á 

bankavaxtabréfum Veðdeildar Búnaðarbankans, enda sé það auðið án þess að skerða 

nauðsynleg útlán deildarinnar.
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14. gr. 
Lån til endurbyggingar íbúðarhúsa á jörðum skulu veitt með þessum skil- 

yrðum: 

1. Að húsið sé gert úr góðum og viðurkenndum byggingarefnum, og sé gerð húss- 
ins utan og innan samþykkt af stjórn deildarinnar. 

2. Að lögð hafi verið fram stutt lýsing af bæjarhúsum umsækjanda frá hlutað- 
eigandi byggingarnefndum, og beri sú lýsing því vitni, að endurbyggingar sé 
þörf á íbúð hans. 

3. Að fyrir liggi vottorð frá nýbýlastjórn um, að býlið sé til frambúðar, og að 
íbúðarhús það, sem reisa á, sé við hæfi þess og að það verði reist á hentugum 
stað miðað við ræktun, vatnsból, vegi, síma, rafleiðslur og annað það, er tryggir 
framtíðargildi þess. 

15. gr. 
Lán skulu enn fremur því aðeins veitt til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveita- 

býlum, að hús eða viðbygging við hús sé allt byggt að nýju, eða gamalt hús endur- 
byggt þannig, að telja megi jafngilt nýju húsi til íbúðar. 

16. gr. 
Ef nýbýlastjórn telur nauðsynlegt, að bæjarhús séu færð, getur Stofnlánadeild 

sett að skilyrði fyrir láni til endurbyggingar, að það sé gert. 

17. gr. 
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Stofnlánadeild komnar í gjald- 

daga án uppsagnar: 
1. Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga. 
2. Við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef Stofnlánadeildinni hefur ekki verið til- 

kynnt um eigendaskiptin. 
3. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt 

að dómi bankans. 
4. Ef lögð er niður landbúnaðarframleiðsla eða störf fyrir landbúnaðinn á eignum 

þeim, sem veðsettar eru Stofnlánadeildinni. 

18. gr. 
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur Stofnlánadeildin heimild til að láta selja 

veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt 
ákvæðum í lögum um lögræði, nr. 95 5. júní 1947, 39. gr., eða láta leggja deildinni 
það út til eignar, ef þörf gerist. 

19. gr. 
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshald- 

ara að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Stofnlánadeildinni, og skal 
stjórn deildarinnar gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera 
við uppboðið. 

20. gr. 
Stofnlánadeildin er undanþegin öllum sköttum til ríkis og sveitarfélaga. 

21. gr. 
Stjórn Búnaðarbanka Íslands hefur á hendi stjórn Stofnlánadeildarinnar með 

sama hætti og annarra deilda bankans. Ákveða bankastjórar allar lánveitingar 
Stofnlánadeildarinnar. Lánveitingar til nýbýla, jafnt í byggðahverfum sem til ein- 
staklinga, skulu bundnar því skilyrði, að nýbýlastjórn mæli með þeim. Um lánveit-
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ingar til byggingar íbúðarhúsa á öðrum sveitabýlum skulu bankastjórar hafa sam- 
ráð við nýbýlastjórn eða framkvæmdastjóra hennar. 

22. gr. 
Þar sem í lögum um Búnaðarbanka Íslands og öðrum lögum eru ákvæði, er 

varða Ræktunarsjóð Íslands eða Byggingarsjóð sveitabæja, skulu þau ákvæði eftir 
gildistöku þessara laga eiga við Stofnlánadeild landbúnaðarins, nema í bága fari 

við þessi lög. 
Við gildistöku laga þessara hætta Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður 

sveitabæja störfum og öll réttindi og skyldur sjóða þessara yfirfærast til Stofn- 

lánadeildarinnar. 
23. gr. 

Setja má með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi Stofnlánadeildarinnar, m. a. 
um tilhögun á innheimtu álags á landbúnaðarvörur samkvæmt 4. gr., enda brjóti 

sú reglugerð ekki í bága við nein ákvæði í lögunum. 

III. KAFLI 

Um stjórn landnámsmála. 

24. gr. 
Nýbýlastjórn er skipuð 5 mönnum, er kosnir séu hlutfallskosningu af samein- 

uðu Alþingi til 4 ára í senn. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Landbúnaðar- 
ráðherra skipar formann nýbýlastjórnar úr hópi þeirra, sem kosnir eru. 

Nýbýlastjórn ræður sér framkvæmdastjóra, er nefnist landnámsstjóri. Laun 
hans skulu vera sömu og búnaðarmálastjóra. 

25. gr. 
Landnámsstjóri annast framkvæmdir og dagleg störf samkvæmt lögum þessum 

eftir ákvörðun nýbýlastjórnar. Hann undirbýr tillögur og áætlanir um frumræktun 
lands til stofnunar einstakra nýbýla, byggðahverfa í sveitum og til nytja fyrir 
kauptún og kaupstaði. Einnig skal hann hafa yfirumsjón með þeim framkvæmdum, 
sem nýbýlastjórn hefur ákveðið, að fengnu samþykki þeirra aðila, sem hlut eiga 
að máli. 

Búnaðarfélag Íslands og Atvinnudeild Háskólans skulu veita nýbýlastjórn og 
landnámsstjóra þá sérfræðilegu aðstoð, sem þeim er unnt. 

IV. KAFLI 

Um Landnám ríkisins. 

26. gr. 
Stofnun sú og starfsemi, er nýbýlastjórn og landnámsstjóri veita forstöðu, 

nefnist Landnám ríkisins. 

27. gr. 
Landnámsstjóri lætur, eftir tillögum nýbýlastjórnar, undirbúa ræktun lands, 

þar sem stofna skal byggðahverfi í sveitum, nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa 
eða hefja meiri háttar ræktunarframkvæmdir við kauptún og kaupstaði. 

Til þessara framkvæmda greiðir ríkissjóður minnst 6.5 millj. kr. á ári næstu 
25 ár, í fyrsta sinn 1961. 

28. gr. 
Landnámsstjóri skal, eftir því sem við verður komið, láta gera heildarupp- 

drætti af byggð landsins og á grundvelli þeirra, í samráði við hreppsnefndir og
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héraðsstjórnir, gera tillögur um skipulag byggðarinnar, hvernig hagkvæmast sé að 
þétta byggðina með skiptingu jarða og hvaða lönd séu hentug til afnota fyrir 
byggðahverfi. Skulu hreppsnefndir og héraðsstjórnir, að fengnum slíkum tillögum, 
vinna að því, að þeim sé framfylgt við uppbyggingu og skipting jarða. 

29. gr. 
Undirbúningur lands til ræktunar, sem landnámsstjóri framkvæmir til stofn- 

unar byggðahverfa, skal vera í því fólginn að ná á eina hönd samfelldu landi til 
ræktunar og nytja, ræsa fram það land, sem rækta skal, svo og að undirbúa land 
til beitiræktar með framræslu og á annan hátt, leggja nýbýlavegi samkvæmt ákvæð- 
um 3. og 4. gr. laga nr. 36 14. maí 1955, eftir því sem fé er veitt til þeirra á fjár- 
lögum, svo og að leggja frá þeim nauðsynlega heimreiðarvegi að býlunum, enn 
fremur að leggja aðalæðar til vatnsleiðslu og skolpleiðslu. 

30. gr. 
Landnám til stofnunar byggðahverfa skal fara fram á landi, sem er eign ríkisins 

eða bæjar- og sveitarfélaga. Þó skal kaupa land í þessu skyni, ef þess gerist þörf. 
Heimilt er að taka jarðir, sem ekki eru í sjálfsábúð eða erfðaábúð, eignarnámi til 
þessara nota og einnig landsspildur af einstökum jörðum, sem eru í sjálfsábúð eða 
erfðaábúð og þær geta án verið. Eignarnám má þó því aðeins fara fram, að öll 
nýbýlastjórn sé því samþykk og fullreynt sé að dómi landbúnaðarráðherra, að sam- 
komulag náist ekki um kaup á landinu. 

31. gr. 
Áður en landnámsframkvæmdir eru hafnar á hverjum stað, skal landnámsstjóri, 

eftir tillögum nýbýlastjórnar, láta fara fram rannsókn á skilyrðum til ræktunar, 
rafvirkjunar, afnota af jarðhita, samgangna, markaðsskilyrðum og öðru, sem mestu 
máli skiptir í sambandi við stofnun byggðar á staðnum. Jafnframt skal hann láta 
gera skipulagsuppdrátt og kostnaðaráætlun um landnámið og þá byggð, sem þar 
á að rísa, ef um byggðahverfi er að ræða, og gera áætlanir og tillögur um það, 
hvers konar búskapur þar skuli rekinn. 

Áætlanir og rannsóknir landnámsstjóra skulu lagðar fyrir nýbýlastjórn til sam- 
þykktar, áður en framkvæmdir hefjast. 

32. gr. 
Áður en landnám er hafið, skal sveitarstjórn, þar sem það á að fara fram, 

gefinn kostur á því að gera grein fyrir, hver áhrif hið fyrirhugaða landnám muni 
hafa á afkomuöryggi bújarða þeirra, sem fyrir eru í sveitinni, kauptúninu eða 
kaupstaðnum, og sveitar- eða bæjarfélagsins í heild. 

Verði ágreiningur um fyrirætlanir nýbýlastjórnar við hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarstjórnir, sker landbúnaðarráðherra úr. 

33. gr. 
Þegar lokið er undirbúningi samkvæmt 29. gr. og ræktun, sem Landnámi rík- 

isins ber að framkvæma samkvæmt þessum lögum, vegna fyrirhugaðrar stofnunar 
byggðahverfis, skal landið leigt einstaklingum á erfðaleigu með skilmálum, sem 
nánar skulu teknir fram í reglugerð. Leigan skal miðuð við fasteignamat lands og 
mannvirkja, sem kostuð eru af landnámsfé, og skal leigan vera 5% af fasteigna- 
matsverðinu. 

34. gr. 
Nýbýlastjórn er heimilt að semja við búnaðarsambönd eða ræktunarsamtök, 

sem hafa sett sér jarðræktarsamþykktir samkvæmt lögum nr. 7 12. jan. 1945, um
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að þau taki að sér að ræsa fram og undirbúa til ræktunar land, þar sem reisa á 

einstök býli. Þessi heimild skal þó aðallega notuð þar, sem hagkvæmt er að fram- 

kvæma verkið með fullkomnustu vélum. 

35. gr. 

Í hverri sýslu skal vera þriggja manna nýbýlanefnd. Skulu tveir þeirra kosnir 

af hlutaðeigandi búnaðarsambandi, að viðhafðri hlutfallskosningu, ef óskað er, en 

einn skipaður af nýbýlastjórn, og er hann formaður. Skipa skal héraðsráðunaut, 

þar sem því verður við komið. Kosning og skipun nefndarmanna gildir til 4 ára. 

Hlutverk nefndarinnar er að vera nýbýlastjórn og landnámsstjóra til aðstoðar og 

ráðuneytis innan sýslu um val á landi til nýbýla og undirbúnings þeim fram- 

kvæmdum, sem fyrirhugaðar eru samkvæmt lögum þessum, svo og að hafa eftirlit 

með því, að fyrirmælum laga þessara sé fylgt. 

V. KAFLI 

Um almenn skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð Landnáms ríkisins. 

36. gr. 
Landnám ríkisins veitir fjárhagslega aðstoð samkvæmt lögum þessum sem 

hér segir: 

1. Til stofnunar nýbýla, sem hafa landumráð og búrekstrarskilyrði, sem að lög- 
um gilda um stærð lögbýla, að fengnu leyfi nýbýlastjórnar til nýbýlastofnunar, 

þó þannig: 
a. Að ræktanlegt land til túnræktar, garðræktar eða akuryrkju sé minnst 25 

ha. á hverju býli eða þar séu aðrar jafngildar landsnytjar að dómi nýbýla- 

stjórnar. 
b. Að nýbýli fylgi beitiland, sem að dómi nybýlastjórnar er fullnægjandi með 

tilliti til þeirra búgreina, sem telja má, að hagkvæmt verði að hafa á því, 
og með hliðsjón af möguleikum til beitiræktar þar. 

2. Ef tveir eða fleiri bændur stofna til búskapar á sömu jörð með því að reka 
á henni félagsbú, í stað þess að stofna á henni nýbýli, er heimilt að veita þeim 
aðstoð til ræktunar og bygginga, þannig að um sömu aðstoð til bændafjölgunar 
sé að ræða og veita bæri, ef nýbýlamenn ættu í hlut. Um skilyrði fyrir aðstoð 
samkvæmt þessum lið skal nánar ákveðið í reglugerð. 

3. Til þess að endurreisa byggð á eyðijörðum og koma í veg fyrir, að jarðir fari 
í eyði, enda hafi jarðirnar eigi lakari skilyrði til búrekstrar en krafizt er fyrir 
nýbýli samkvæmt lögum þessum, m. a. að því er varðar landsstærð og rækt- 

unarhæfi lands. 
4. Enn fremur er heimilt að veita fjárhagslega aðstoð til garðyrkjubýla, er hafa 

umráð jarðhita til gróðurhúsaræktunar, er ætla má að dómi nýbýlastjórnar 
ríkisins að gefi meðalfjölskyldu nægilegar tekjur. Hitaréttindi þurfa þó að 
fullnægja hitaþörf 1000 fermetra flatar, miðað við nothæft hitagildi á viðkom- 

andi stað. 
Slíkum býlum má því aðeins veita framlags- og lánaréttindi, að þau séu 

utan skipulagðra svæða kaupstaða, og því aðeins skulu þau veitt í skipulags- 
skyldum þorpum, að veðhæfi ræktunarlanda og lóða samrýmist lánareglum 
Stofnlánadeildarinnar. 

Innan kauptúna og skipulagsskyldra þorpa gilda þó ekki ákvæði 48. gr. 
5. Til smábýla í sveitum fyrir þá, er aðalatvinnu hafa af iðnaði, handverki eða 

garðyrkju eða segna föstum störfum í almenningsþágu, enda eigi þeir umráð
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a. m. k. 6 ha. ræktunarhæfs lands og tilsvarandi beitarréttindi miðað við þær 
búgreinar, sem arðvænlegastar teljast á staðnum. 

VI. KAFLI 

Um byggðahverfi. 

37. gr. 
Þegar reisa skal byggðahverfi á landi, sem ríkið hefur numið samkvæmt IV. 

kafla, skal landnámsstjóri í samráði við nýbýlastjórn gera áætlanir um stofnun 
byggðahverfanna, og sér hann síðan um framkvæmdir samkvæmt því, sem fyrir er 
mælt í lögum þessum. 

38. gr. 
Byggðahverfi nefnist í lögum þessum minnst 3 býli, þar sem framkvæmdir 

allar við ræktun og byggingar eru gerðar eftir ákveðnu skipulagi, enda sé fullnægt 
skilyrðum 36. gr. 

39. gr. 
Þegar ákveðið hefur verið, að byggðahverfi skuli stofnað, skal Landnám rík- 

isins rækta 10 ha. túns fyrir hvert býli. Landnámsstjóri sér um, að reist séu íbúðar- 
hús, nauðsynlegustu peningshús, hlöður og verkfæraskemmur við hæfi þess bú- 
rekstrar, sem fyrirhugaður er á býlunum. Til bygginganna útvegar hann lán úr 
Stofnlánadeild. Um fjárhæð þeirra lána fer samkvæmt lögum og reglum, er um 
útlán þeirrar deildar gilda á hverjum tíma. Um framlag til íbúðarhúsa fer eftir 
ákvæðum 48. greinar. 

40. gr. 
Býli, sem reist eru í byggðahverfi, skulu leigð, þegar byggingar hefjast á hverju 

býli, í erfðaábúð samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfða- 
ábúð, sbr. þó 33. gr. Forgangsrétt að erfðaábúð skulu hafa bændur og börn bænda 
á þeim jörðum, sem hverfislandið er fengið úr, og þar næst ábúendur í viðkomandi 
sýslu, sem ekki geta fengið lán úr Stofnlánadeild, vegna þess að jarðir þeirra 
dæmast ekki hæfar til framtíðarábúðar. 

41. gr. 
Ef erfðaábúðarhafi býlis í byggðahverfi vill selja býli sitt, hefur Stofnlánadeild 

forkaupsrétt að því gegn kostnaðarverði, að frádreginni fyrningu. Þetta gildir þó 
ekki, ef eigandi býlis selur það foreldri sínu, systkini, barni, stjúpbarni, tengda- 
barni, kjörbarni, fósturbarni eða barni þeirra, enda sé söluverðið eigi hærra en 
kostnaðarverð, að frádreginni fyrningu, og kaupandi gerist þar sjálfur ábúandi. 

42. gr. 
Hver bóndi í byggðahverfi skal hafa fullræktað land það, sem til ræktunar er 

ætlað, á eigi skemmri tíma en 10 árum frá því að hann tók við býlinu og þeirri 
ræktun. sem Landnám ríkisins framkvæmir, enda ber honum skylda til að rækta 
að minnsta kosti á ári hverju %o hluta þess lands, sem hann tók við óræktuðu, 
nema hann hafi næstu ár á undan lokið meiri ræktun en honum ber skylda til 
samkvæmt þessum ákvæðum. Vanræki hann þetta, hefur hann fyrirgert rétti sínum 
til leigu og ábúðar á býlinu. Skal nýbýlastjórn skylt að hafa eftirlit með því, að 
jarðirnar séu vel setnar og svo sem lög þessi og reglugerðir, sem settar verða eftir 
þeim, mæla fyrir, og er heimilt að víkja af býlunum bændum þeim, sem uppfylla 
ekki þau fyrirmæli, sem sett eru um ábúð þeirra. 

A 20
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43. gr. 
Ef erfðaábúðarhafi jarðar í byggðahverfi missir rétt sinn til leigu og ábúðar 

á býlinu samkvæmt 41. og 42. gr. eða vegna vanefnda þeirra atriða erfðaábúðar- 
laga nr. 116 30. des. 1943, sem útbyggingu varða, skal Stofnlánadeild taka við því 
og greiða fráfaranda það, sem hann hefur í býlið lagt, samkvæmt mati dómkvaddra 
manna. 

44. gr. 
Eigendum og ábúendum jarða í byggðahverfi veitist, eftir að stofnframkvæmd- 

um er lokið, fjárhagsleg aðstoð samkvæmt sömu reglum og veitt er bændum á 
öðrum lögbýlisjörðum. 

VIL KAFLI 

Um nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa. 

45. gr. 
Sá, sem reisa vill nýbýli og hefur tryggi sér til þess umráðarétt á landi, sendi 

landnámsstjóra umsókn um, að hann fái heimild til að reisa býli, er njóti þeirra 
hlunninda, er lög þessi veita. Nýbýlastjórn lætur þá athuga alla aðstöðu til stofn- 
unar nýbýlisins og úrskurðar, hvort hún sé nægilega góð til þess, að stutt skuli 
að því, að býlið verði reist. 

Landnámsstjóra ber að veita aðstoð við útvegun lands til nýbýla samkvæmt 
þessum kafla, eftir því sem unnt er, sé þess óskað af hlutaðeigendum. 

46. gr. 
Nú telur sá, er reisa vill nýbýli og hefur fengið til þess samþykki nýbýla- 

stjórnar, sér henta að ljúka meiri eða minni undirbúningsframkvæmdum, svo sem 
framræslu og ræktun á hinu fyrirhugaða nýbýlalandi, áður en byggingar eru reistar, 
og skal hann þá njóta sama framlags frá Landnámi ríkisins til þeirra framkvæmda 
og þeir, sem byggja fyrst og rækta svo. Slíkt framlag er þó bundið eftirfarandi 
skilyrðum: 

a. Að hlutaðeigandi hafi full eignarumráð eða erfðaábúðarréttindi á landi því, 
sem nýbýlið verður stofnað á. 

b. Að framkvæmdir séu gerðar i samráði við nýbýlastjórn eða trúnaðarmenn 
hennar. 

c. Að hlutaðeigandi skuldbindi sig til að hafa reist nauðsynlegar byggingar á land- 
inu ekki síðar en 5 árum eftir að ræktunarframlag var fyrst greitt. Að öðrum 
kosti endurgreiði hann Landnámi ríkisins framlagið með 5% vöxtum frá 
greiðsludegi. 

d. Stofnandi nýbýlisins setji land nýbýlisins að veði með 1. veðrétti sem trygg- 
ingu fyrir því, að staðið verði við framangreindar skuldbindingar. 

Veðbinding þessi fellur niður, þegar íbúðarhús hefur verið reist á landinu. 

47. gr. 
Til nýbýla utan byggðahverfa skal veita fjárhagslegan stuðning samkvæmt lög- 

um þessum, hvort sem þau eru reist á ræktuðu landi, sbr. þó 50. gr., eða á landi, 
sem er vel fallið til ræktunar og búskapar, en eigi áður ræktað, enda sé fullnægt 
skilyrðum 36. gr. Nýbýlið skal fá úrskipt land með ákveðnum landamerkjum, hvar- 
vetna þar sem því verður við komið. Nýbýlastjórn skal verja ákveðinni fjárhæð 
til undirbúnings hvers býlis og greiða hana þeim, er býlið stofnar, eftir því sem 
ræktun miðar áfram á býlinu. Skal slík greiðsla, ef um nýbýli á óræktuðu landi 
er að ræða, við það miðast, að framlag sé veitt á 10 ha. ræktun og að það, að
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viðbættu jarðabótaframlagi, svari til meðalkostnaðar við ræktun í byggðahverfum, 
og ákveðin á hverjum stað, áður en til einstakra býla er stofnað samkvæmt þessu 
ákvæði. 

Heimilt er við ákvörðun nýbýlaframlags að taka tillit til þess kostnaðar, sem 
leiðir af heimreið að býlinu. 

48. gr. 
Til byggingar íbúðarhúsa á nýbýlum einstaklinga utan byggðahverfa og í 

byggðahverfum er heimilt að veita framlag allt að 40 þúsund krónur á hvert býli. 
Framlagið greiðist að hálfu, þegar hús er fokhelt, og að fullu, þegar byggingu er 
lokið, enda hafi byggingarfulltrúi staðfest með vottorði, að fullnægt hafi verið 
settum skilyrðum um frágang byggingarinnar. 

Til þessara ráðstafana leggur ríkissjóður fram minnst 2.0 millj. króna árlega, 
í fyrsta sinn árið 1962. 

49. gr. 
Nýbýli, sem stofnuð eru úr landi einstaklinga, njóta því aðeins þeirra réttinda, 

er um getur í 47. gr., að stofnandi býlisins hafi eignarumráð á því landi, sem býlinu 
fylgir, og að landið sé laust við öll veðbönd, þegar stofnunarheimild er útgefin. 

50. gr. 
Þegar nýbýli er stofnað í landi jarðar, skal þess gætt, að jörðin hafi eftir minnst 

10 ha. tún, ef verið hefur svo stórt, og svo mikið landrými, að nægilegt teljist til 
búskapar að dómi nýbýlastjórnar. 

51. gr. 
Heimilt er nýbýlastjórn að láta reisa nýbýli samkvæmt þessum kafla, eitt eða 

fleiri, á jörðum ríkisins, sem losna úr ábúð. Einnig er henni heimilt að kaupa lönd 
i sama skyni. Skal þá undirbúningur undir stofnun býlanna vera með sama hætti 
og stofnun nýbýla í byggðahverfum og forkaupsréttur að býlunum með sama 
hætti. 

52. gr. 
Nú vill eigandi nýbýlis selja það eða verður að láta það af hendi, og skal þá, 

ef fram er tekið í samningi, með samþykki landnámsstjóra, sá, er landið lét af 
hendi af eign sinni, og börn hans, eiga forkaupsrétt að því fyrir kostnaðarverð, 
að frádreginni fyrningu, enda sjái kaupandi um, að nýbýlið sé í sérstakri ábúð. 
Þetta gildir þó því aðeins, að nýbýlið sé stofnað á landi einnar jarðar. Að öðru 
leyti gilda um sölu og afhendingu nýbýlis samkvæmt þessari grein sömu reglur og 
í byggðahverfum, sbr. 41. gr. 

VIII. KAFLI 

Um endurbyggingu eyðijarða, eftirlit með ábúð á jörðum og sérframlög 

til jarða, þar sem ræktun er skemmst á veg komið. 

53. gr. 
Skylt er nýbýlastjórn að sporna við því eftir föngum, að jarðir (sérmetnar) 

fari í eyði, sem að dómi trúnaðarmanna nýbýlastjórnar og jarðræktarráðunauts 
Búnaðarfélags Íslands eru vel fallnar til jarðræktar og búrekstrar. Skal hún hafa 
um það samráð við hlutaðeigandi sveitarstjórnir, að notaðar séu heimildir ábúðar- 
laganna til að koma í veg fyrir jarðníðslu og að byggilegar jarðir séu lagðar í eyði. 
Nýbýlastjórn ber enn fremur að vinna að því í samstarfi við hlutaðeigandi sveitar- 
stjórnir, að jarðir, sem komnar eru í eyði, en veita þau skilyrði til búrekstrar, 
er að framan greinir, byggist aftur þar til hæfum mönnum. Skylt er hreppstjóra
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hverjum að senda nýbýlastjórn skýrslu um hver áramót um allar jarðir í hreppnum 
byggðar og óbyggðar, þar með taldar þær jarðir, er 3. gr. ábúðarlaganna ræðir um. 
Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirsögn nýbylastjórnar, og ber henni að ganga 
eftir því, að þær séu gerðar. Henni ber og að láta sera jarðaskýrslu fyrir allt 
landið ár hvert. 

54. gr. 
Nýbýlastjórn skal, svo fljótt sem tök eru á, láta rannsaka skilyrði til ræktunar 

og búrekstrar á eyðijörðum og jörðum, sem ekki eru nytjaðar nema að einhverju 
leyti, sbr. 3. gr. ábúðarlaganna. Við rannsókn þessa skal safna upplýsingum um öll 
þau atriði, er máli skipta vegna búrekstrar á hverri einstakri jörð, og hvað varð þess 
valdandi, að hún fór að einhverju eða öllu leyti í eyði. Skal þetta þannig gert, að 
þeir, sem falast eftir jarðnæði, geti fengið rélta og greinilega hugmynd um jörðina 
og þá aðstöðu til búrekstrar, er hún veitir. 

Nýbýlastjórn skal árlega gera sérstaka skrá yfir þær af þessum jörðum, sem hún 
telur rétt að byggja og eru lausar til ábúðar. Skrá þessi skal birt almenningi. 

55. gr. 
Skylt er nýbýlastjórn að veita þeim, er þess óska og hafa hug á að reisa bú í 

sveit, upplýsingar um þær jarðir, sem eru lausar til ábúðar og um ræðir í 53. gr. 
Umsækjendur um jarðnæði, sem uppfylla þær kröfur, er gera verður til búandi 
manna i sveit, skulu njóta þeirrar aðstoðar nýbýlastjórnar við útvegun jarðnæðis, 

er hún getur í té látið. 

56. gr. 
Nú leiðir rannsókn í ljós, að einhver ákveðinn annmarki veldur því, að jörð, 

sem nýbýlastjórn hefur full umráð yfir, byggist ekki, en jörðin er að öðru leyti 
vel fallin til ræktunar og búrekstrar, og er nýbýlastjórn þá heimilt að ráða bót á 
þessu, ef þess er kostur. Kostnaður af þessum framkvæmdum má þó aldrei fara 
fram úr áætluðum meðalkostnaði býlis í byggðahverfi. 

57. gr. 
Heimilt er nýbýlastjórn að kaupa einstakar jarðir, þar með talin eyðibýli, ef 

hún telur það nauðsynlegt til þess að koma betra skipulagi á byggðina og tryggja 
örugga ábúð á jörðunum. Kaupverð slíkra jarða skal eigi fara fram úr því verði, 
er nýbýlastjórn greiðir á sama tíma fyrir lönd undir byggðahverfi. 

58. gr. 
Verði jarðeigandi brotlegur við ákvæði 3. gr. ábúðarlaganna, og hlutaðeig- 

andi sveitarstjórn notar ekki þá heimild, sem henni er veitt samkvæmt 3. og 4. gr. 
sömu laga til að ráðstafa jörð, sem komin er í eyði eða niðurníðslu og nýbýlastjórn 
telur vel fallna til búrekstrar, er nýbýlastjórn heimilt að gera hverjar þær ráð- 
stafanir, er ábúðarlögin heimila hreppsnefndum, til þess að jörðin verði endur- 
byggð af þar til hæfum manni. Nýbýlastjórn er enn fremur heimilt að ganga í þau 
kaup, er um ræðir í 2. málsgr. 4. gr. ábúðarlaganna, að hlutaðeigandi hreppsnefnd 
frágenginni, ef nýbýlastjórn telur það henta. 

59. gr. 
Jarðir, sem nýbýlastjórn fær eignarumráð yfir samkv. heimild 57. og 58. gr. 

skulu auglýstar til sölu og ábúðar. Skylt er kaupanda að gera jörðina að ættaróðali 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. Söluverð 
jarðar sé kostnaðarverð nýbýlastjórnar, þar með talinn kostnaður við þær um- 
bætur, sem gerðar kunna að verða á jörðinni samkv. 56. gr. Heimilt er þó nýbýla-
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stjórn að veita styrk vegna ræktunarumbóta tilsvarandi ákvæðum 47. gr., þegar 
jörðin hefur verið tekin til ábúðar. Jarðir þessar njóta réttar til lána úr Stofnlána- 
deild landbúnaðarins, að ábúð tryggðri, eftir sömu reglum og byggðar jarðir. 

60. gr. 
Sé hætta á, að jarðir fari í eyði vegna vöntunar á viðunandi lífsafkomu fyrir 

meðalfjölskyldu sökum skorts á ræktun eða vegna brunatjóns, skal landnámsstjóri 
athuga búrekstrarskilyrði á þeim og leita um þær umsagnar hlutaðeigandi nýbýla- 
nefnda. Telji hann tryggt, að jörð sé hægt að bæta svo með ræktun, að þar megi hafa 
minnst 10 ha. tún, og önnur búskaparskilyrði eru allgóð, þá er nybýlastjórn ríkis- 
ins heimilt að veita til hennar óafturkræft framlag samkv. þessum lögum, sbr. 36. gr., 
3. tölul., og 63. gr. Óafturkræft framlag má þó ekki vera hærra en sem nemi að við- 
bættu framlagi samkv. jarðræktarlögum 50% af ræktunar- og girðingarkostnaði. 
Framræslukostnaður og framlög til hans samkv. jarðræktarlögsum koma ekki til 
greina við útreikning framlags samkv. þessari grein. 

61. gr. 
Landnámsstjóri getur í samráði við stjórnir og framkvæmdastjóra ræktunar- 

sambanda á grundvelli rannsóknar, er Landnám ríkisins framkvæmir, gert áætlun 
um ræktunarframkvæmdir samkv. 59. gr. á hverju ræktunarsambandssvæði, enda 
sé þar fram tekið, hvaða jarðir falli undir ákvæði greinarinnar. Jafnan skal þess 
gætt, að slík aðstoð sé veitt fyrst á þeim svæðum, þar sem það getur komið í veg 
fyrir, að heill hreppur eða verulegur hluti hrepps fari í eyði. 

62. gr. 
Þar, sem Landnám ríkisins eða ræktunarsambönd taka að sér ræktunarfram- 

kvæmdir, svo sem framræslu, jarðvinnslu og frágang ræktunar, eiga þessar stofn- 
anir forgangsrétt til þeirra framlaga, er greidd verða út á umbæturnar samkvæmt 
jarðræktarlögum og ákvæðum 60. gr. 

63. gr. 
Nýbýlastjórn er heimilt að veita þeim bændum, er hafa örðugan fjárhag, styrk 

til íbúðarhúsbyggingar á sama veg og nýbýlastofnendum (sbr. 48. gr.). Sé styrk- 
urinn greiddur af því fé, sem fram er lagt samkvæmt 64. gr. 

64. gr. 
Til þeirra framkvæmda, er um getur í 60. gr., og til framkvæmda, er framlagsrétt 

fá samkvæmt 63. gr., greiðir ríkissjóður 6.0 milljónir króna á ári næstu 4 ár frá og 
með árinu 1962. 

IX. KAFLI 

Um viðhaldsskyldu o. fl. 

65. gr. 
Nýbýlastjórn skal halda skýrslur um öll þau býli, sem reist eru eða endurbyggð 

samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega frá því skýrt, hvenær hvert býli er reist 
eða endurbyggt, hver hefur orðið kostnaður við landnám það, sem fallið hefur í 
hlut býlisins, við ræktun þess og byggingu, hver lánskjörin hafa verið, hvernig lánin 
hafa greiðzt, hve mikið eigendur þess og ábúendur hafa lagt fram til þess að koma 
því upp, auk annars, sem nauðsynlegt þykir að skýra frá. Þá skal nýbýlastjórn afla 
sér skýrslna um rekstrarafkomu hvers býlis svo sem við verður komið. Getur hún 
lagt þá kvöð á ábúanda hvers býlis, er lán fær úr Stofnlánadeild, að halda búreikn-
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inga, er gerðir séu eftir fyrirsögn Búreikningaskrifstofu ríkisins, enda sé þá greitt 
fyrir slíkt reikningshald eins og Búreikningaskrifstofan telur hæfilegt. Yfirlits- 
skýrslur um býli þau, sem reist eru með lánum úr Stofnlánadeild, svo og afkomu 
búrekstrarins á býlunum skal nýbýlastjórn birta svo oft sem ástæða þykir til og 
eigi sjaldnar en fimmta hvert ár. 

66. gr. 
Skylt er hverjum þeim, sem fengið hefur lán úr Stofnlánadeild, að halda vel 

við byggingum þeim, sem hann hefur fengið lán til. Nýbýlanefndir í héruðum skulu 
hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og tilkynna stjórn deildarinnar þegar, ef 
því er að einhverju leyti ábótavant. Skal þá stjórn deildarinnar veita hlutaðeigandi 
ábúanda áminningu, og er útbyggingar- og eignarnámssök, ef áminningin er ekki 
tekin til greina. 

67. gr. 
Ef ábúenda- og eigendaskipti verða við sölu á fasteign, sem veðbundin er Stofn- 

lánadeildinni, skal deildin, nema um erfðaskipti sé að ræða eða sölu til einhvers 

þess aðila, sem nefndur er í 2. málsl. 41. gr., hafa forkaupsrétt að eigninni, og ef 
um nýbýli er að ræða, gegn kostnaðarverði að frádregnu metnu álagi vegna fyrn- 
ingar og skemmda, enda er enginn kaupsamningur um eignina gildur nema með 
árituðu samþykki stjórnar deildarinnar, eða þess fulltrúa hennar, sem umboð hefur 
til slíkrar áritunar. Þegar býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, hafa erfingjar 
forkaupsrétt umfram Stofnlánadeild, en að öðru leyti skal mat á þeim og stað- 
festing eigendaskiptanna háð sömu reglum og þegar um venjulega sölu er að ræða. 
Sveitarstjórn hefur þó rétt til að ganga inn í forkaupsrétt Stofnlánadeildar, ef hún 
óskar þess. Um sölu óðalsjarða og ættarjarða fer samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 
1943. Ákvæði 1. og 2. gr. laga nr. 55 5. júní 1926, um forkaupsrétt á jörðum, skulu 
víkja fyrir ákvæðum þessarar greinar, eftir því sem nauðsyn krefur. Ef Stofnlána- 
deild eða sveitarstjórn kaupir jörð samkvæmt heimildum þessara laga, er þeim skylt 
að selja eða leigja jörðina gegn veði eða leigukjörum, er samsvara kaupverðinu. 

X. KAFLI 

Um Teiknistofu landbúnaðarins. 

68. gr. 
Stofnunin heitir Teiknistofa landbúnaðarins og starfar á vegum Búnaðar- 

banka Íslands. 

69. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar 5 manna nefnd, er hafi það verkefni í samvinnu 

við Teiknistofu landbúnaðarins að gefa sem ákveðnastar leiðbeiningar um hag- 
kvæmustu gerð bygginga á sveitabýlum, og þá sérstaklega peningshúsa. Nefndin 
lætur rannsaka gerð og gæði húsa, sem nú eru til eða reist verða, með tilliti til þess, 
að með því fáist grundvöllur undir öruggari leiðbeiningastarfsemi í byggingarmál- 
um sveitanna. 

70. gr. 
Í nefndinni skulu vera: Forstöðumaður Teiknistofu landbúnaðarins, yfirdýra- 

læknir, nautgriparæktarráðunautur og sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags Ís- 
lands og einn maður, er landbúnaðarráðherra skipar í nefndina án tilnefningar. 
Landbúnaðarráðherra ákveður, hver skuli vera formaður nefndarinnar.
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71. gr. 
Heimilt er nefndinni með samþykki landbúnaðarráðherra að ráða sérfræðing 

til þess að framkvæma þær rannsóknir, sem nefndin telur nauðsynlegt að gera. 
Hann skal hafa eftirlit með athugunum og rannsóknum, er gerðar verða í þágu 
byggingarstarfseminnar hjá einstökum bændum eða á opinberum búum, og vinna úr 
gögnum þeim, sem aflað er, í samráði við nefndina. 

Kostnaður við byggingarrannsóknir nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði, eftir 
því sem fé er veitt til þess í fjárlögum. 

72. gr. 
Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eru veitt til 

úr Stofnlánadeild landbúnaðarins eða öðrum opinberum sjóðum, sem stofnaðir hafa 
verið eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutan ríkisins og veita lán til bygginga 
í sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir slíkum lánum, að teiknistofan hafi gert eða 
samþykkt uppdrætti að húsunum. 

73. gr. 
Teiknistofan lætur gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum. Enn 

fremur leitar hún aðstoðar húsgagnaarkitekta, íslenzkra listamanna og viðurkenndra 
hannyrðakvenna og smíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna, til þess 
að þau verði sem smekklegust og í þjóðlegum stíl. Allir, sem rétt hafa til lána úr 
sjóðum þeim, er um ræðir í 72. gr., svo og stjórnir byggingarfélaga verkamanna og 
byggingarsamvinnufélaga skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir 
því sem teiknistofan getur í té látið. 

74. gr. 
Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, húsmæðraskóla, héraðs- 

skóla eða annars staðar til að annast smíði á hússögnum og fleira, er að húsgagna- 
gerð lýtur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og gluggatjöldum, og skal þá teikni- 
stofan veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau geti komið að 
sem almennustum notum við húsgagnagerð. 

75. gr. 
Teiknistofan veitir bændum leiðbeiningar um byggingarkostnað, efnisval og 

annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leiðbein- 
ingum í þessum efnum og fyrirmyndaruppdráttum af húsum og húsgögnum. 
Teiknistofunni ber að fylgjast með erlendum og innlendum nýjungum í húsagerð, 
rannsaka þær og gera tilraunir með það, er til framfara mætti verða í gerð og notkun 
húsa, eftir því sem við verður komið. 

76. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun 

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðumaður annast stjórn teiknistof- 
unnar Í samráði við stjórn Búnaðarbanka Íslands og nýbýlastjórn. Forstöðumaður 
ræður sér menn til aðstoðar, að fengnu samþykki stjórnar Búnaðarbanka Íslands. 

71. gr. 
Kostnaður af rekstri teiknistofunnar greiðist af Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

XI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

78. gr. 
Um framlög ríkisins til ræktunar og útihúsa fer eftir jarðræktarlögum. 

Endurprentað blað. 
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79. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja, 

um framkvæmd þessara laga. 

80. gr. 

Um endurskoðun Stofnlánadeildar landbúnaðarins, starfsskýrslur o. fl. fer 

eins og mælt er fyrir í lögum nr. 115 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka Íslands. 

81. gr. 

Reikningar Landnáms ríkisins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Bún- 

aðarbanka Íslands og birtir með reikningum bankans. Reikningarnir skulu sendir 

landbúnaðarráðherra og lagðir fyrir landbúnaðarnefndir Alþingis ár hvert. 

82. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá úr gildi felld lög nr. 48 28. maí 1957, 

um landnám, ræktun og byggingar í sveitum, lög um breyting á þeim lögum, nr. 

49 11. júní 1960 og nr. 64 1961, svo og önnur lagaákvæði, sem kunna að brjóta í 

bága við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 76. . 17. april. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta úr landi jarðarinnar Hofteigs 

í Norður-Múlasýslu og eyðijörðina Austmannsdal í Ketildalahreppi 

í Vestur-Barðastrandarsýslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja hluta úr landi jarðarinnar Hofteigs í Jökul- 

dalshreppi í Norður-Múlasýslu, svonefndar Merkur, ekkjunni Lilju Magnúsdóttur, 

Hvanná í sömu sveit. 
Ríkisstjórninni er og heimilt að selja eyðijörðina Austmannsdal í Ketildalahreppi 

í Vestur-Barðastrandarsýslu bóndanum Gísla Ólafssyni á Kirkjubóli í sama hreppi. 

Kaupverðið skal vera eins og um semst, eða ef samkomulag verður ekki, þá 

samkvæmt mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir aflatryggingasjóður sjávarútvegsins. Heimili hans og varnar- 
þing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að bæta aflahluti skips og áhafnar, þegar almennan afla- 

brest ber að höndum. 

3. gr. 
Sjóðurinn skiptist í fjórar deildir: Sildveiðideild, almenna deild bátaflotans, 

almenna deild togaraflotans og jöfnunardeild. 
Réttindi í síldveiðideild eiga öll íslenzk fiskiskip, sem gerð eru út til síldveiða 

með herpinót, vörpu eða reknetjum. 
Réttindi í almennu deild bátaflotans eiga öll íslenzk fiskiskip bátaflotans, sem 

stunda veiðar með línu, netjum, botnvörpu, dragnót, handfærum o. s. frv. 
Réttindi í almennu deild togaraflotans eiga öll íslenzk botnvörpuskip. 
Hlutverk jöfnunardeildar er að veita hinum deildunum lán eða styrki, er svo 

stendur á. 

4. gr. 
Með reglugerð, er sjóðsstjórnin semur og samþykkt hefur verið af stjórnum 

eftirfarandi aðila: 

Alþýðusambands Íslands, Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, Fiskifélags 
Íslands. Landssambands íslenzkra útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands, og 
staðfest af ráðherra, skal ákveða: 

1. Bótatímabil, er miðist við vertíðarskipti í hverri veiðistöð. Stundi skip ekki 
veiðar allt tímabilið, skerðist bótaréttur við það hlutfallslega. 

2. Skipting veiðisvæða og verstöðva í flokka, þannig að í sama flokki séu þau 
veiðisvæði og þær verstöðvar, sem líkust hafa skilyrði fyrir sama meðalveiði- 
magni á hverri vertið, hvort heldur um er að ræða sildveiði eða þorskveiði. 

3. Skipting veiðiskipa í flokka, þannig að í sama flokki séu skip, sem líkust hafa 
skilyrði fyrir sama meðalveiðimagni, með tilliti til stærðar, veiðiútbúnaðar o. fl. 

4. Meðalveiðimagn skipa í hverjum flokki fyrir sig, eftir því á hvaða svæði skipin 
veiða, hvaða tíma árs þau veiða og hvaða veiði þau stunda. Meðalveiðimagn 
þetta skal fundið með hliðsjón af aflamöguleikum. Meðalveiðimagn, sem 
Þannig er ákveðið fyrir hvern flokk skipa, skal gilda sem meðalveiðimagn, 
er reikna skal út bótagreiðslur úr sjóðnum, þar til sömu aðilar hafa á sama hátt 
ákveðið annað. Verði ágreiningur um einstök ákvæði reglugerðarinnar, sker 
ráðherra úr. 

Ef umsagnir ofangreindra aðila berast ekki innan þess frests, sem tiltekinn 
er Í reglugerð, sem sett verður samkvæmt lögum þessum, skal heimilt að líta svo 
á, að tillögurnar séu samþykktar. 
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5. gr. 
Útgerðarmanni er skylt að senda sjóðsstjórninni, eða trúnaðarmanni hennar Í 

hlutaðeigandi verstöð, skýrslu um útgerð og aflabrögð veiðiskips síns á bótatíma- 
bilinu í því formi, er stjórnin ákveður, og eigi síðar en einum mánuði eftir að 
veiðitímabili lýkur. Jafnframt er stjórninni heimilt að krefjast annarra gagna um 

útgerð skips, sem hún telur nauðsynleg. 
Vanræksla á skýrslugerð varðar missi bótaréttar. 

6. gr. 
Það telst almennur aflabrestur, ef meðalafli skipa í einhverjum flokki sildveiði- 

deildar eða hinnar almennu deildar bátaflotans er minni en 75% eða í hinni almennu 

deild togaraflotans minni en 85% af hinu ákveðna meðalveiðimagni, sbr. 4. gr. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn. Skulu þeir skipaðir af ráðherra til 4 ára 

í senn á þann hátt, sem hér segir: Einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands 
Íslands, annar samkv. tilnefningu Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda, þriðji samkv. 
tilnefningu Landssambands ísl. útvegsmanna, fjórði samkv. tilnefningu Sjómanna- 
sambands Íslands, og fimmti er fiskimálastjóri, og er hann formaður stjórnarinnar. 

Enn fremur skipar ráðherra tvo endurskoðendur. 
Ráðherra ákveður þóknun sjóðsstjórnarinnar og endurskoðenda. 
Fiskifélag Íslands annast afgreiðslu sjóðsins undir eftirliti sjóðsstjórnarinnar 

og yfirstjórn ráðherra. Stjórnar- og afgreiðslukostnaður greiðist af fé sjóðsins, og 
skiptist hann á deildir í réttu hlutfalli við tekjur þeirra seinasta reikningsár. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

8. gr. 
Stofnfé hinnar almennu deildar bátaflotans og síildveiðideildar er fé Hluta- 

tryggingasjóðs bátaútvegsins við gildistöku laganna. Stofnfé hinnar almennu deildar 
togaraflotans eru kr. 37500000.00, er greiðist með jöfnum árlegum greiðslum á 
fimmtán árum. Ríkissjóður leggur fram þessa upphæð. 

9. gr. 
Árlegar tekjur sjóðsins eru: 

1. 1%% af fob-verði útfluttra sjávarafurða (öðrum en þeim, sem koma frá hvalveið- 
um og selveiðum). Skal gjald þetta reiknað á sama hátt og annað útflutnings- 
gjald af sömu vöru. 

2. Framlag ríkissjóðs er helmingur á móti 1. lið. Á árinu 1962 skal framlagið nema 
8.5 millj. kr. 

3. Vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins. Ríkissjóður sér um innheimtu tekna 
samkvæmt 1. og 2. tölulið þessarar greinar. 
Tekjur samkvæmt 1. og 2. tölulið skiptast þannig milli deilda: 
Í sildveiðideild 50% af tekjum af útfluttum síldarafurðum. 
Í almennu deild bátaflotans 50% af tekjum af útfluttum þorskafurðum båta- 

flotans. 
Í almennu deild togaraflotans 50% af tekjum af útfluttum þorskafurðum tog- 

araflotans. 
Í jöfnunardeild 50% af tekjum af útfluttum síldarafurðum og 50% af tekjum 

af útfluttum þorskafurðum báta- og togaraflotans.
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10. gr. 

Nr. 77. 

Nú hefur almennur aflabrestur orðið á einhverju veiðisvæði, svo að til sjóðsins 
kasta kemur um bætur. Skal þá hvert það skip, sem aflar 45% eða minna af meðal- 
veiðimagni skips þess flokks á viðkomandi veiðisvæði, fá bætt 40% af því, sem 
vantar á veiðimagn, og síðan, með vaxandi afla, lækkandi hundraðshluta bóta 

samkvæmt eftirfarandi reglu: 

Skip, sem aflar 45% 

— — — 46% 
— — — 47% 
— — — 48% 
— — — 49% 
— — — 50% 
— — — 51% 
— — — 52% 
— — — 53% 
— — -- 54% 
— — — 55% 
— —  — 56% 
— — — 57% 
— — — 58% 
— — — 59% 
— — — 60% 
— — — 61% 
— — — 62% 
— — — 63% 
— — — 64% 
— — — 65% 
— — — 6% 
— — — 67% 
— — — 68% 
— — — 69% 
— — — 70% 
— — — 71% 
— — — 72% 
— — — 73% 
— — — 74% 
— — — 75% 
— — — 76% 
— — — 71% 
— — — 78% 
— — — 79% 
— — — 80% 
— — — % 
— — — 2 
— — — 3% 
— — — 4% 
— — — 85% 

af 

Hrökkvi fé sjóðsins 
lækkuð hlutfallslega. Óheimilt er að greiða 
tilraunaskyni. 

meðalafla, fær 40% 

— — 39% 
— — 38% 
— — 37% 
— — 36% 

— 35% 
— — 34% 

— — 33% 
— — 32% 
— — 31% 
— — 30% 
— — 29% 
— — 28% 
— — 27% 
— — 26% 
— — 25% 
— — 24% 
— — 23% 
— — 22% 
— — 21% 

— — 20% 
— — 19% 
— — 18% 
— — 17% 
— — 16% 

— — 15% 
— — 14% 

— — 13% 
— — 12% 
— — 11% 
— — 10% 
— — 9% 

ekki til úthlutunar 

bætur af því, sem á vantar meðaltal. 

samkvæmt ofanskráðu, skal úthlutun 

bætur til veiða, sem stundaðar eru í 
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11. gr. 
Stjórn aflatryggingasjóðs er heimilt með samþykki ríkisstjórnarinnar að taka 

lán allt að 30 millj. kr. handa sjóðnum, eða einstökum deildum hans. Ríkisstjórn- 
inni er heimilt að ábyrgjast lán þessi. 

12. gr. 
Ef skip veiða minna en 33% af meðalveiðimagni viðkomandi flokks, skal sjóðs- 

stjórnin rannsaka sérstaklega, hvernig á slíku aflaleysi stendur. Ef þá kemur í ljós, 
að vítaverð vanræksla eða óstjórn á útgerðinni á verulegan þátt í aflaleysinu, er sjóðs- 
stjórninni heimilt að draga úr þeim bótum, sem viðkomandi skipum bæri samkv. 
hinni almennu reglu 10. greinar, eða fella bæturnar alveg niður, ef um mikil víti 
er að ræða. Skip, sem stundað hafa veiðar % bótatímabilsins eða skemur, koma ekki 

til greina við bótaútreikning. 

13. gr. 
Nú fær útgerðarmaður fé úr sjóðnum, og getur stjórn hans þá krafizt þeirrar 

tryggingar af útgerðarmanninum, sem henni þykir þörf, fyrir því, að fénu verði varið 
til greiðslu á eftirtöldum gjaldaliðum í þeirri röð, sem hér er talið: Kaup og fæði 
skipverja, vátryggingargjöld og önnur hliðstæð gjöld, eftir því sem greiðslur hrökkva 
til hverju sinni. 

14. gr. 
Þeir, sem fá bætur samkvæmt lögum þessum, eru skyldir að láta reikningaskrif- 

stofu sjávarútvegsins í té reikninga um rekstur skipa þeirra, sem bætur eru miðaðar 
við, í því formi, sem reikningaskrifstofan ákveður. 

15. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

16. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um Hlutatryggingasjóð bátaútvegs- 

ins, nr. 48 25. maí 1949, með síðari breytingu. 

17. gr. 
Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi sjóðsstjórnar og ný 

skal skipuð samkvæmt 7. gr. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Stjórn aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins er heimilt að fengnu samþykki sjávar- 
útvegsmálaráðuneytisins að gefa út skuldabréf allt að 30 milljónum króna, og skulu 
þau notuð til aðstoðar togurunum vegna aflabrests á árinu 1960 samkvæmt nánari 
ákvörðun sjóðsstjórnar og ráðuneytisins. Skuldabréf þessi innleysast á árunum 
1963—-1968. Vextir eru 7)4%. Skuldabréfin verða því aðeins látin af hendi, að fyrir 
liggi yfirlýsing viðskiptabanka hlutaðeigandi útgerðarfyrirtækis, sem tryggi, að 
kröfuhafar taki við greiðslu í skuldabréfum. 

Skipting tekna sjóðsins fyrir allt árið 1962, svo og útreikningur bóta fyrir árið 
1961, skal fara eftir ákvæðum laga þessara. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn 

Emil Jónsson.
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LÖG 
um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Sjóðurinn nefnist Lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum 

og starfar með því skipulagi og markmiði, sem segir í lögum þessum. Heimili hans 
og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld til 

sjóðsins og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 
Sjóðfélagar eru allir þeir, sem lögskráðir eru á íslenzka togara, íslenzk farskip, 

sem notuð eru til farþegaflutninga eða vöruflutninga, og á íslenzk varðskip, nema 
yfirmenn á farskipum, sem tryggðir skulu í lífeyrissjóðum, sem skipafélögin eru 
aðilar að. Yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskipanna skulu tryggðir í 
lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Heimilt er þó útgerð farskipa að tryggja yfir- 
mönnum lífeyrisréttindi í sjóði þessum, ef samkomulag næst um það við stéttarfélög 
yfirmanna. 

4. gr. 
Réttindi þau, er farmenn og togarasjómenn öðlast með lögum þessum, skulu 

i engu rýra rétt þeirra til elli-, örorku- eða barnalifeyris, slysa- eða dánarbóta 
samkvæmt lögum nr. 24/1956, um almannatryggingar. 

5. gr. 
Í stjórn sjóðsins eiga sæti 7 menn, tilnefndir af: Hæstarétti, og er hann for- 

maður stjórnarinnar, Alþýðusambandi Íslands, Sjómannasambandi Íslands, Far- 
manna- og fiskimannasambandi Íslands, Félagi íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, 
Vinnuveitendasambandi Íslands og Vinnumálasambandi samvinnufélaganna. Sömu 
aðilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

6. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fylgjast vandlega með fjárhag, rekstri og starfsemi sjóðsins 

og gæta þess, að hann starfi í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum tíma. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoð- 

aðir af ríkisendurskoðuninni. 
8. gr. 

Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum verð- 
bréfum, svo sem ríkisskuldabréfum og skuldabréfum með ríkisábyrgð, skuldabréf- 

um tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteignum samkvæmt því, sem nánar verður 
ákveðið í reglugerð, eða með öðrum tryggilegum hætti.
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Við lánveitingar til íbúðabygginga skulu sjóðfélagar sitja fyrir. Lán úr sjóðn- 
um skulu í engu skerða rétt sjóðfélaga til veðlána samkvæmt lögum nr. 42/1956, um 
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins o. fl. 

Fé sjóðsins, sem ekki er ráðstafað í föstum lánum eða verðbréfum, skal ávaxtað 
eftir því, sem við verður komið, í tryggum lánastofnunum á þeim stöðum, þar sem 
fé sjóðsins fellur til. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fimmta hvert ár láta tryggingafræðing rannsaka fjárhag 

sjóðsins. Þyki honum rannsókn sín leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins sé 
ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla sjóð- 
inn. Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að iðgjöld 
mætti lækka, skal hann athuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, og 

gera tillögur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka 
iðgjöld meira en tryggingafræðingur hefur lagt til, að gert yrði. 

10. gr. 
Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 

sínum. 
11. gr. 

Sjóðfélagar greiði 4% af heildarárslaunum sínum í iðgjöld til sjóðsins. Launa- 
greiðendur greiði 6% af heildarárslaunum þeim, er sjóðfélagi tekur hjá þeim, í 
iðgjöld til sjóðsins. Launagreiðendur skulu halda iðgjöldum sjóðfélaga eftir af 
launum þeirra og greiða þau ásamt sínum iðgjaldahluta beint til sjóðsins innan 
tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Iðgjöld sjóðfélaga og launagreiðenda skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi 
skipi og ganga fyrir öllum öðrum veðum. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

12. gr. 
Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilífeyri og örorkulifeyri og eftirlátnum maka 

þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

13. gr. 
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengur og er 

orðinn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilifeyri úr sjóðnum. 
Upphæð ellilífeyrisins er hundraðshluti af meðallaunum hlutaðeigandi sjóðfé- 

laga síðustu 10 starfsár hans eða síðustu 20 starfsár, ef það er sjóðfélaga hagfelldara, 
og er hundraðshluti þessi hækkandi eftir því, sem starfstíminn verður lengri, svo 
sem hér segir: 

Starfstími: Ellilífeyrir:  Starfstimi: Ellilifeyrir: 

10 ár 2... 10 % 21 år 0... 32 % 
11 — 2... 12 — 22 —— seeeeeeesenenreseeee 34 — 
129 — seeeerereeeeesereene 14 — 23 — seeeeerresererenenee 36 — 
13 — see ereerereeneeeee 16 — DA — seveeererserseneseee 38 — 

14 — 2... 18— 25 — sneeeeeereneneevenese 40 — 
15 — 2... 20 — 26 — seeseeereeererssseee 42 — 
16 — 2... 22 — 27 —— seueeeeeerenensesese 44 — 
17 — seveereeeeeseererses 24 — 28 — seeereeeeeeeereeneee 46 — 

18 — seeeeeereersererenee 26 — 29 seeneeereeeserereeee 48 — 
19 — 0 28 — 30 — eða lengur ......... 50 —
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Það telst eitt starfsár samkvæmt grein þessari, hafi sjóðfélagi tekið laun sem 
undirmaður á farskipi eða togarasjómaður í 9 mánuði eða lengur á sama alman- 
aksári. 

Upphæð ellilífeyris má aldrei nema meiru en 75% af meðallaunum togarasjó- 
manna eða undirmanna á farskipum á hverjum tíma í sams konar starfi og því, 
er sjóðfélaginn lét af. 

14. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi, er veitir aðgang 
að sjóðnum, eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á 
rétt á örorkulifeyri, ef tryggingayfirlæknir metur örorkuna meiri en 35%. Örorku- 
mat þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því, er 
hann hefur gegnt að undanförnu. 

Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfs þess, sem öryrkinn segndi, er há- 
mark hins árlega örorkulifeyris hans jafnhátt ellilífeyri þeim, er hann hefði öðlazt 
rétt til, ef hann hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Endranær miðast hámark 
örorkulífeyrisins við starfstíma og meðallaun 10 síðustu starfsár öryrkjans með 
sama hætti og segir í 13. grein. 

Örorkulífeyrir hvers einstaks er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri 
hans samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar sem Örorka hans er metin. Þrátt fyrir 
örorku getur enginn fengið örorkulifeyri meðan hann heldur jafnháum launum og 
hann áður hafði hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyrissjóði, sem stofn- 
aður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að 
láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar 
eru til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulifeyri þeirra öryrkja, 
sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulifeyrinn, ef örorkan vex til 
muna og án sjálfsskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
verði aukning örorkunnar ekki rakin til annarra starfa en á farskipi eða togara. 

15. gr. 
Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka á lifi, og á þá hinn eftir- 

lifandi maki rétt til lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hinn látni greitt iðgjöld sín til 
sjóðsins í 10 ár eða lengri tíma og hjónabandinu hafi eigi verið slitið að lögum 
áður en hann lézt. 

Nú andast sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins skemmri tíma en 10 
ár, og skal þá endurgreiða með vöxtum til eftirlifandi maka hans iðgjöld þau, er 
hann hefur greitt til sjóðsins. 

Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma hins látna og meðal- 
árslaunum hans síðustu 10 starfsár hans. Ef starfstíminn er 10 ár, er hinn árlegi 

lífeyrir 20% af meðalárslaunum, en hækkar síðan fyrir hvert starfsár um 0.75% 
af meðalárslaunum, unz hámarkinu 35% af meðalárslaunum er náð, eftir 30 ára 

starfstíma. Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af meðal- 
tekjum manna í sömu starfsgrein á hverjum tíma. 

Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum 
yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert 
ár, sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrátturinn ekki vera 

fleiri hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka 

vantar á 50 ára aldur.
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Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband eftir að hann var orðinn 60 ára, eða 

á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum, eða hann var lagztur banaleguna, 

og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort hinn eftirlifandi maki hans skuli njóta líf- 

eyris úr sjóðnum eða eigi. 
Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi 

maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjóna- 

bandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. 

Veiti síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort 

hann tekur lífeyri eftir fyrri eða síðari makann. 

16. gr. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að 

iðgjaldagreiðslu hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og fá 

ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 3% af meðalárslaunum hans 

síðustu 10 starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á tilsvarandi 

hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1%,% af meðalárslaunum fyrir hvert ár. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi, 

er veitir aðgang að sjóði þessum, lægra launuðu en því, er hann gegndi áður, og 

gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru leyti en því, að 

ellilifeyrir og makalifeyrir skulu reiknaðir af meðallaunum síðustu tíu ára í því 

starfinu, sem hærra var launað, ef það meðaltal er hærra en meðaltal launa síðustu 

10 starfsárin. 

17. gr. 

Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri 

eru en 16 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 16 ára 

að aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. 

Sama gildir um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða 

örorkulífeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er lif- 

eyrir þess 50% af meðalmeðlagi því, er félagsmálaráðherra hefur ákveðið með 

barni á sama aldri í Reykjavík á þeim tíma, sem lífeyririnn á að greiðast. Að öðr- 

um kosti er lífeyririnn meðalmeðlag þetta. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga, þegar hann verður öryrki. 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 

réttar sem börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

18. gr. 

Nú hættir sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku 

störfum, er veita honum aðgang að lífeyrissjóði togarasjómanna og undirmanna 

á farskipum, og á hann þá rétt á að fá endurgreidd vaxtalaus iðgjöld þau, er hann 

hefur greitt í sjóðinn. Hafi hann verið sjóðfélagi í 10 ár, er hann lætur af stöð- 

unni, getur hann valið um, hvort hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur 

þau standa inni í sjóðnum. Velji hann síðari kostinn, fellur niður skylda hans til 

að greiða framvegis iðgjöld til sjóðsins, svo og réttur hans til örorkulífeyris. Elli- 

lífeyrir hans og lífeyrir til eftirlátins maka miðast þá við starfstíma hans og meðal- 

árslaun síðustu 10 starfsár hans samkvæmt 13. og 15. gr. Lífeyrir barna hans skal 

ákveðinn þannig, að full upphæð samkvæmt 17. gr. skal margfölduð með hlutfallinu 

milli þess ellilífeyris, sem hann hefur öðlazt rétt til, og þess ellilífeyris, sem hann 

hefði öðlazt rétt til, ef hann hefði gegnt starfinu til 65 ára aldurs. 

Aldrei getur sjóðfélagi fengið endurgreidd iðgjöld sín samkvæmt þessari grein,
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fyrr en níu mánuðir eru liðnir frá því hann var síðast afskráður af farskipi eða 
togara, nema hann eigi lögheimili erlendis. 

19. gr. 
Nú flyzt maður, er verið hefur í lífeyrissjóði togarasjómanna og undirmanna 

á farskipum, í starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er 
með lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið 
í sjóðinn hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi 
til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í sjóði, er hann flyzt til. Þó 
má aldrei endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum 
nýja sjóði, er svari til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi 
flyzt í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér 
lífeyri hjá tryggingafélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris og 
ákveðnar eru í lögum þessum. 

20. gr. 
Nú verður undirmaður á farskipi yfirmaður á farskipi, og flyzt hann þá úr 

sjóðnum í lífeyrissjóð hlutaðeigandi útgerðarfélags eða í lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins, sbr. þó 3. gr. i. f., og skal þá sjóðurinn greiða sjóði þeim, er farmaðurinn 
flyzt til, iðgjöld þau, sem hann hefur greitt sjóðnum og greidd hafa verið sjóðnum 
hans vegna, ásamt vöxtum. Hlutdeild í ágóða þeim, sem til fallið hefur vegna 
brottfarinna sjóðfélaga, meðan þeir voru sjóðfélagar í lífeyrissjóði togarasjómanna 
og undirmanna á farskipum, skal og greidd við brottför úr sjóðnum sjóði þeim, 
sem við þeim tekur. Hlutdeild þessi skal vera samanlagður ágóðinn, deildur með 
tölu sjóðfélaganna við flutning. 

Ákvæði 1. mgr. skulu og gilda um flutning undirmanna þeirra, sem verið hafa 
félagar í lífeyrissjóði útgerðarfélaganna, en flytjast nú við gildistöku laga þessara 
til lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna á farskipum. Uppgjöri samkvæmt 
Þessari mgr. skal að fullu lokið innan tveggja ára frá gildistöku laga þessara. 

21. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja i reglugerð, 

er ráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

22. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

23. gr. 
Lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum skal taka við öllum 

eignum lifeyrissjóðs togarasjómanna, eins og þær eru við gildistöku laga þessara. 
Jafnframt verða allir sjóðfélagar lifeyrissjóðs togarasjómanna félagar í lífeyrissjóði 
togarasjómanna og undirmanna á farskipum, og skulu réttindi þeirra í sjóðnum 
m. a. miðuð við iðgjöld þau, er þeir höfðu til hans greitt. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 49 12. 

juni 1958, um lífeyrissjóð togarasjómanna, svo og lög nr. 24 30. maí 1960, um 
breyting á þeim lögum.
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Bráðabirgðaákvæði. 

1. Skylt er sjóðnum að veita viðtöku iðgjöldum, sem haldið hefur verið eftir 

vegna skipverja á farskipum, frá 1. janúar 1959, svo og hluta útgerðarmanns, og 

veita þeim réttindi sjóðfélaga í samræmi við það. 

2. Skipverji á togara eða undirmaður á farskipi, sem hinn 12. júní 1958 var 

orðinn eldri en 55 ára, skal við 65 ára aldur eiga rétt til lífeyris og annarra bóta 

og réttinda, eins og sá, sem greitt hefur til sjóðsins í 10 ár og náð hefur 65 ára 

aldri. Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu eftir að hafa náð þeim aldri, fær hann 

aukin réttindi samkvæmt ákvæðum laganna. 

Sá, sem hinn 12. júní 1958 var orðinn 65 ára, var enn á togara eða undirmaður 

á farskipi og hafði verið það minnst 10 ár, skal eiga réttindi í sjóðnum þannig 

miðað við framangreindan tíma, að sá, sem var 65 ára, fær rétt eins og sá, sem 

greitt hefur í 10 ár, 66 ára eins og sá, sem greitt hefur í li ár, 67 ára í 12 ár o. s. frv. 

Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu, fær hann aukin réttindi, eins og að framan 

greinir. Starfsár á farskipi eða togara telst í þessu tilfelli það sama og ákveðið er 

í 13. gr. laganna. 

Ríkissjóður endurgreiði sjóðnum árlega þann kostnað, sem af þessu bráða- 

birgðaákvæði leiðir. Sama gildir þann kostnað, sem lífeyrissjóðir þeir, sem tryggja 

yfirmenn farskipa, verða að greiða vegna sömu reglna og hér um ræðir. 

Gjört að Bessastöðum, 28. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

Nr. 79. . 24. apríl. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 30/1960, um skipan innflutnings- 

og gjaldeyrismála o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Síðasta málsgrein ákvæðis til bráðabirgða orðist svo: 

Á árinu 1960 skal hámarkstala þeirra bifreiða, sem lækka má aðflutningsgjöld 

af samkvæmt v-lið 3. gr. laga nr. 90 25. nóvember 1954, um tollskrá o. fl. vera 150 

(sbr. 2. gr. laga nr. 27 29. mai 1957). Á sama hátt skal hámarkstala slíkra bifreiða 

vera 264 á árinu 1961 og 150 á árinu 1962. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. april 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Gylfi Þ. Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 54—79. Útgáfudagur 16. maí 1962.
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17. mai. 171 Nr. 80. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í einkaerindum til útlanda 
og mun verða fjarverandi um hrið. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
hæstaréttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinn, 17. maí 1962. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius 

22. maí. . Nr. 81. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Ráðherra raforkumála hefur tjáð oss, að nauðsynlegt sé að ganga nú 
Þegar frá lántökum vegna stækkunar Írafossvirkjunar við Sog. Með því að 
ríkissjóður sé ábyrgur in solidum með Reykjavíkurborg fyrir öllum skuld- 
bindingum Sogsvirkjunarinnar samkvæmt sameignarsamningi, dags. 30. júlí 
1949, sé nauðsynlegt að fá lagaheimild til lántöku. Enn fremur sé nauðsyn- 
legt að fá heimild til handa ríkisstjórninni til að ábyrgjast lán þau, sem tekin 
verða. Í samræmi við framanritað beri brýna nauðsyn til að afla téðra heim- 
ilda þegar í stað. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkv. 28. gr. stjórnarskrár- 
innar, á þessa leið: 

1. gr. 
Stjórn Sogsvirkjunarinnar er heimilt að taka lán til stækkunar á aflstöðinni 

við Írafoss í Sogi, allt að kr. 65000000.00 — sextíu og fimm milljónir króna — eða 
tilsvarandi fjárhæð í erlendum gjaldeyri, og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast 
lánin f. h. ríkissjóðs 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík og á Akureyri, 24. maí 1962. 

Ólafur Thors. Friðjón Skarphéðinsson, Jónatan Hallvarðsson. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 80—81. Útgáfudagur 28. maí 1962. 
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Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 82. 172 1. juni. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa h/f Hval 

innflutning á hvalveiðiskipi. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Siglingamálaráðherra hefur tjáð oss, að h/f Hvalur eigi nú kost 

á að kaupa erlendis hvalveiðiskip, sem henti mjög vel til hvalveiða hér við 

land, en nauðsynlegt sé að endurnýja hvalveiðiskipaflotann, og enn fremur, 

að þar sem hið umrædda skip sé eldra en 12 ára, en vandkvæðum bundið 

að kaupa yngri skip til hvalveiða, beri brýna nauðsyn til að heimild sé 

veitt til innflutnings skipsins, sbr. 35. gr. laga nr. 50/1959. 

Vegna þessa gefum vér út bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

Ráðherra skal heimilt að leyfa h/f Hval innflutning á einu hvalveiðiskipi, þó 

eldra sé en 12 ára, sbr. 35. gr. laga nr. 50/1959. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. júní 1962. 

Ólafur Thors. Friðjón Skarphéðinsson. Jónatan Hallvarðsson. 

Emil Jónsson.



15. júni. 173 Nr. 83. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í gær úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 15. júní 1962. 

Ólafur Thors. 
  
Birgir Thorlacius. 

24. júní. |. Nr. 84. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
4 

til lausnar á síldveiðideilunni sumarið 1962. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér að þrátt fyrir margra 

vikna samningsumleitanir milli Landssambands íslenzkra útvegsmanna 
annars vegar og stéttarfélaga sjómanna innan Alþýðusambands Íslands og 
Farmanna- og fiskimannasambands Íslands hins vegar, um kaup og kjör sjó- 
manna á síldveiðum á þessu sumri, hafi samningar ekki tekizt. Þetta muni 
hafa í för með sér stöðvun flestallra síldveiðiskipa og mundi valda óbætan- 
legu tjóni. 

Það beri því brýna nauðsyn til að koma í veg fyrir slíka stöðvun síild- 
veiðiskipanna án tafar og gefa út bráðabirgðalög, sem geri veiðiskipunum 
mögulegt að hefja veiðar nú þegar og að kjör síldveiðisjómanna verði ákveð- 
in síðar. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leiða: 

1. gr. 
Óheimilt skal að hindra lögskráningu skipverja á sildveiðiskip á sumarsíld- 

veiðum 1962 upp á væntanlega kjarasamninga eða hindra á nokkurn hátt afgreiðslu 
sildveiðiskipanna. 

2. gr. 
Nú takast ekki samningar milli Landssambands íslenzkra útvegsmanna annars 

vegar og stéttarfélaga sjómanna innan Alþýðusambands Íslands og Farmanna- og fiski- 
mannsambands Íslands hins vegar um kaup og kjör skipverja á sumarsíldveiðum 
1962 fyrir 10. júlí 1962, eða sáttasemjari ríkisins lýsi því yfir fyrir þann tíma, að 
áframhaldandi viðræður séu þýðingarlausar, þá skulu þau ákveðin af gerðardómi. 

3. gr. 
Gerðardóminn skipa formaður og fjórir meðdómendur. Hæstiréttur skipar for- 

mann dómsins og tvo meðdómendur. Landssamband íslenzkra útvegsmanna skipar 
einn meðdómenda og Sjómannasamband Íslands, Farmanna- og fiskimannasamband 
Íslands og Alþýðusamband Íslands skipa sameiginlega einn meðdómenda.



Nr. 84. 174 24. júni. 

Nefni deiluaðilar, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, ekki mann í dóminn 

af sinni hálfu innan þess tíma, sem dómsformaður tiltekur, skal hæstiréttur nefna í 

dóminn í þeirra stað. 

4. gr. 

Dómsformaður kveður dóminn saman og annast um, að störfum hans sé hraðað 

svo sem verða má. Skyldir eru deiluaðilar að láta dóminum í té skýrslur og upplýs- 

ingar, sem dómurinn kann að æskja og aðilar geta í té látið. 

Ráðningarkjör þau, sem dómurinn úrskurðar að gilda skuli milli deiluaðila, 

skulu vera bindandi fyrir aðila sumarið 1962 á sama hátt og þau hefðu verið 

ákveðin með samningi þeirra á milli. Kjörin skulu einnig vera bindandi fyrir þau 

útgerðarfyrirtæki og útgerðarmenn, sem ekki eru félagar í Landssambandi íslenzkra 

útvegsmanna. 

5. gr. 
Allur gerðardómskostnaður greiðist úr ríkissjóði. 

6. gr. 

Brot gegn lögum þessum varðar sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við, sam- 

kvæmt öðrum lögum. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. júní 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 82—84. Útgáfudagur 28. júní 1962.
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28. júni. 175 Nr. 85. 

AUGLÝSING 
um gildistöku laga nr. 7 14. marz 1962, um framsal sakamanna 

til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar. 

Ákveðið hefur verið samkvæmt heimild í 90. gr. laga nr. 7 14. marz 1962, um 
framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, að þau lög 
skuli öðlast gildi gagnvart Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hinn 15. júlí 
1962. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. júní 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  
Baldur Möller. 

  

Stjórnartíðindi A., nr. 85. Útgáfudagur 16. júlí 1962.
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Nr. 86. 176 24. nóvember. 

LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka framkvæmdalán. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán að fjárhæð allt 

að 2 milljónum sterlingspunda með þeim kjörum og til þess tíma, er um semst. 

2. gr. 

Lánsfé skv. 1. gr. skal varið til framkvæmda á vegum ríkisins, sem eru mikil- 

vægar fyrir þjóðarhag, eða endurlánuð öðrum aðilum í sama skyni gegn fullnægjandi 

tryggingum. 
Ríkisstjórnin ákveður skiptingu lánsfjárins í samráði við fjárveitinganefnd 

Alþingis, áður en reglulegu Alþingi 1962 lýkur. Skal um skiptinguna farið eftir 

mikilvægi framkvæmdanna og þeim möguleikum öðrum til fjáröflunar, sem fyrir 

hendi eru. 
Fénu skal einkum varið til að efla útflutningsiðnað, til hafnargerða, raforku- 

framkvæmda og annarra framkvæmda, sem stuðla að aukningu þjóðarframleiðslunnar 

og gjaldeyrisöflunar. 
3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. nóvember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 86. Útgáfudagur 24. nóvember 1962.
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29. desember. 177 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1963. 

Forseti Ístanps 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki 

þe
i 

bw
k 

12. 

- Gjald af bifreiðum og bifhjólum, samkv. 16. gr. laga nr. 4/1960 .. 
14. 

S
O
N
R
 w
e
 

mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Nr. 87. 

Árið 1963 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.—5. gr. 
og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 
Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 

  

Tekju- og eignarskattur .............0000.0000. ess 
Vörumagnstollur ..................0...00 00. 
Verðtollur ...............2..00..0 s.s 
Innflutningsgjald af benzini ..................0000000 0... 0 nn. 
Gjald af innlendum tollvörum ..............2.0000 0000 
Lestagjald af skipum .............0.0.00 000 nn 
Bifreiðaskattur ...................2.0000000 000 
Aukatekjur ...............0..20000 0... 

Stimpilgjald .................2......n ene 
Vitagjald .....................00.00. 00 nn 
Söluskattur: 

a. Af innfluttum vörum (7%) ........0..0000 000 

b. Af vörusölu og þjónustu innanlands .............. 252600000 
Bráðabirgðasöluskattur af innflutningi (8%) ...... 267400000 
Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .............. 104000000 

Innflutningsgjald ...................00.. 0000 0n nr 

Hluti af umboðsþóknun og gengismismun gjaldeyrisbankanna .. 

Samtals ... 

kr. 

  

165 000 000 
40 000 000 

567 000 000 
63 000 000 
42 000 000 
1000 000 

23 000 000 
29 000 000 
45 000 000 

3 000 000 

234 000 000 

416 000 000 
135 000 000 
65 000 000 
20 000 000 

1848000000 

 



1. 
2. 

. 87. 178 

3. gr. 

Tekjur af rekstri rikisstofnana eru åætladar: 

29. desember. 

  

A. 
Rekstrarhagnaður áfengis- og tóbaksverzlunar 
— ríkisprentsmiðju FKN 

Samtals ... 

Sundurliðun. 

1. Póstur og sími. 
I. Tekjur: 

Seld frímerki, frímerkjavélar o. fl. ............. 
Blöð og tímarit, burðargjald 
Skeytagjöld 
Símtalagjöld .............000%0 00... nr 
Símaafnotagjöld .............02.2000 000... 
Leiga talstöðva og lína ...........00.00000000... 
Innheimta aðflutningsgjalda, greiðsla vegna orlofs- 
laga og laga um skyldusparnað 
Aðrar tekjur 

so... 

DI
R 

or
 

0 
N
g
 

% 

II. Gjöld: 
. Laun fastra starfsmanna ............0.00.0000.. 

Önnur laun, aukaaðstoð og yfirvinna 
Póstflutningur ..............002 0200... 
Pappír, prentun, skrifstofugögn o. fl. ........... 
Húsnæði, ljós, hiti, ræsting og viðhald 
Stöðvarnar, annar kostnaður .............000.... 
Langlínurnar, annar kostnaður 

Vextir .........00000 0000. 
Til endurnýjunar og viðauka 

Tryggingar 
Önnur gjöld 

sr 

s 
9 
0
0
 

S
R
 

D
N
 

þe
 

þe
 

2. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins. 

I. Sala að frádregnum söluskatti og afslætti 
II. Framleiðslukostnaður o. fl.: 

Innkaupsverð seldra vara .........20000.00..0.00... 
Laun og starfsmannakostnaður ................ 
Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting 
Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur 
Viðhald, viðgerðir og fyrningar 
Ýmis gjöld 
Kostnaður við útsölur 

00... 

sr... 

o
r
 

Brúttó-hagnaður 

kr. kr. 
  

324 500 000 
400 000 

  

324 900 000 
  

47 000 000 
2 000 000 

19 000 000 
57 000 000 

114 000 000 
3 300 000 

3 000 000 
3 000 000 

47 600 000 
44 400 000 

7 800 000 
7 000 000 

12 500 000 
61 000 000 
33 000 000 
1500 000 

27 000 000 
1500 000 
5 000 000 

248 300 000 

248 300 000 
  

108 408 000 
7 238 000 
1285 000 
1400 000 
350 000 
275 000 

2 300 000 
  

469 356 000 

121 256 000 
      348 100 000



29. desember. 

Ill. 

Ii. 

Ill. 

  

  

  

    

179 Nr. 87. 
3. gr. 

kr. kr. 

Skrifstofukostnaður: 
1. Laun og starfsmannakostnaður ................ 2 600 000 
2. Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting .............. 500 000 
3. Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur ...... 150 000 
4. Viðhald, viðgerðir og fyrningar ................ 400 000 
5. Ýmis gjöld ..............2...00..0 s.n 1 700 000 

Skrifstofukostnaður alls 5 350 000 

Tillag til Gæzluvistarsjóðs ..............0.00000.0.. 2 500 000 
Útsvar ..............2 0000 15 750 000 

— 23600 000 

Nettó-hagnaður. Fært á 3. gr. A. 1. 324 500 000 

3. Ríkisútvarpið. 

Tekjur: 

a. Afnotagjöld .............2000..0. senn 16 300 000 
b. Aðrar tekjur .............2200000... 0... 9500 000 

— 25 800 000 

Gjöld: 
a. Laun: 

1. Föst laun ............0000.0 000... 6404189 
2. Aukavinna .........00000 00... 0... 2000000 

— | 8404189 

b. Útvarpsefni ............0000000 00. ne 5 250 000 
c. Skrifstofukostnaður ............0...000.0....00.. 1 800 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 1700 000 
e. Til útvarpsstöðva .........0000000... 00... 4 200 000 
f. Til viðgerðarferða o. fl. .......0..2000000. 0... 340 000 
g. Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins ............0.0000.0 0... 400 000 
h. Vegna höfundalaganna ..........0000.00...0..0.. 1300 000 
i. Óviss útgjöld .............0.00.0000 0000. 500 000 
i. Bifreiðakostnaður ............0200000 000... 280 000 

24 174 189 

1625 811 
Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. Tekjur ............200200000 even sn 2 326 000 
b. Gjöld: 

1. Laun .............2.00.0 0... 600972 
2. Annar kostnaður .................... 425028 

—— | 1026000 

1300 000 
Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 780000 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands .......... 520000     1300 000 

A 23



  

  

  

  

  

  
  

  

Nr. 87. 180 29. desember. 
3. gr. 

kr. kr. 

Til framkvæmdasjóðs .......00000000 0000. 1600 000 

Aukið rekstrarfé Ríkisútvarpsins .................. 25 811 

4. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .......00000000 ene. 7 000 000 

II. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna .........0.0.0.0... 484471 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ........ 3120000 
— | 3604471 

2. Efnivörur ............00000 00 s nn 1775 000 
3. Vélarekstur og viðhald .........000000. 0... 230 000 
4. Annar kostnaður ............0.0000. 0. 0... 990 529 

————-| 6600 000 

Fært á 3. gr. A. 2 400 000 

5. Landssmiðjan. | 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ...... | 6060555 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna ........00.000 000... 960 555 
2. Vextir ..........0000 0... 500 000 
3. Annar kostnaður .........0.2.00 0. s.n. 4 352 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 248 000 

—!| 6060 555 

6. Tunnuverksmidjur rikisins. TT 

I. Tekjur ..........0000.00 000 16 066 000 

II. Gjöld: 
1. Laun og skrifstofukostnaður ................0... 118 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ..........0.0.... 11 300 000 
3. Verkalaun ..........0.....ee sr 2528 000 

4. Annar kostnaður ..........0.00.. ens 2 120 000 
— 16 066 000 

7. Innkaupastofnun ríkisins. 

I. Tekjur af vörusölu .........0000000 00... 0... 1281 733 

II. Gjöld: 
1. Laun ...........0000 000. 721 733 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 160 000 
3. Annar kostnaður ...........0.000. 0... 0... 400 000 

—— 1 281 733 

8. Ríkisbú. 

a. Á Bessastöðum. 
1. Tekjur .......02000000 0000 ene 885 000 
2. Gjöld ...........0000 000 885 000



29. desember. 181 Nr. 87. 

  

  

  

3. gr. 

kr. kr. 

b. Á Hvanneyri. 
1. Tekjur .......00000000 000. sn 1112000 
2. Gjöld .........200.0n ser 1112000 

c. Á Hólum 
1. Tekjur .........02.0000000. ee nnsn nn 560 000 
2. Gjöld ........00000 0000 560 000 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur ........02000000 00. se 448 000 
2. Gjöld ........000. enn 448 000 | 

e. Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur .........000000 00 sens 952 000 
2. Gjöld ........0000000 ner 952 000 

f. Í Kópavogi 
1. Tekjur ..........0000000eeee nan 120 000 

2. Gjöld ...........220000 0000 eens 120 000 

B. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 75 0U0      



  

  

  

    

„87. 182 . desember. 

4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. kr. 

Vextir ..................... 0000 1 730 000 
Arður af hlutafjáreign .................0.00000..00.... 270 000 

Samtals ... 2 000 000 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 20 000 000 krónur.



29. desember. 183 Nr. 87. 

II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Árið 1963 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

  

  

  

      

  

  

  

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr. 

Vextir af innlendum lánum ..........0.00.0. 00. n en... 10 616 216 

Samtals ... ……… 10 616 216 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands .................00.00...0... 223 933 
2. Risna ........000..00 s.s ess 70 000 

—— 293 933 
IL Skrifstofa forseta í Reykjavík ..........000.0000000.. 398 000 

TI. Bifreiðakostnaður ..............20000 000. nv... 334 000 
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum ..........000.0 0000... 524 000 
V. Bessastaðakirkja ................200...0 0... 62 000 

Samtals ... ……… 1 611 933       

  

  

9. gr. 

Til albingiskostnadar og yfirskodunar rikisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ..........0.00000 0000. nn. 12 500 000 
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ...................... 135 500 

  

Samtals ... BN 12 635 500      



Nr. 87. 184 29. desember. 

  

  

    

10. gr. 

Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

kr. kr. 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun ........00000000 000... 908250 
b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 150000 
c. Ríkisráð ...........2000000 000... 11070 

2. Til ráðuneytanna: 1 069 320 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun ........ 725666 
b. Dómsmálaráðuneytið, laun .......... 872965 
c. Félagsmálaráðuneytið, laun .......... 788600 
d. I. Fjårmålaråduneytid, laun ........ 921002 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun ...........00.00.00... 1992119 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun ........0.0000000.. 684862 
b. Fálkaorðan ............. 70000 

—— 754862 
f. Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 

laun .......0.0000 0000 383125 
gs. Utanríkisráðuneytið, laun ........... 878039 
h. Varnarmáladeild utanríkisráðuneytis- 

ins, laun .......0.0.0000 000... 0. 539385 
i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun ...... „ 749709 
j. Framlag til Efnahagsstofnunar ríkisins 800000 
k. I. Hagstofan: 

1. Laun -............... 1368083 
2. Útgáfa hagskýrslna .... 248000 
3. Annar kostnaður ...... 691100 

— 2307183 
II. Þjóðskráin: 

1. Laun ................ 316045 
2. Annar kostnaður ...... 530913 

———— 846958 
1. Aðrir starfsmenn, laun .............. 1100000 

m. Símakostnaður og burðargjöld ...... 1650000 
n. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 3300000 
o. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 

um annarra en utanríkisráðuneytisins 679000 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 19 288 613 
a. Laun ........0000000 0000 1604137 
b. Annar kostnaður .........0..0..0.0.0.. 750000 

4. Ýmis kostnaður: 2 354 137 
a. Pappir, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga (áætlað) .........0000000 00... 450000 

b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .... 800000 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað ............ 320000 
d. Kostnaður við kjarasamninga ........ 350000 1 920 000 

——! 24 632 070



29. desember. 

1. 

oo
 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

1. 

Nr. 87. 

  

  

  

    

10. gr. 

kr. kr. 

IL Utanríkismál (utanríkisráðuneyti): 
Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 
a. Laun ..........200000. 00. 1657870 
b. Annar kostnaður ............00..0... 312100 

— 1 969 970 
Sendirådid i Stokkhålmi: 
a. Laun ...........000. 0000 1285164 
b. Annar kostnaður .............0...... 277000 

1 562 164 
Sendirådid i London: 
a. Laun ...ss0sreeeeeeenerennerenrnene 1695000 
b. Annar kostnaður .................... 508000 

— 2 203 000 
Sendiráðið í Washington: 
a. Laun #...........000 000 2005000 
b. Annar kostnaður .................... 278000 

2 283 000 
Sendiráðið i Paris og skrifstofa fastafull- 
trúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
á. Laun ............22. 00 2408400 
b. Annar kostnaður .................... 610000 

—-.— 3 018 400 
Sendiráðið í Osló: 
a. Laun ...........0.00 0. 1172214 
b. Annar kostnaður ............0....... 427115 

—— 1 599 329 
Sendiráðið í Bonn: 
a. Laun ...........0.0.0000 0... 1363000 
b. Annar kostnaður .................... 391000 

1 754 000 
Sendiráðið í Moskva: 
a. Laun ".........000200 000. 1846371 
b. Annar kostnaður ...............2..... 523000 

—— | 2369371 
Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 
a. Laun „..........0000 000 192000 
b. Annar kostnaður ..............0...... 146000 

—— 338 000 
Ferdakostnadur ...........0.20000000 00. 509 000 

Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins ..............000.... 1426 000 
Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 
vegum utanríkisráðuneytisins .................. 1697 000 
Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .......... 340 000 

Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 
erlendis til landkynningar ..................... 204 000 
Til kjörræðismanna ..........000000 0000. 45 000 

21318 234 
IN. Tillög til ýmissa alþjóðastofnana: 

Til hjálpar flóttafólki í Evrópu og tillag til flótta- 
mannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ............ 161 000
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Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ................ 458 000 
Tillag til Sameinuðu þjóðanna ...........000.... 1300 000 
Tillag til matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam- 
einuðu þjóðanna (FAO) .........00000.0....0.0. 240 000 
Tillag til efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(OECD) seeren, 440 000 
Tillag til Evrópuráðsins .............00..0000... 308 000 
Tillag til alþjóðahveitiráðsins .................. 3120 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ...... 1012 000 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins vegna skrif- 
stofubyggingar ...............0000000 00.00.0000... 68 000 
Tillag til tollanefndar Evrópu .................. 2550 

. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna .... 345 000 
Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga .... 22 700 

. Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofn- 
unarinnar „........00000 0000. ss 113 000 
Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO .........0.0000 00... 11 000 
Til hinnar alþjóðlegu framfarastofnunar, stofn- 

framlag  ...........2002000 00. sn en 54 000 
Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins .......... 4 300 

. Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar ... 95 000 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag ........ 1800 
Kostnaður vegna þingmannasambands Atlants- 
hafsbandalagsins ..............200000 00. 0... 0... 100 000 

. Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd á 
sviði iðnaðar ...............0000000 0... nn 28 500 

—| 4767 970 

Samtals ... 50 718 274 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 
Hæstiréttur: 

Laun LR se eee eee se eee eee eee tese 

LK OK 

Ss... 

Annar kostnaður ...............2000000000 0... 
Til viðgerða og endurbóta á dómhúsinu 
Til bókakaupa .........0...%0. 0... 
Til ljósprentunar á II. bindi hæstaréttardóma m

a
n
 S
e
 

Saksóknaraembætti ríkisins: 
a. Laun ............0...00..0000 000 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun .....0......0.000 00... 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður Sr... 

Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun ................0.0.. 00 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

00... 

Ss... 0... 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun ................0.0000 000. 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun .................00 000. 
b. Aukavinna ............00000000. 00. 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður 
d. Annar kostnaður 

so... 

Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun .........0.0.0.00 0000... 
b. Hiti, ljós og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Sr... 

Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 
a. Laun .................2200 00 err 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Laun -............000.0 00. 6936690 
2. Annar kostnaður ..............0.0..... 6700000 

13636690 
=- Frá Tryggingastofnun ríkisins ........ 2300000 

c. Einkennisbúningar héraðsdómara ................. 
d. Viðhald embættisbústaða ......................... 

kr. kr. 
  

894 472 
10 000 

425 000 
400 000 
650 000 
100 000 
200 000 

806 344 
330 000 
300 000 

1397 129 
390 000 
230 000 

1154 306 
336 000 
308 000 
  

1461 404 
500 000 

1050 000 

1000 896 
276 500 
450 000 
325 000 

338 173 
135 000 
326 760 

2 224 080 

11 336 690 
350 000     380 000 

2679 472 

1436 344 

2 067 129 

1798 306 

3011 404 

2 052 396 

199 933 

14 290 770 
A 24
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9. Laun hreppstjóra .......00000000 eens nn 1479 500 

10. Lögreglukostnaður: 

a. Ríkislögregla í Reykjavík: 

1. Laun lögregluþjóna ........0000.0000.. 2707723 

2. Áhættuþóknun ......00000000 00... 163086 
3. Álag á næturvinnu, aukavinna o. fl. .... 700000 
4. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 347500 

5. Bifreiðakostnaður .........0.000000.0.0.. 1081000 

6. Fjarskiptaþjónusta .......0.00000000.. 100000 
7. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 61000 
8. Kostnaður vegna kvenlögreglu .......... 36100 
9. Áhöld, námskeiðakostnaður o. fl. ...... 150000 

— 5 346 409 
b. Ríkislögregla á Keflavikurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna ......0..00.0000.... 2230978 
9. Áhættuþóknun .........0000000....... 155000 
3. Álag á næturvinnu og helgidagauppbót .. 380000 
4. Einkennisfatnaður .......00.00.000.0... 360000 
5. Bifreiðakostnaður og tryggingar ........ 720000 
6. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 458800 
7. Annar kostnaður ........020000. 0... 260000 

— | 4564 778 
c. Ríkislögregla utan Reykjavíkur og Kefla- 

víkurflugvallar: 
1. Laun lögregluþjóna ...........0.0000.0.. 742046 
2. Áhættuþóknun ......000000000 0... 42739 
3. Einkennisfatnadur og tryggingar ...... 85350 
4. Álag á næturvinnu ........0000.00..00.. 88128 

———- 958 263 
d. Til sumarlöggæzlu á Siglufirði .................. 150 000 

e. Til sumarlöggæzlu á Raufarhöfn .................. 115 000 

f. Til sumarlöggæzlu á Seyðisfirði og Vopnafirði .. 70 000 

g. Til sumarlöggæzlu á Þórshöfn ........000000000... 20 000 

h. Til sumarlöggæzlu á Húsavík .......02.0000000..0.. 20 000 

i. Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað ........00..00000.. 45 000 

j. Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 

k. Til sumarlöggæzlu á Skagaströnd ................ 10 000 

1. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 175 000 

m. Til löggæzlu í Sandgerði á vertíðum .............. 20 000 

n. Til löggæzlu í Grindavíkurhreppi ................ 15 000 

o. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. 3 400 000 

p. Ýmis annar lögreglukostnaður ............00000..- 1250 000 

q. Til löggæzlu í sveitum .......0.200000 0... 650 000 
———/ 16819450 

11. Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 

a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 
1. Laun .........20000 000. 432228 

9. Áhættuþóknun ......00.00000 00... 25934 

3. Næturvinnuálag .......00000000000..0. 70000 

4. Annar kostnaður ........00000000.00.... 740000 

1268162 

= Framlag Reykjavíkurborgar ............ 634081   634 081 
 



12. 
13. 

14. 
15. 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
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b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 
1. Laun .....sssssseseeeeeeeeeeeeeeeeves 930843 
2. Áhættuþóknun 2... 63900 
3. Næturvinnuálag ......,......0.000...... 147431 
4. Aukavinna „........0.00 370000 
5. Annar kostnaður 2... 1720000 

3232174 
Tekjur .............0.. evees 460000 

— 2 772 174 
c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaðar ............... 0... 227 285 
d. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju .......... 1050 000 
e. Kostnaður við önnur fangahús .................. 135 000 
f. Sjúkrakostnaður refsifanga ...................... 100 000 

4 918 540 Til byggingar fangahúsa ............0)...00000000.. 475 000 Málskostnaður ............000 2 100 000 
= Endurgreiddur málskostnaður ...............%.... 400 000 

——————| 1700000 Til fangahjálpar samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra . 270 000 
Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 70 000 
Laun sjó- og verzlunardómsmanna .........,........ 200 000 Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 300 000 
Kostnaður við meðdómendur í einkamálum .......... 50 000 
Til útgáfu norræns dómasafns .........0000000 45 000 
Til útgáfu lagasafns ...............0..0000. 400 000 
Til almannavarna ..............0..00.00 0000 1 000 000 
Til kostnaðar við landhelgisgæzlu : 
a. Varðskipið Þór ..............0.0....0.. 00. 7 515 000 
b. Varðskipið Ægir .............0.0..... eeeeeeeeseree 6 235 000 
c. Varðskipið Albert ............0..0.0...0 0. 3 990 000 
d. Varðskipið María Júlía .............0.00000000..... 3 285 000 
e. Varðskipið Sæbjörg .........0......... 1520 000 
f. Fluggæzlan ........0..0.0 0. 5 000 000 
g. Kostnaður í landi og ýmis gægla .................. 3 290 000 
h. Varðskipið Óðinn .........0..0000.0000. eeeenee 8 455 000 
i. Til kaupa á asdictækjum .........0.0.00. 150 000 

39 440 000 
Tekjur .................. 0000 2 000 000 

FR sa: Er 37 440 000 Bifreidaeftirlit rikisins: 
a. Laun ..................00 0 1408 022 
b. Annar kostnaður ............0.... 0. 1952 800 
c. Vegna húsnæðis við bifreiðaeftirlit á Akureyri ..... 250 000 

3 610 822 
Á Tekjur ..............0.0.0.0 0. 3 610 822 

24. Kostnaður við eftirlit á vegum: 0 
a. Laun ............20..000 000 143 000 
b. Áhættuþóknun ..........0...0000 0. 8548 
ce. Annar kostnaður ...............0.0000.000 0. 200 000 

— 351 548    



25. 

26. 
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Til húsameistara ríkisins: 

a. Laun .......00ecseer sr 976 116 

b. Annar kostnaður .......0.000e0e.. 0... 0... 1100 000. 

2076 116 

— Tekjur af vinnu ........0000000 000... 0... 0... 250 000 
———| 1826116 

Til bindindisstarfsemi : 
a. Laun áfengisvarnaráðunautar ..........000000..0.. 92 670 
b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 

neytið úthlutun fjárins) ..........00.000.000..00.. 850 000 
c. Til Stórstúku Íslands ........00000000 0000... 290 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1 Laun .......0.000000 00 nn 67430 
2. Ferðakostnaður .........200000000.00. 4650 

— 72 080 
1 304 750 

Samtals A. ... 96 785 658 

B. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 

(fjármálaráðuneyti). 

Tollar: 
a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 

1. Laun ........0000 enn 3934739 

2. Husaleiga, ljós og hiti ................. 350000 

3. Símakostnaður og burðargjöld .......... 450000 

4. Annar kostnaður .......0.020000.0....... 1720000 
——— | 6454 739 

b. Tollgæzla: 
1. f Reykjavik: 

a. Laun ......000000 00 nn en 4260320 

b. Álag á næturvinnu ................. 225000 
c. Húsaleiga, ljós og hiti .............. 840000 

d. Símakostnaður .......0.00000.0.0.. 85000 

e. Annar kostnaður ........0.00000.0.. 2350000 
—— | 7760 320 

9. Á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun .....0.0000 renn 794375 

b. Ålag å næturvinnu og helgidagauppbåt 125000 

c. Einkennisfatnaður .........00000... 100000 

d. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 141000 

e. Annar kostnaður ........0000000.0.. 370000 

f. Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 

stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 314000 
— | 1844375 

3. Utan Reykjavikur og Keflavikurflugvallar: 

a. Laun ......0.000000 nn. 1315158 

b. Annar kostnaður ......000.0.0.0.... 830000 
——— | 2145 158 

————-! 18 204 592
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II. Kostnaður við ríkisskattanefnd og skattstofur ....... 8 479 000 
III. Kostnaður við fasteignamat .............0.0.0.......0. 3 000 000 
IV. Eftirlit með opinberum sjóðum .............000.%.. 21 000 
V. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 65 000 

VI. Innheimtulaun .............00.00. 0. sess 650 000 
VII. Innheimtustofnun ...........0.0000 000. s.n v 1650 000 

Samtals B. ... 32 069 592 

C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta .............00000..... 2 200 000 

Samtals C. ... 2 200 000     
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12. gr. 

Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt (heilbrigðismálaráðuneyti) : 

kr. kr. 

I. Landlæknisembættið: 
a. Laun .............2220.000ee sess 325 556 
b. Annar kostnaður .........00.0000 00... 0... 179 000 

504 556 

TI. Héraðslæknar: 

1. Laun .........0.0000000 rr 5 634 166 
2. Símak jold 2............… 112 000 Simakostnadur og burðargjöld "| 5746166 

III. Kostnaður við framkvæmd laga um læknaråd .. 84 404 

IV. Ríkisspitalar: 
A. Landsspítalinn: 

1. Laun: 
a. Föst laun .......... 19509359 

b. Bifreiðastyrkir ..... 264000 
19773359 

2. Matvörur .......0000 0... 4480000 
3. Ljósmæðraskólinn .............. 289600 
4. Annar kostnaður ................ 13455000 

37997959 
= Tekjur 2... 17930000 | 

Rekstrarhalli ...———— 120 067 959 

B. Fædingardeild Landsspitalans: 
1. Laun: 

a. Fåst laun ........... 5295952 

b. Bifreidastyrkir ..... 51000 
5346952 

2. Fæðiskostnaður ................ 1164000 
3. Annar kostnaður ................ 4175000 

10685952 
— Tekjur .........0. 0. 5300000 

Rekstrarhalli ...—.—— 5 385 952 

C. Hjúkrunarskóli Íslands: 
1. Laun ..........0000 00... 1466195 
2. Fæðiskostnaður -................. 165000 

3. Annar kostnaður ................ 700000 

2331195 
— Tekjur ...........0..0..0.0.0 0... 400000 

— | 1931 195 
D. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun: 
a. Föst laun ............ 5173307 
b. Bifreiðastyrkir ....... 33000 

5206307    
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2. Matvörur .........0000 00. 1800000 

3. Til skolplagnar .................. 300000 
4 Annar kostnaður ................. 3723000 

11029307 
— Tekjur „............00..00. 0... 5640000 

Rekstrarhalli ... 5 389 307 

E. Heilsuhælið í Kristnesi: 

1. Laun: 

a. Fóstlaun ............. 1864000 
b. Bifreiðastyrkir ....... 24000 

— 1888000 
2. Matvörur ..........00000 00... 800000 

3. Annar kostnaður ................. 1070000 

3758000 
— Tekjur ...........0000 0000. 2690000 

Rekstrarhalli ... 1068 000 

F. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Laun: 

a. Föst laun ............ 8937863 
b. Bifreiðastyrkir ....... 33000 

8970863 
2. Matvörur .........000. 000. 2640000 

3. Annar kostnaður .............. -- 4520000 

16130863 
= Tekjur „..........00000 000. 13800000 

Rekstrarhalli ...———— | 2330 863 

G. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
1. Laun .........0.0.200 00 349618 
2. Matvörur ........0000 000. 30000 
3. Annar kostnaður ................ 135000 

514618 
— Tekjur ...........000000 00... 10000 

Rekstrarhalli ... 504 618 

H. Fávitahælið í Kópavogi: 
1. Laun ".......00.0 3339492 
2. Matvörur ..........00. 0. 842000 

3. Annar kostnaður ................ 155 1000 

5732492 
Tekjur „............. 5140009 

Rekstrarhalli ... 592 492 
I. Blóðbankinn: 

1. Laun "..........00 000 456220 

2. Annar kostnaður ................ 360000 

816220 
— Tekjur „...........0.0.. 440000 

Rekstrarhalli ... 376 220 
37 646 606
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V. Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun: 

a. Föstlaun .........000.000.0. 0... 2299892 
b. Bifreiðastyrkir .................. 63000 

2 362 892 
2. Annar kostnaður ............0.0000 0000... 1500 000 

3 862 892 
- Tekjur af rannsóknum ............00.0000.... 2 080 000 

— 1782 892 
VI. Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 5 200 000 

VII. a. Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalans í Reykja- 
vík, 20 kr. á legudag, og til St. Jósefsspitalans 
í Hafnarfirði og Franciskussjúkrahússins í 
Stykkishólmi, 10 kr. á legudag, allt að ...... 1625 000 

b. Byggingarstyrkur til St. Jósefsspítalans í 
Reykjavík .........0002%00 00... 1950 000 

VIII. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík ..........002000000 000. 1 725 000 
b. Aðrir kaupstaðir ...........02000000 00... 345 000 

—) 2070 000 
Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 

stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 

samþykkir. 
IX. Styrkur til byggingar sjúkrahúsa, sjúkraskýla og 

læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa ...... 7 000 000 

X. Til héraðshjúkrunarkvenna .........0.000000.0.. 35 000 

XI. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Laun ........000000 00 ene 133 548 

b. Annar kostnaður ...........000000....0.0.0... 40 000 
— 173 548 

XII. Til ónæmisaðgerða samkvæmt lögum nr. 36/1950 40 000 

XIII. Til greiðslu á kúabóluefni vegna sérstakra bólu- 
sóttarvarna á árinu 1962 .........02000000 0000... 302 685 

XIV. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

nr. 34 12. apríl 1954 ........00.00000. 0. 0... 50 000 
XV. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttalaga, 

nr. 10/1958 ........02000000eeene nn 25 000 
XVI. Til rannsókna á geislavirkni i matvælum ........ 350 000 

XVII. Til lækningaferða sérfræðinga .................. 30 000 
XVIII. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 

1942 ........0.0000 ess 30 000 
XIX. Til lækningatækja í fámennum læknishéruðum 

samkv. lögum nr. 45/1962 ......0.00..00 000... 200 000 
XX. Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 

lækna eftir úthlutun landlæknis ................ 50 000 

XXI. Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ 13 150 
XXII. Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 

rottum KKK     250 000



XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XX VII. 
XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 
XXXI 

  

  

  

29. desember. 195 Nr. 87. 
12. gr. 

kr. kr. 

Til umbudasmidi vegna fatlaðra ................ 36 000 
Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 
ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
tvöföldu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins 150 000 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 962 000 
Matvælaeftirlitið : 

1. Laun ..........2000200 00. 0n ss 162 834 
2. Annar kostnaður ..............00000.00... 300 000 

—— 462 834 
Til vírusrannsókna ..........00.0020 0... een... 65 000 
Til námskeiða fyrir embættislækna ............ 20 000 
Til framhaldsnámskeiða lækna (LFÍ) ............ | 20 000 
Tillag til alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar .. | 532 000 
Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 
byggingarstyrkur ............0.20000. 0. 0... 200 000 

Samtals 67 606 841     
  

A 25
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Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 
  

A. Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun ..........2.22000.0 sess 
2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 

mælinga .........0200000000 ev eeen 

—- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 
um verkfræðinga ...........0...0.0000000 00... 

3. Annar skrifstofukostnaður ...........0.000... 

II. Þjóðvegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Grindavíkurvegur „............. 200000 
2. Kjósarskarðsvegur ............. 260000 
3. Skorradalsvegur „.............. 175000 
4. Möófellsstaðavegur ............. 110000 
5. Skálpastaðavegur .............. 100000 
6. Flókadalsvegur ................ 40000 
7. Hálsasveitarvegur .............. 50000 
8. Svínadalsvegur „............... 50000 
9. Melasveitarvegur ............... 40000 

10. Hvalfjarðarvegur .„............. 250000 
11. Reykdælavegur ................ 75000 
12. Hvitársíðuvegur #............... 50000 
13. Varmalandsvegur .............. 75000 
14. Króksvegur .„................... 200000 
15. Þverholtavegur „............... 50000 
16. Hraunhreppsvegur ............. 160000 
17. Sauravegur „................... 160000 
18. Hítarnesvegur ................. 20000 
19. Kolviðarnesvegur .............. 25000 
20. Skógarnesvegur „............... 25000 
21. Ólafsvíkurvegur ................ 110000 
22. Útnesvegur .................... 160000 
23. Fróðárhreppsvegur ............. 400000 
24. Skógarstrandarvegur á Snæfells- 

nesi 2... 330000 
25. Skógarstrandarvegur innan Dala- 

SÝSIU ........... 00. 110000 
26. Miðdalavegur .................. 50000 
27. Hörðudalsvegur ................ 60000 
28. Laxárdalsvegur ................ 50000 
29. Vesturlandsvegur .............. 225000 
30. Klofnings- og Skarðsstrandarvegur 410000 
31. Heydalsvegur .................. 150000 
32. Reykhólavegur ................. 170000 
33. Barðastrandarvegur ............ 350000 

kr. kr.   
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34. Rauðasandsvegur .............. 80000 
35. Suðurfjarðavegur .............. 200000 
36. Bíildudalsvegur á Mikladal ...... 500000 
37. Hvammseyrarvegur ............ 105000 
38. Hjarðardalsvegur .............. 50000 
39. Önundarfjarðarvegur ........... 200000 
40. Flateyrarvegur ............0..... 100000 
41. Suðureyrarvegur ............... 400000 
42. Fjarðavegur .........0..00000... 60000 
43. Snæfjallastrandarvegur ......... 300000 
44. Ögurvegur .......000..... 540000 
45. Vatnsfjarðarvegur ............. 200000 | 
46. Reykjarfjardarvegur ............ 500000 | 
47. Selstrandarvegur ............... 135000 | 
48. Strandavegur ............0.0... 400000 | 
49. Austursíðuvegur ............... 140000 | 
50. Heggstadanesvegur ............. 70000 
öl. Fitjavegur #.................... 60000 
52. Vesturhópsvegur ............... 250000 
53. Vatnsdalsvegur í Áshreppi ...... 130000 
54. Vatnsdalsvegur í  Sveinsstaða- 

hreppi .........0.0. 000... 115000 
55. Skagastrandar- og Skagavegur .. 140000 
56. Reykjabraut ................... 100000 
57. Svartárdalsvegur ............... 120000 
58. Skagavegur í Skagafjarðarsýslu .. 350000 
59. Skagafjarðarvegur ............. 150000 
60. Reykjastrandarvegur ........... 300000 
61. Hólavegur ...........00.0000... 20000 
62. Siglufjarðarvegur .............. 350000 
63. Siglufjarðarvegur ytri .......... 400000 
64. Ólafsfjarðarvegur .............. 150000 
65. Múlavegur ..............0..0... 500000 
66. Hrísavegur „................... 30000 
67. Vatnsendavegur ................ 150000 
68. Svalbarðsstrandarvegur ........ 225000 
69. Fnjóskadalsvegir ............... 225000 
70. Bárðardalsvegir ................ 100000 
71. Austurhlíðarvegur ............. 20000 
72. Þingeyjarsýslubraut milli byggða 

og Tjörnesvegur ................ 160000 
73. Þingeyjarsýslubraut sunnan Húsa- 

Vikur „0... 225000 
74. Út-Kinnarvegur ................ 75000 
75. Axarfjarðarheiðarvegur ........ 50000 
76. Holsfjallavegur ................ 85000 
77. Kelduhverfis-, Kópaskers- og Rauf- 

arhafnarvegur til Þistilfjarðar og 
Þistilfjarðarvegur .............. 530000 

78. Langanesvegur utan Heiðar .... 50000 
79. Vopnafjarðarvegir .............. 200000  
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80. Hellisheiðarvegur .............. 300000 
81. Jökuldalsvegur efri ............. 100000 
82. Jökuldalsvegur eystri ........... 100000 
83. Hróarstunguvegir .............. 100000 
84. Upphéraðsvegur ............... 105000 
85. Úthéraðsvegur -................ 250000 
86. Seyðisfjarðarvegir ............. 90000 
87. Fjarðarheiðárvegur ............. 150000 
88. Austurlandsvegur .............. 270000 
89. Skógavegur ..............0..... 300000 
90. Mjóafjarðarvegur .............. 95000 
91. Eskifjarðarvegur ............... 220000 
92. Fáskrúðsfjarðarvegur .......... 140000 
93. Dalavegur í Fáskrúðsfirði ...... 75000 
94. Stöðvarfjarðarvegur ............ 410000 
95. Breiðdalsvegir ................. 100000 
96. Berufjarðarvegur .............. 180000 
97. Geithellnavegur ................ 180000 
98. Almannaskarðsvegur ........... 145000 
99. Mýravegur ...........0......... 150000 

100. Suðursveitarvegur .............. 150000 
101. Öræfavegur (................. 110000 
102. Suðurlandsvegur ............... 110000 
103. Meðallands- og Landbrotsvegur .. 250000 
104. Holtavegur ..................... 100000 
105. Suðurlandsvegur í Eldhrauni .... 150000 
106. Suðurlandsvegur ............... 200000 
107. Rangárvallavegur efri .......... 150000 
108. Út-Landeyjavegur ............. . 50000 
109. Landvegur .............0........ 200000 
110. Gunnarsholtsvegur ............. 50000 
111. Ásvegur ...........0....... 150000 
112. Vallarvegur .................... 40000 
113. Móeiðarhvolsvegur ............. 15000 
114. Árbæjarvegur .................. 165000 
115. Suðurlandsvegur um Selfoss .... 150000 
116. Laugardalsvegur ............... 260000 
117. Sólheimavegur ................. 35000 
118. Grafningsvegur ................ 75000 
119. Laugarvatnsvegur .............. 150000 
120. Reykjavegur ................... 130000 
121. Gullfossvegur .................. 150000 
122. Þingvallavegur -................ 200000 
123. Stokkseyrarvegur ............ => 50000 20 480 000 

b. Viðhald ...............0.... 00 63 000 000 
c. Til endurbyggingar þjóðvega ................ 800 000 
d. Til millibyggðavega: 

a. Austurvegur ..................... 2000000 
b. Hvalfjarðarvegur ................ 400000 
c. Heydalsvegur .................... 200000
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d. Fróðárhrepps- og Eyrarsveitarvegur 800000 
e. Vestfjarðavegur .............0..... 800000 
f. Ögurvegur .......000000000..00.. 200000 
g. Siglufjarðarvegur ytri ............ 300000 
h. Mulavegur ........000000000 00... 300000 
i. Norðurlandsvegur ................ 400000 
j. Fnjóskadalsvegur ................ 200000 
k. Tjörnesvegur ........000000. 200000 
1. Raufarhafnarvegur ............... 200000 

m. Hellisheiðarvegur ................ 100000 
n. Austurlandsvegur vestan Lagarfljóts 300000 
o. Austurlandsvegur austan Lagarfljóts 700000 

7100000 
=- Vegagjald af benzíni 7100000 

e. Til samgöngubóta á landi ............0.0...... 5 400 000 
f. Til kaupa á sovézkum vinnuvélum af Hafnar- 

fjarðarbæ .........0002000 000 970 000 
IT. Til brúargerða: ———/| 90 650 000 

1. Laxá hjá Dönustöðum ........0000.. 00... 675 000 
2. Núpsá hjá Dalsmynni .......00000000 000. 230 000 
3. Tunguá hjá Háafelli ....................... 665 000 
4. Sunnudalsá í Arnarfirði .................... 265 000 
5. Kaldbaksós ........0.000.000 0... 800 000 
6. Tungtá ...........220000 00 nn nr 200 000 

7. Fitjaá hjá Efri-Fitjum ...............0...... 580 000 
8. Austurá hjá Aðalbóli ..........0.00000000... 300 000 
9. Svartá hjá Steiná .........000000.0 0... 470 000 

10. Valadalsá í Skagafirði ...........00.0.0..... 150 000 
11. Grafará í Deildardal ....................... 500 000 
12. Hörgá hjá Búðarnesi ...........0.00.00.0.... 115 000 
13. Laxá í Laxárdal ..............00000000..... 460 000 
14. Laxá i Aðaldal ............00.000000 0... 250 000 
15. Kaldakvísl á Sprengisandi .................. 200 000 
16. Þorvaldsstaðaá ...........00000. 0000. 240 000 

17. Fögruhlíðará hjá Torfastöðum .............. 220 000 
18. Fögruhlíðará hjá Skriðuf. .................. 240 000 
19. Sandá á Jökuldalsvegi eystri ............... 375 000 
20. Eskifjarðará í Eskifirði .................... 305 000 
21. Affall á Suðurlandsvegi ...............0..... 700 009 
22. Kálfá í Gnúpverjahreppi ................... 640 000 
23. Öxará á Þingvallavegi ..................... 100 000 
I — | 9280 000 

IV. Til smábrúa ..............22 000... 4 000 000 
V. Til endurbyggingar gamalla brúa ............... 1425 000 

VI. Fjallvegir ................0....0 00 1375 000 
VII. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa .............0.000 0000... 95 000 
2. Til kaupa á vegavinnuvélum ................ 2 770 000 
3. Til bókasafns verkamanna .................. 10 000 

——— 2 875 000
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VIII. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 .... 3 300 000 
IX. Til ræktunarvega ............2.2.000.. 0... 0... 68 000 
X. Til nýbýlavega .......02.0.0000 0000. 200 000 

XI. Til steyptra og malbikaðra vega í kaupstöðum og 
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti ............... 95 000 

XII. Til tilrauna til rykbindingar á þjóðvegum með oliu- 
borinni mål ..........000000 0. nn 200 000 

XIII. Til ferjuhalds ...........0..0.0000 00. 15 000 

XIV. Kláfferja á Tungnaá hjá Haldi ................. 350 000 
XV. Til síma- eða talstöðvasambands við sæluhús .... 200 000 
XVI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum ............00.0. 0000 205 000 
XVII. Til veitingaskálans við Gullfoss, til endurbóta ... 100 000 
XVIII. Til Guðmundar Jónassonar vegna þjónustu með 

snjóbifreiðum .............0..000000 00... 20 000 
XIX. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og vegaverkstjóra- 

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra ............ 582 000 
XX. Tögjöld til slysatryggingar ...................... 400 000 
XXI. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

MANNA sees er 2 100 000 
XXII. Atvinnuleysistryggingagjöld .................... 200 000 

Samtals A. ... „ . * |121 666511 

B. Samgöngur á sjó. 

I. Skipaútgerð ríkisins ...........0200000 0000... 0... 
II. Til flóabáta og vöruflutninga ..................... 200 DDD 

IN. Til byggingar flóabáta fyrir farsvæði Djúpbáts og 
Breiðafjarðarbáts ...........000.0000 000 3 500 000 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1962 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1963 og flutningsgjaldskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 
var ákveðinn. 

Samtals B. ... FR 18 300 000 
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C. Vitamál og hafnargerðir. 

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

Föstlaun .........0.0.000.0000 0000 1762778 
=- Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafnir .............000.0.000.... 500000 

——— | 1 262 778 
2. Annar skrifstofukostnadur ...................... 450 000 | 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 100 000 

— — 1812778 
II. Laun vitavarda: 

a. Föst laun ........0.020000 0000 enn 815 000 
b. Aukagæzla og aðstoð ...........000.000000 00... 110 000 

— 925 000 
III. Rekstrarkostnaður vitanna: 

a. Vitaskipið ..........0..0.000000020 00... 3 000 000 
b. Vitarmir ................2.00000 00 ene 2 700 000 

——— "5700 000 
IV. Viðhald og endurbætur vitanna .................. 650 000 
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .................... 300 000 

VI. Til áhalda ..................200... 00. 2 500 000 
VII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

1. Akranes susende 600 000 
2. Akureyri ...........02 000 500 000 

3. Árskógssandur .........0.000.02 2. 300 000 
4. Blönduós ..............00 0... 100 000 
5. Bolungarvík ...........0.20002.0000 00 600 000 
6. Borgarfjörður eystra ..........000.2 000... 50 000 
1. Breiðdalsvík ........0..0000.0 000 150 000 
8. Búðareyri, Reyðarfirði ........................ 450 000 
9. Dalvík ........0...0.00 000 450 000 

10. Djúpivogur .........00.200.0 30 000 
11. Drangsnes ..........0..200 0... 100 000 

12. Dyrhólaðs ........0.00000 000 100 000 
13. Eskifjörður ..........0.0.02. 000 450 000 

14. Fáskrúðsfjörður ...........0.00...0 0000. 100 000 
15. Flatey á Skjálfanda ............0000000 000 50 000 
16. Flateyri ...........00000000 0. 200 000 
17. Gerðavör i Garði ...........00... 00. 200 000 
18. Grafarnes ................. 00 350 000 
19. Grenivík ................. 0 300 000 
20. Grímsey ............0.0 00. 100 000 
21. Hafnarfjörður ..........0.0.000. 00 600 000 
22. Haganesvík ................000 000 100 000 
23. Hellissandur ............... 0000... 50 000 
24. Hjarðardalur ...........00000.0 000 115 000 
25. Hofsós seen. 50 000 
26. Hólmavík ...............00. 00 200 000 
27. Hrísey ..............00.22 00 300 000 
28. Húsavík .............0...20 000 450 000 
29. Hvammstangi ............2...02 00. 50 000  
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30. Höfn í Hornafirði ............00.0............ 100 000 
31. Ísafjörður ................0.0.00.0 000 450 000 
32. Járngerðarstaðir „..........0000000.... 0... 350 000 
33. Kaldrananes .........020000000. sv enn... 25 000 
34. Kópasker ........20202000 0... ss en 60 000 
35. Kópavogur ........020000.00 00. 300 000 
36. Neskaupstaður ...........020000...... 0... 450 000 
37. Norðurfjörður ............2202000..... 0... 150 000 
38. Ólafsfjörður ...........0000 00... nn 450 000 
39. Ólafsvík .........00000..0.0e nn 450 000 
40. Patreksfjörður .........02000000 000... 450 000 

41. Raufarhöfn ..........0000.. e.s... 500 000 

42. Sandgerði ..........22000..s.ensee sn 450 000 
43. Sauðárkrókur .........0.000000. 0... 350 000 
44. Seyðisfjörður .........02000000 0... enn. 150 000 
45. Siglufjörður ........200000000 0... 350 000 
46. Skagaströnd ........00000000. 0... n nn 200 000 
47. Stokkseyri ......2000000.. ene 50 000 
48. Stykkishólmur .....0.00000000 000. 500 000 

49. Súðavík seeren. 50 000 
50. Suðureyri ........0.0200.00n rn 500 000 
51. Svalbarðseyri .......0.00220000 000... 20 000 
52. Tálknafjörður .........000000 0000... 400 000 
53. Vestmannaeyjar .......000000000 0000... 700 000 
54. Vogar ........0000000 s.n 100 000 
55. Vopnafjörður ........0.00000. 0. .n en. 200 000 
56. Þingeyri ..........00020000 0000 enn 350 000 
57. Þorlákshöfn ........00.0000 000. nn nn 700 000 
58. Þórshöfn .......00000000eeenn enn 450 000 
59. Ýmsar hafnargerðir .........2..000000 0000... 150 000 
60. Landshöfn, Keflavík .........00000000.. 0... 250 000 

61. Landshöfn, Rifi ..........0000200 000... i 250 000 17 000 000 

VIII. Til hafnarbótasjóðs ........0200000 00... nn 8 000 000 

IX. Til greiðslu á eftirstöðvum af lögboðnum hluta ríkis- 

sjóðsframlags til hafnarframkvæmda .............. 4 000 000 

X. Ferjubryggjur .........2.00000000 enn enn. 400 000 

XI. Til kaupa á olíukyndingartækjum í dýpkunarskipið 
Gretti (síðasta greiðsla af þremur) .........0.0000... 250 000 

XII. Til kaupa í sovézkum vinnuvélum af Hafnarfjarð- 
arbæ .........000. sens 450 000 

Samtals C. .. 41 987 778 

D. Flugmál. 
I. Stjórn flugmála: 

Skrifstofukostnaður: 
a. Laun ........0.0000 00. 809082 
b. Aukavinna ........00.00000...0 0... 175000 
c. Annar kostnaður ..........0.0.... -- 1300000 2 984 082 

— i j j … 14 0 :— Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar 00 004 R 884 082
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II. Fi liðsinna 
. Flugvallarstjórn, laun ........0000000. 0000... .... 238 103 

> Slökkviliðsdeild: 
a. Laun ........02200000 0000 0 0 n. 813970 
b. Aukavinna ..........000000........... 162000 
c. Álag á næturvinnu og áhættuþóknun 192400 
d. Annar kostnaður .................... 750000 

—.—— 1918 370 

3. Vélaverkstæði: 
a. Laun .........2.202000 000... 239279 
b. Aukavinna ..........0.00000.0...... 95000 
c. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna . 875000 
d. Efni og varahlutir .................. 1250000 
e. Benzin og olíur .................... 700000 
f. Annar kostnaður ................... 200000 

3359279 
—- Seld vinna og akstur ................ 3359279 

4. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun .........0.200000 000... 147303 
b. Laun trésmiða og aðstoðarmanna ... 406000 
c. Efni og verkfæri ................... 285000 
d. Annar kostnaður ................... 150000 

988303 
— Seld vinna .........0.0000 000. 0... 988303 

5. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra .......00000000000.0.. 87136 
b. Aukavinna ........000000000.0.0... 42000 
c. Laun verkamanna .................. 1400000 
d. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 2350000 
e. Malbikun flugbrauta ................ 1200000 
f. Færsla flugbrautarljósa ............. 100000 

— | 5 179 136 
6. Rafmagnsverkstædi: 

a. Laun ..........00000.0 00... 152143 
b. Annar kostnaður ...............0... 200000 

352143 
=- Seld vinna og efni ................. 125000 

5 227 143 
7. Annar kostnaður ...........0.00000.... 900000 

— Tekjur ..........00.000 000 450000 

I 450 000 
——| 8012752 

III. Keflavíkurflugvöllur: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Laun .........0.0..00000 00... 356844 
b. Annar kostnaður ................... 382400 

— 739 244 
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2. Flugumferðarstjórn: 
a. Laun ........2...20000 000. 0... 1335669 
b. Álag á næturvinnu og aukavinna .... 490000 
c. Annar kostnaður ................... 500000 

— 2 325 669 
3. Radíódeild: 

a. Laun „.........2.00000 00... 0. 0. 76071 
b. Eftirvinna ..........2.202000000....0. 30000 
c. Annar kostnaður ............0..00..... 457200 

563 271 
4. Tryggingargjöld ................00000 00... 0. 154 000 
5. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva .............. 350 000 
6. Annar kostnaður .............000000000 00... 300 000 

—— 4432 184 
Aðrir flugvellir: 
1. Framkvæmdastjórn ..........0.00.000... 500000 

—- Fært á aðra liði .................... 130000 
—— 370 000 

2. Akureyrarflugvöllur ...........0.0200000 0... 750 000 
3. Egilsstaðaflugvöllur ............000.000000.0.0.0.. 200 000 
4. Vestmannaeyjaflugvöllur #............0.00.000... 230 000 
5. Sauðárkróksflugyðöllur .........2.0.00.00.0.0... 235 000 
6. Ísafjarðarflugvöllur ...........0.0.0.0000...0000.. 166 000 
7. Ýmsir flugvellir ...........000..0 000. 1000 000 
8. Snjómokstur .........000200000 00. 150 000 
9. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla .......... 50 000 

3 151 000 
Flugöryggisþjónustan: 
A. Framkvæmdastjórn: 

1. Laun ........000. 00... 201934 
2. Annar kostnaður ..........0.0.000... 130000 

— 331 934 
B. Flugumferðarstjórn: 

1. Upplýsingaþjónustan: 
a. Laun ........0202000 0000... 168739 
b. Annar kostnaður ................ 50000 

—— 218 739 
2. Flugumferðarstjórn, Reykjavík: 

a. Laun .......0..00000 000. 979244 
hb. Álag á næturvinnu og aukavinna .. 637000 
c. Annar kostnaður ................ 340000 

— | 1956 244 

3. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun ........0000200 000. 163207 
b. Aukavinna ......0000.0.0000... 135000 
c. Annar kostnaður ................ 66000 

— 364 207 
4. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 

a. Laun ........000000 0000. 163207 
b. Aukavinna .......0002020.0. 0... 65000 
c. Annar kostnaður ................ 70000 

— 298 207  
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5. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 
a. Laun „........2...00 000 157675 
b. Aukavinna ........0000000.000. 50000 
c. Annar kostnaður ................ 70000 

- 277 675 
C. Flugfjarskiptistöðvar og radiovitar: 

1. Radiodeild — stjórn, laun ................... 174 271 
2. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 
a. Laun ..........00.0000 000 696400 
b. Efni og varahlutir ............ 600000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 400000 

1696400 
=- Seld vinna og efni ........... 1475000 

. . . — - 221 400 
B. Radioverkstæði, Akureyri: 

a. Laun .......... 81603 
b. Efni og varahlutir ............ 150000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 75000 

306603 
=- Seld vinna og efni ............ 213000 

. . . —— 93 603 
C. Radioverkstæði, Egilsstöðum: 

a. Laun .........000 0. 16071 
b. Efni og varahlutir ............ 75000 
c. Ferðakostnaður og aukavinna . 80000 

231071 
= Seld vinna og efni ............ 123500 

— 107 571 
3. Rekstur stöðvanna .................. 2500000 | 

— Áætlað alþjóðlegt framlag ........ 1207000 

— 1293 000 

Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 5 336 851 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO .............000000 00. 227 000 
2. Ferðakostnaður .............0.00000000000.. 280 000 
3. ICAO-deild: 

a. Laun ..............0.0000 000 92670 
b. Annar kostnaður ................... 50000 

142 670 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri .............. 900 ond 
Styrkir til nåmsmanna og starfsemi åhugamanna .. 950 000 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun .............0...0 000 177039 
b. Til flugskráningar ...................... 393645 
c. Annar kostnaður ...................... 160000 

-—— 730 684 
a Tekjur .................0000 000... 20 000     710 684
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X. Til flugöryggiskerfis 
XI. Alþjóðaflugþjónustan: 

. Flugfjarskiptaþjónustan 

. Flugveðurþjónustan 
Flugumferðarstjórn 
Sæsímakostnaður 

— Alþjóðatillag 

XIL Framlag til 
Norður-Atlantshafi 

  

ICAO vegna veðurathugunarskipa á 

XIII. Veðurþjónusta á Grænlandi og lóranstöð í Færeyjum 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 
1. Af Reykjavíkurflugvelli 
2. Af Keflavíkurflugvelli 
3. Af öðrum flugvöllum 

E. Veðurþjónusta. 

I. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

1. Laun 
2. Aukavinna 
3. Annar kostnaður 

B. Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli: 
1. Laun 
2. Aukavinna 
3. Þóknun veðurathugunarmanna 
4. Annar kostnaður 

C. Loftskeytadeild: 
1. Laun 

2. Aukavinna 

3. Annar kostnaður 

D. Veðurfarsdeild: 

1. Laun 

2. Aukavinna 

3. Þóknun til veðurathugunarmanna .... 
4. Annar kostnaður 

FE. Áhaldadeild: 

Laun 

Aukavinna 

Veðurathugunaráhöld 
Annar kostnaður me

e 
Dr

 

soo... 

…ss0esmeeeeereteee 

sr... 
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HA 400 000 

IR 18 221 370 
FR 9 309 833 
FAR 6 162 098 
ARI 19 210 252 

52 903 563 
NR 49 042 223 

3 861 330 

AIR 724 000 

2 191 535 
30 804 088 

veere 3 900 000 
BA 14 000 000 
HI 150 000 

| 18 050 000 

Samtals D.. 12 754 088 

22. 405475 
.… 35000 
2. 290000 
—— 730 475 

.…… 786361 
„2. 300000 
.… 480000 
.… 1175000 

2 741 361 

… 256707 
.…… 123000 
.… 180293 
A 560 000 

.… 281467 
A 75000 

205055 
.… 390000 
mm 951 522 

.… 296681 
oe... 42000 
.… 145000 
... 140000 

623 681    
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F. Jardedlisfrædideild: 
1. Laun ..........200200 0000. 92670 
2. Aukavinna .........00000000.0...0.... 26000 
3. Jarðskjálftamælar utan Reykjavíkur .. 50000 
4. Annar kostnaður ...........0..00... 100000 
5. Ýmsar veðurfræðilegar mælingar .... 60000 

328 670 
G. Bóka- og skjalasafn: 

1. Aukavinna .........2000000. 000. 40000 
2. Annar kostnaður ................... 100000 

— 140 000 

6 075 709 
—— Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ........ 917 257 

———/| 5 158452 
Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ... 52 000 

Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun ............000 0000 1434086 
2. Aukavinna .............220.0 000... 922738 
3. Þóknun veðurathugunarmanna ...... 310345 
4. Annar kostnaður ..............0.... 1474976 

— 4 142 145 

B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkurflugvelli: 
1. Laun .............00.. 200 686692 
2. Aukavinna ............0...00 0... 416651 
3. Mælitæki til háloftaathugana ........ 2000000 
4. Annar kostnaður ..................… 287467 

— | 3390810 

C. Loftskeytadeild å Reykjavikurflugvelli: 
1. Laun .............0. 0. 412015 
2. Aukavinna ........2..0..0 0000... 214000 
3. Annar kostnaður .................... 233606 

859 621 
D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ........ 917 257 

Fært á 13. gr. D. XI. 2 .....0.. 9 309 833 

Samtals E. ... 

F. Ýmis mál. 
Ferðaskrifstofa ríkisins: 

1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun ............000 00 583676 
b. Aukavinna .......0.0..0 400000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 90000 
d. Annar kostnaður ................... 290000 

Landkynning ................00.0000. 0000. 

so 
DD 

Þátttaka í landkynningarstarfsemi Norðurlanda- 
þjóða LK eeee eee eee eee eee eee eee se   1363 676 

750 000   200 000 

5 210 452
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4. Kostnaður á Keflavikurflugvelli 
5. Hóteleftirlit 
6. 

00... 

Sr... 

Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ 

Tekjur ..............0200.000 0... 
Rekstrarhalli 

Skipaskoðun ríkisins: 
1. Laun ............2.000020.00 nn 
2. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 

3. Ferðakostnaður ...........0.0.0.0.000 0000... 

4. Annar kostnaður 0 .... 0... 

Laun .........00000 0000. 
Stundakennsla og prófkostnaður ................ 
Húsaleiga ..............2.00..0000 000. 
Hiti, ljós og ræsting .............0.0..2.000.0..... 
Til áhaldakaupa .............0000000 000. 00... 
Til námskeiða utan Reykjavíkur ................ 
Annar kostnaður .............2..02000........... N

O
 Co
 

9 

Sjómannaskólahúsið: 
Húsvarzla og reikningshald: 
1. Laun .............00220000 sens 

— Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu „............00.000 000... 699000 
Húsaleiga „...........00.00000 0000. 630000 

Til matsveina- og veitingaþjónaskóla: 
1. Laun .............2.000 0000 
2. Stundakennsla 
3. Áhaldakaup .........00000 000 
4. Annar kostnaður 

Til landmælinga: 
1. Laun .............00000 0000 

2. Prentun landabréfa 

3. Annar kostnaður 
Sr... .0.00000 eee 

Til jarðfræðikortagerðar ...............00.00..000.. 
Til sjómælinga og sjókortagerðar: 
1. Sjómælingar: 

a. Laun ".........000%00 000. 39564 

kr. kr. 
  

40 000 
20 000 
30 000 

2 403 676 
2 053 676 

1062 080 

250 000 
200 000 

— 500 000 
2 012 080 
1500 000 

  

500 688 
480 405 
142 740 
250 000 
55 000 

210 000 
61 000 

72 000 
1257 000 

1329 000 

1 329 000 

163 207 
88 000 
20 000 

270 000 
    92 699 

200 000 
625 000   

350 000 

512 080 

1 699 833 

541 207 

917 699 
20 000
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c. Útgerð sjómælingabáts .............. 460000 
d. Annar kostnaður ............000..0.. 90000 

— 829 564 

2. Sjókortagerð: 
a. Laun ..........0.0000000 0000... 87136 
b. Prentun ..........2.0000 00. 120000 
€. Efni 2... 55000 
d. Til kaupa á prentvél til sjókortaprent- 

UNAT sees 0 100000 
e. Annar kostnaður ................. …… 175000 

537136 
— Tekjur ...........0.000000 000... 110000 

—.—— 427 136 

1256 700 
IX. Styrkur til flugbjörgunarsveitarinnar .............. 50 000 
X. Til byggingar umferðarmiðstöðvar í Reykjavík .... 500 000 

XI. Til gistihúsasjóðs ..............0.0.0. 0000... 1000 000 
XII. Til endurbóta við Geysi ..........00000000 00. 80 000 

Samtals F.... 6 927 519     
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Til menntamála er veitt (menntamálaráðunevti): 

I. 
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A. Kennslumál. 

a. Háskólinn: 
SD

 
O
S
 

Or
 

a 
gm

 
þe
 

ma
 

Laun ......0...020000 00 
Til risnu háskólarektors og deildarforseta 
Húsaleigustyrkur háskólarektors ......... 
Hiti, ljós og ræsting .................... 
Til tannlækningastofu ................... 
Til kennslu í lyfjafræði lyfsala .......... 
Til verklegrar kennslu í lyfjagerð ........ 
Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ......... 
Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði 
Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ....... 

. Til stundakennslu .........000000000.0.. 

12. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 
indamanna .........002.0000 000. 

. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði 

. Til verklegrar kennslu í guðfræði ........ 
Fasteignagjöld og tryggingar ............ 
Prófkostnaður ...................00.00... 

. Íþróttakennsla .......0.00000. 000 
Til stúdentaskipta ...................... 

. Til landmælinga .................00000.. 
. Námskeið í uppeldisfræðum ............. 
. Til bókakaupa ..........0.0.000 000... 
. Til sérlestrarherbergja stúdenta .......... 
. Ymis útgjöld ...............0000000... 

Námskeið fyrir norræna stúdenta ........ 
. Til frjálsrar rannsóknarstarfsemi ........ 
- Rannsóknarstofa í lyfjafræði lyfsala ...... 
- Vegna orlofs háskólakennara ............ 
. Til félagsstarfsemi stúdenta ............. 

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun .............200.0es ves 

c. Handritastofnun Íslands .................... 

d. Til eðlisfræðirannsókna .........00000000... 

. a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum ........ 
Þar af til Lánasjóðs íslenzkra námsmanna 

samkv. lögum nr. 52/1961 kr. 5 920 310. 

b. Til leiðbeiningarskrifstofu um nám erlendis, 
samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 

neytisins ........2...0200.0. 0. 

kr. kr.   

  

5 912 717 
46 000 
24 000 

550 000 
330 000 
228 000 
30 000 
15 000 
10 000 
10 000 

494 238 

120 000 
20 000 
10 000 

130 000 
210 000 
120 000 
40 000 
45 000 
23 000 

250 000 
100 000 
570 000 
150 000 
150 000 
25 000 

150 000 
70 000 

1175 328 
2 281 000 

3 456 328 

8 953 485 

13 500   
9 832 955 

456 328 

125 840 
1350 000 

8 966 985
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Fræðslumálastjóraembættið: 
a. Laun .........0.000000 000. .n en 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

Föst laun ............0.20.000 000 
Stundakennsla ...........00200000..0.0.. 00 
Hiti, ljós og ræsting ....................... 
Viðhald húsa og áhalda .................... 
Náms- og húsaleigustyrkir ................. 
Styrkur til bókasafns skólans .............. 
Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 
Til prófdómara ..........00000000 0... nn. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ..............0.0.0.0.00000.0 00. 
Annar kostnaður ..........0000000.00. 0. 
Til kennsluáhalda ............00000 2000... 
Húsaleiga ...............0000000000 00 

enntaskólinn á Akureyri: 

Föst laun ............2..20.000 0... se 
Stundakennsla ..........0.200000. 0... 0... 
Hiti, ljós og ræsting ...........0.0..0000... 
Viðhald húsa og áhalda ...............0.... 
Námsstyrkir ..............0000. 0000... 
Til bóka og áhalda ............0000. 0000... 
Til bókasafns nemenda „........000000.00... 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ...............000.00 0000 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

Föst laun ..............2000 0... 0... 
Stundakennsla ........0.000000 0000... 
Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 
Prófkostnaður ............0.000.0.0. 00... 
Námsstyrkir ..............000 0000. 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 
Námsferðir ..............00000.00 00... 
Til bókakaupa og áhalda .................. 

- Annar kostnaður ............00000000 00... 

F
R
 

n
t
 
0
 
5
 

a
n
e
 

hu
d 

< ok
 

>=
 2 =
 

wn
 ra
 

o nm
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|=}
 > ck
 

far;
 = sr... 

Kennaraskólinn: 

1. a. Fóstlaun ............00 0000... 1223624 

b. Stundakennsla .................. 420000 

Profkostnadur .................. 35000 

Hiti, ljós og ræsting ............ 500000 
Bækur og áhöld ................ 15000 
Námsstyrkir .................... 20000 
Viðhald húsa og áhalda ........ 50000 m

p
 

me
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880 000 

162 000 

  

906 490 

2 920 952 
1930 000 
375 000 
300 000 
35 000 

5 000 
5 000 

125 000 
20 000 
3000 

100 088 
30 000 

120 000 

1323 278 
1050 000 
415 000 
350 000 
15 000 
25 000 

5 000 
20 000 

3 000 

634 850 
227 000 
235 000 
21 000 

8 000 
20 000 
3000 

10 000 
90 000 
85 000   

1786 490 

6 569 040 

3 368 278 

1333 850 

A 27
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h. Annar kostnaður ................ 100000 
i. Húsnæði utan skólans .......... 60000 

——.— | 2423 624 

2. Handidadeild: 
a. Laun ........200000 0000... 261408 
b. Stundakennsla .................… 77000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting . 75000 
d. Til áhaldakaupa ................ 60000 
e. Annar kostnaður ............... 40000 
f. Viðhald ...........0000.0........ 50000 

—.— 563 408 
——| 2987 032 

VIII. Vélskólinn: 
a. Föst laun .........0.00000000nn0n vn. 419 086 
b. Stundakennsla .......00.0.00000000.. 0. 0... 385 000 
c. Til verklegrar kennslu ............0.0..0..... 50 000 
d. Til áhaldakaupa ........0000000...... 90 000 
e. Hiti, ljós og ræsting ....................... 258 000 
f. Húsaleiga ............2..00 0... 0... 0... 274 000 
g. Prófkostnaður ........000.000. 0000... 61 000 
h. Styrkur til bókasafns .........0.000000000... 3 000 
i. Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 25 000 
i. Annar kostnaður ..........0.0000..0........ 123 000 

—————-| 1688086 

IX. Iðnfræðsla: 
1. Iðnskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ........0000000 0... 1389600 
b. Stundakennsla ........0000000... 750000 
c. Annar kostnaður ............... 1145000 

—— | 3284600 

2. Til iðnskóla utan Reykjavíkur: 
a. Laun ......0.0000000 0000... 632440 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 1066250 

— 1698 690 

3. Til listiðnaðardeildar Handíðaskólans: 
a. Laun .......0000000 000... 174274 
b. Stundakennsla og annar kostnaður 553250 

——.—— 727 524 

4. Laun vegna orlofs og forfalla .............. 81 604 
——| 5792418 

X. Almenn barnafræðsla: 
1. Til barnaskóla Reykjavíkur: 

a. Laun .......0000.00 00... 20104054 
b. Stundakennsla .........00..0.... 1300000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ......... 4180000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 4100000 

— |29 684 054 

2. Til barnaskólans á Akranesi: 
a. Laun .......0.200000 00... 1229082 
b. Stundakennsla ........00.00.00.. 45000
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c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 
og annar kostnaður ............. 

d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 

. Til barnaskólans á Ísafirði: 
a. Laun .......0000000 0... 0. 
b. Stundakennsla ........0000000... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

. Til barnaskólans, Sauðárkróki: 

a. Laun .......0000000 0... 

b. Stundakennsla ........000.0000... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður ............. 

. Til barnaskólans, Siglufirði: 
a. Laun ........00000000 0. 00... 
b. Stundakennsla .......00000000... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

. Til barnaskólans, Ólafsfirði: 
a. Laun .......00000 0000... 
b. Stundakennsla ......000.0000... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 
d. Viðhaldskostnaður ............. 

. Til barnaskóla Akureyrar: 
a. Laun ........200000 000. 00... 
b. Stundakennsla .......00000000.. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga 

. Til barnaskólans á Húsavík: 
a. Laun .......0000000 000... 

b. Stundakennsla .......000.00.0... 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

. Til barnaskólans á Seyðisfirði: 
a. Laun .......00000 0000 

b. Stundakennsla .....0..0000000.0.. 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

  

132500 
100000 

194651 
50000 

99850 
56300 

362627 
50000 

33500 
80000 

808318 
60000 

150500 
35000 

315748 
25000 

  

2840113 
100000 

258750 
.… 190000 

480289 
40000 

58625 
30000 

353025 
10000   

1 506 582 

1000 801 

526 127 

1053 818 

394 498 

3 388 863 

608 914 

444 025 
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10. Til barnaskólans í Neskaupstað: 

a. Laun ......000000 000. 539115 

b. Stundakennsla #.......0.0000000.. 20000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 
og annar kostnaður ............ 51500 

d. Viðhaldskostnaður .............. 90000 
— 700 615 

11. Til barnaskålans i Vestmannaeyjum: 

a. Laun ........0000000. 0... 1361268 

b. Stundakennsla .......0.00.0000... 60000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 116500 
d. Viðhaldskostnaður .............. 100000 

— 1 637 768 

12. Til barnaskålans i Keflavik: 

a. Laun ........0200 0000... 1506340 

b. Stundakennsla ........00.0000... 60000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 198750 
d. Viðhaldskostnaður .............. 70000 

—— 1835 090 

13. Til barnaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun ........0000 000... 2350920 
b. Stundakennsla ........0000.00... 100000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 245750 

d. Viðhaldskostnaður .............. 75000 

——— | 2771 670 
14. Til barnaskólans í Kópavogi: 

a. Laun ......00000000 000... 2261435 
b. Stundakennsla .......000000.000.. 40000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 442500 
d. Viðhaldskostnaður .............. 150000 

—.— 2 893 935 

15. Fastir skólar utan kaupstaða: 
a. Laun .......000000 0000. 20677355 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 1761200 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 
utan kaupstaða .........00..00.... 5716775 

—— {28 155 330 

16. Farskólar: 

a. Laun .......00000 000... 2679748 

b. Stundakennsla .............0...... 169000 

c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 
um rekstrarkostnaði farskóla ... 260185 

—— | 3108933 
17. Laun forfalla- og orlofskennara fyrir alla 

barnafræðsluna .........0000000..0 00.00.0000. 847 000 
18. Laun vegna tvi- og þrískipunar í barnaskólum 394 105
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. Framlög til byggingar barnaskóla og íbúða 
fyrir skólastjóra: 
a. Skólahús og skólastjórabústaðir 

i smíðum: 
1. Reykjavík, Breiða- 

gerði .............. 1155834 
2. Keflavík, íþróttahús 41667 
3. Kópavogur, Kársnes, 

1. áfangi .......... 80387 
4. Akureyri, Oddeyri, 

1. åf. seessrereeeeee 52454 
5. Siglufjörður ....... 546167 
6. Húsavík ........... 275000 
7. Seyðisfjörður ...... 34000 
8. Njarðvík .......... 70549 
9. Garðaskóli ........ 168235 

10. Kjalarnes .......... 34250 
11. Kjósarskóli ........ 23100 
12. Varmaland ........ 47279 

13. Reykhólar ......... 81375 
14. Patreksfjörður ..... 226667 
15. Suðureyri ......... 217384 
16. Mosvallaskóli ...... 50000 

17. Súðavík ........... 83000 
18. Skagaströnd ....... 107839 
19. Lýtingsstaðaskóli ... 45563 
20. Dalvík ............ 39167 
21. Svarfaðardalur .... 100808 

22. Aðaldalur .......... 10737 

23. Keldunes .......... 80000 

24. Torfastaðir ........ 16250 

25. Eiðar, barnaskóli .. 337625 

26. Egilsstaðir ......... 38600 
27. Breiðdalur ......... 153667 

28. Höfn, Hornafirði .. 131334 
29. Austur-Eyjafjöll.... 74834 
30. Laugaland í Holtum 500522 
31. Biskupstungur ..... 208584 
32. Reykjavík, Haga- og 

Vogaskóli ......... 402500 
33. Seyðisfjörður, 

íþróttahús ........ 129307 
34. Sandgerði ......... 123541 
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. Laun ráðskvenna: 
a. Laun .........20200 0000... 1338707 
b. Ráðskonustyrkir ................ 20000 

1358 707 
. Til aukakennara og stundakennslu ......... 116 500 
. Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 60 000 
. Til framkvæmdar sundskyldu í skólum sam- 
kvæmt tillögum íþróttafulltrúa ............. 2 307 500
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35. Bárðardalur ....... 326024 
36. Reyðarfjörður ..... 3551 73 
37. Reykjavík, Hamra- 

hlíð ............... 400000 
38. Hafnarfjörður, viðb. 130000 

39. Kópavogur, Kársnes, 
2. þf. 0 100000 

40. Vestmannaeyjar, við- 
bygging ........... 205019 

41. Seltjarnarnes, 1. áf. 355884 
42. Kleppjárnsreykir .. 773909 
43. Grafarnes .......... 116500 
44. Nesjaskóli ......... 100000 
45. Hvammstangi ...... 50000 

46. Reykjavík,  Lauga- 
lækur ............. 677500 

47. Hafnarfjörður, nýr 

skóli .............. 489375 
48. Mosfellssveit, Varm- 

árskóli ............ 686250 
49. Bíldudalur ......... 314792 
50. Laugaland á Þela- 

mörk .............. 821459 
51. Mývatnssveit ...... 452000 
52. Hella .............. 227125 
53. Þorlákshöfn ....... 123125 
54. Leirárskóli ......... 1790415 
55. Bessastaðaskólahverfi 93875 
56. Eskifjörður ........ 82000 
57. Egilsstaðir ........ 93875 
58. Blönduós .......... 93875 
59. Reykjavík,  Hamra- 

hlíð, 2. áf. ........ 2026125 
60. Ólafsvík, 2. áf. .... 50000 
61. Laugar í Dalasýslu, 

2. åf. ss... 735833 
62. Tálknafjörður ...... 345833 
63. Flateyri ............ 275000 
64. Akureyri, Oddeyrar- 

skóli, 2. áf. ........ 475000 
65. Þórshöfn .......... 135500 
66. Stöðvarfjörður ..... 150000 
67. Vík í Mýrdal ...... 26000 
68. Laugardalur, Árnes- 

sýslu ...0...000..00... 595833 
69. Skjöldólfsstaðir, 

skólastjórabústaður . 100000 
70. Reykjavík, Voga- 

skóli, 3. áf. ........ 1069500 
71. Grímsey .......... 54250 
72. Kolviðarnes ........ 2113750
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skólahús og skólastjórabústaðir: 

Raufarhöfn, 1. áf. .. 400000 

Reykjavík, Álfta- 
mýri, 2. áf. ........ 900000 
Reykir, A.-Húnav., 

1. åf. „0... 500000 
Hafnarfjörður, 2. áf. 728000 
Akranes, 2. áf. .... 297000 
Ísafjörður, 1. áf. .. 1000000 
Seltjarnarnes, 2. áf. 612500 

Borgarnes, 2. áf. ... 162500 
Flúðir, 1. áf. ...... 500000 
Garðahreppur, 2. áf. 612500 

. Ólafsvík, íþróttahús 300000 
. Dalvík, íþróttahús.. 200000 

- Vopnafjörður, 1. áf. 200000 
Hvamms- og Dyr- 
hólahr., 1. áf. ...... 245000 

- Djúpárhreppur, 
skólastjórabústaður . 117500 

. Hella, skólastjórabú- 

staður ............. 117500 
. Grindavík, skóla- 

stjórabústaður .... 117500 
Keflavík, skólastjóra- 

bústaður „......... 117500 
. Kópavogur, Digranes, 

1. áf. .............. 612000 
- Hveragerði, íþrótta- 

hús ............... 150000 
. Aðaldalur, 2. áf. ... 50000 
. Laugar, Dalasýslu, 

skólastjórabústaður 80000 
. Búðir við Fáskrúðs- 

fjörð, skólstjórabúst. 105000 
Flateyri, skólastjóra- 
bústaður .......... 105000 
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Hallormsstaður .... 1601953 
Öxarfjarðarskóla- 
hverfi ............. 263593 
Öngulsstaðaskóla- 
hverfi ............. 55000 
Reykjavík,  Hamra- 
hlíð, 3. áf. ........ 520000 

. Reykjavík, Álftamýri 700000 
Bolungarvík ....... 700000 
Reykdælaskóli ..... 144000 

. Hafnarfjörður ..... 560000 

. Ýmsir skólar ...... 150000 
— 27393571
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Til héraðsskólans að Núpi: 
a. Laun ........200000 000... 485938 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 200000 
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25. Hólmavík, skóla- 
stjórabústaður ..... 105000 

26. Seyðisfjörður, skóla- 
stjórabústaður ..... 105000 

27. Hvammstangi, skóla- 
stjórabústaður ..... 105000 

8544500 

c. Skólabilar: 
1. Ketildalahreppur ... 30000 
2. Vatnsleysuströnd .. 50000 
3. Kópavogur ........ 50000 

—— 130000 
— (36068071 

4. Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 
fræðslumálastjóra ........00000000 0... 0... 100 000 

. Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn þvi, 

að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- 
um Ókeypis .....0.000000 000 20 000 
Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ 10 000 

. Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 

tryggingar ........0000000 0000. denn. 350 000 

Til kennaranámskeiða .......00000000.0...0.. 50 000 
—-|121 392 906 

XI. Gagnfræðamenntun: 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ........0000 000. 0... 619637 

b. Til verklegs náms og aukakennslu 70000 

c. Hiti, ljós og ræsting ........... 200000 
d. Til kensluáhalda og bókasafns .. 10000 
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .. 9000 
f. Annar kostnaður ............... 75000 
g. Afborganir og vextir af lánum .. 55400 
h. Til skógræktargirðingar ........ 25000 
i. Til vatnsveitu ........0...0.00... 27000 
j. Til bygginga ........0.00.0...... 1000000 

— | 2091 037 

Til héraðsskólans í Reykholti: 
a. Laun .......0000000 00... 510690 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 208000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 160000 
d. Prófkostnaður ........0000.0000.. 20000 
e. Annar kostnaður ................ 140000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 200000 

1238690 

— Tekjur .......000000000 00... 200000 
—— | 1038690
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c. Ljós, hiti og ræsting ............ 600000 
d. Prófkostnaður ................. 30000 
e. Annar kostnaður ................ 100000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 800000 

2215938 
— Tekjur ................. 280000 

——— 1935 938 

Til héraðsskólans í Reykjanesi: 
a. Laun ..........00 00 265187 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 148000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 150000 

d. Prófkostnaður ................. 24000 

e. Annar kostnaður ................ 80000 
f. Viðhaldskostnaður ........... = 400000 

1067187 
Tekjur „..............0.. 340000 

—— 727 187 

Til héraðsskólans að Reykjum: 
a. Laun „........ 461851 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 160000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 120000 
d. Prófkostnaður ................. 24000 
e. Annar kostnaður ................ 140000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 420000 

1325851 
Tekjur ................. 335000 

— 990 851 

Til héraðsskólans að Laugum: 
a. Laun #2... 561894 
b. Stundakennsla og umsjón ........ 150000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 110000 
d. Prófkostnaður ................. 20000 
e. Annar kostnaður ................ 70009 
f. Viðhaldskostnaður ............. 450000 

1361894 
Tekjur .................... 220000 

———— | 1 141 894 
Til héraðsskólans að Skógum: 
a. Laun #........ 500690 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 260000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 715000 
d. Prófkostnaður ................. 24000 
e. Annar kostnaður ................ 210000 
f. Viðhaldskostnaður „............ 300000 

2009690 
Tekjur ...................... 901000 

— 1 108 690
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8. Til héraðsskólans að Laugarvatni: 
a. Laun .......0.00000 000. 493890 

b. Stundakennsla og umsjón ........ 200000 
c. Ljós, hiti, ræsting ................ 215000 
d. Prófkostnaður ................. 40000 

e. Annar kostnaður ................ 346000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 1200000 

2494890 
— Tekjur .......00000 0000. 1000000 

— 1 494 890 
9. Til gagnfræðaskóla i Reykjavik: 

a. Laun ........0200 000 17074620 
b. Stundakennsla .........00000... 1500000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 1450000 

d. Prófkostnaður ................. 250000 

e. Annar kostnaður „............... 1510000 
f. Viðhaldskostnaður ............ 2300000 
gs. Húsaleiga ..........0.000..00... 1000000 

— |25 084 620 

10. Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 
a. Laun seerne 1101844 

b. Stundakennsla .......0.000000... 52000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 110000 

d. Prófkostnaður „.........0..0.00.. 12500 

e. Annar kostnaður ................ 30000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 2500 

gs. Húsaleiga  ........0000000 000... 5000 
— 1313 844 

11. Til gagnfræðaskólans á Ísafirði: 
a. Laun “......000000 0. 845874 

b. Ljós, hiti, ræsting .............. 62000 
c. Prófkostnaður og stundakennsla .. 24000 
d. Annar kostnaður ................ 74500 

e. Viðhaldskostnaður ............. 25000 

f. Húsaleiga ......0.00.0.00. 0... 29500 

5 1 060 874 
12. Til gagnfræðaskólans á Siglufirði: 

Laun 2... 758995 

b. Stundakennsla ........0.0.0000... 70000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 104500 
d. Prófkostnaður ................. 8500 

e. Annar kostnaður ...........0..2... 50500 

f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 16500 
—.—— 1008 995 

13. Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun .......0000 00 1894013 

b. Stundakennsla ......000.0.0000.... 140000 

c. Prófkostnaður .........0.000.... 22500 
d. Ljós, hiti, ræsting ................ 85000 
e. Húsaleiga .........00000000.00.. 85000
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f. Viðhaldskostnaður ............. 65000 
g. Annar kostnaður ................ 132500 

——— | 2424 013 
14. Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 

a. Laun ..........000 00 380956 
b. Stundakennsla -..........00..... 40000 
c. Prófkostnaður .............00.... 3500 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 72500 
e. Viðhaldskostnaður ............. 30000 

f. Annar kostnaður ............... 25000 

551 956 
15. Ti gagnfrædaskålans i Neskaupstad: 

Laun ..ssseseeeeeereeerererreeee 291555 

b. Stundakennsla ................. 93000 

c. Ljós, hiti, ræsting „.............. 30000 
d. Prófkostnaður ................… 5000 

e. Annar kostnaður ................ 25000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 25000 

g. Húsaleiga ................000.0... 8000 

477 555 
16. Til gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum: 

a. Laun 2... 853697 
b. Stundakennsla ................… 58000 

c. Ljós, hiti, ræsting................ 100000 
d. Prófkostnaður ................. 9000 
e. Annar kostnaður ................ 40000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 15000 

1075 697 
17. Til gagnfræðaskólans í Keflavík: 

a. Laun ..........000000 000. 1123250 

b. Stundakennsla -................ 35000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 100000 

d. Prófkostnaður ................. 17500 

e. Annar kostnaður ................ 50000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 30000 

g. Húsaleiga ..................0.... 40000 

5 1395 750 

18. Til gagnfræðaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun Þ........00.0 0 1701525 
b. Stundakennsla „................ 75000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 131500 
d. Prófkostnaður ................. 10000 

e. Annar kostnaður ................ 94000 

f. Viðhaldskostnaður ............. 87500 

gs. Húsaleiga „..................... 17500 

0 | 2117 025 

19. Til gagnfræðaskólans, Kópavogi: 

a. Laun ..........00.00 1106912 
b. Stundakennsla ................. 11600
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c. Ljós, hiti, ræsting .............. 100000 
d. Prófkostnaður ..........0.00.0.. 10000 
e. Annar kostnaður ................ 175000 

f. Viðhaldskostnaður ............. 12500 

g. Skólabifreið, rekstur ............ 37500 
—— 1453 512 

20. Til miðskólans í Borgarnesi: 
a. Laun ........0000 00... 163208 

b. Stundakennsla ........0.00000.0.. 29000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 40000 

d. Prófkostnaður .............0.... 5000 

e. Annar kostnaður ................ 12500 

f. Viðhaldskostnaður ............. 17500 
— 267 208 

21. Til miðskólans í Stykkishólmi: 
a. Laun .......00000 00... 238012 

b. Stundakennsla .......00000.00... 50000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 56800 
d. Prófkostnaður ...........00.... 5000 
e. Annar kostnaður ................ 20000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 50000 

419 812 

22. Til miðskólans á Sauðárkróki: 
a. Laun “......000200 0... 366216 
b. Stundakennsla -.......0..000.... 20000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 50000 
d. Prófkostnaður ................. 7000 

e. Annar kostnaður ................ 28000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 12000 

—— 483 216 

23. Til miðskólans á Selfossi: 
a. Laun .....2000000 0... 524891 

b. Stundakennsla ........0...00.... 60009 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 25000 

d. Prófkostnaður ............0..000.. 5009 

e. Annar kostnaður ..............2.. 30000 
f. Viðhaldskostnaður ............. 25000 
gs. Skólabifreið, rekstur ............ 37500 

—— 707 391 

24. Til miðskólans í Hveragerði: 

a. Laun ".......000000 000 220000 

b. Stundakennsla ........000000... 35000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 18000 

d. Prófkostnaður .............0.0.. 3500 

e. Annar kostnaður ................ 31000 
f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 22000 
gs. Skólabifreið, rekstur ............ 45000 

—— 374 500
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Til unglingaskóla: 
a. Laun ...........00000000 0... 2319120 
b. Stundakennsla -................ 623000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði ....................... 162450 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt 
gagnfræðastigið ............................ 
Laun vegna tví- og þrískipunar í skólum gagn- 
fræðastigsins og þóknun fyrir stjórn unglinga- 
og miðskóla .............0.0...0.0.0. 0. 
Til sérfræðilegs ráðunauts um meðferð á skóla- 
nemendum með bæklun eða burðargalla .... 
Laun hjúkrunarkonu við skólana á Laugar- 
Vvatni 2... 
Til skíðakennslu í gagnfræðaskólum ........ 
Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 
skóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

i. Reykjavík, Réttar- 
holt, 1. áf. ........ 496667 

2. Stykkishólmur ..... 542792 
3. Siglufjörður ....... 399628 
4. Vestmannaeyjar .... 203331 
5. Reykholt .......... 211000 
6. Núpur ............ 161167 
7. Reykjanes ......... 45875 
8. Reykir ............ 447502 
9. Laugar ............ 33917 

10. Skógar ............ 159000 
11. Laugarvatn ........ 580283 
12. Eiðar .............. 66668 
13. Akranes ........... 380550 
14. Neskaupstaður ..... 276742 
15. Kópavogur ......... 672015 
16. Keflavík .......... 1142919 
17. Reykjavík, Vogaskóli 677500 
18. Laugar ............ 301250 
19. Reykjavik, Réttar- 

holt, 2. åf. ........ 1388275 
20. Reykjavik, Haga- 

skóli, 2. áf. ........ 1770000 
21. Akureyri, 2. áf. .... 790000 
22. Hafnarfjörður ..... 366667 
23. Reykjanes ......... 1616667 
24. Reykjavík, gagn- 

fræðask. verknáms .. 700000 
25. Reykjavík, Lang- 

holtsskóli .......... 620000 

14050415   

  

  

3 104 570 

148 040 

638 540 

45 000 | 

öl 989 
100 000 | 
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b. Ný skólahús: 
1. Reykjavík, Lang- 

holtsskóli, 2. áf. .... 600000 

2. Reykjavík, Réttar- 

holt, 2. áf. ........ 1000000 
3. Selfoss, 1. áf. ...... 500000 
4. Núpur ....0........ 500000 
5. Eiðar .............. 600000 

3200000 

vegna  gistihúsahalds (fyrsta greiðsla af 

þremur) .......000000 000 

. Gjöld samkv. 29. og 43. gr. laga um almanna- 

tryggingar ........00.220. enn. 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra ......0000000 000 n nn. 

Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 

stjóra .....0.0000 0000 

. Kostnaður við miðskólapróf í bóknámsdeild 

(landspróf) ...0..000000 enn 

. Prófkostnaður við mótornámskeið Fiskifélags 

Íslands ........00020. 0000 

. Til bókmenntakynningar í skólum .......... 

. Til listkynningar í skólum ........0.00.... 

. Til námskeiða fyrir sagnfræðaskólakennara .. 

XII. Stofnkostnaðarframlag vegna barna- og gagn- 

fræðaskólabygginga, er fullsmíðaðar voru 1954 

XIII. Til lagningar skolpveitu vegna skólanna á Laug- 

arvatni „........000 200 

XIV. Til framkvæmda á Rafnseyri .......20000000... 

XV. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 

1. Húsmæðrakennaraskólinn: 

a. Laun .......000000 000... 255877 

b. Stundakennsla og aðstoð ........ 87000 

c. Prófkostnaður  .....000000000... 11600 

d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 100000 

e. Annar kostnaður ................ 80000 

f. Kennsluáhöld ..........00.000... 5000 

g. Viðhaldskostnaður #............. 30000 

h. Kostnaður við námsdvöl að Laug- 

arvatni 0... 30000 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

Laun ......200 0000 472923 

Stundakennsla .......0000000... 110009 

Ljós, hiti og ræsting ............ 160000 

Annar kostnaður og prófkostnaður 50000 

Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 412500 s
p
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17 250 415 

1000 000 

200 000 

200 000 

85 000 

109 500 

73 000 
88 000 
60 000 
50 000 

599 477   1205 423 

75 149 199 

700 000 

500 000 
500 000



  

  

    

29. desember. 225 Nr. 87. 
14. gr. 

kr. kr. 

3. Húsmæðraskólinn á Akureyri: 
a. Stundakennsla ................. 113000 
b. Ljós og ræsting ................ 30000 
c. Annar kostnaður ................ 15000 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ........ 45000 

— 203 000 
4. Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

a. Laun ............0200 0000... 313571 
b. Ljós, hiti, ræsting .............. 58500 
c. Annar kostnaður og stundakennsla 72500 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 32625 

—— 477 196 

5. Orlofs- og forfallakennsla .................. 16 072 
2561 168 

XVI. Til íþróttamála: 

1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun ...........0..0...00 00. 174274 
b. Stundakennsla -................ 65000 
c. Prófkostnaður .................. 6500 
d. Til námskeiða fyrir íþróttakennara — 70000 
e. Íþróttatæki og til bókasafns ...... 25000 
f. Ræsting, ljós og hiti ............ 60000 
g. Lagfæring íþróttavalla .......... 125000 
h. Viðhald á íþróttahúsi .......... 75000 
i. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar ........... 00. 15000 
j. Annar kostnaður ................ 81000 

—— 696 774 
2. Til íþróttasjóðs ............00.000000 00... 3 000 000 
3. Til Íþróttasambands Íslands ................ 250 000 
4. Til Íþróttasambands Íslands, byggingarstyrkur 150 000 
5. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 

kennslu og til prófdómarastarfa ............ 41 770 
6. Laun Lárusar Rist, sundkennara ............ 20 072 
1. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ........ 60 000 
8. Til íþróttaskólans í Reykjadal í Mosfellssveit, 

stofnkostnaður „.............0.0000000. 0000. 75 000 
9. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 100 000 

10. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 8000 
11. Til Íþróttasambands Íslands til utanfara í- 

þróttamanna og námskeiða ................ 300 000 
12. Til Ólympíunefndar Íslands vegna Ólympíu- 

leikanna 1964 .............020.0. 0... 0... 250 000 
13. Til yfirbyggingar sundlaugar á Siglufirði 

(önnur greiðsla af fimm) ............0...... 300 000 
—| 5251 616 

XVII. Til kennslu heyrnar- og målleysingja: 
1. Laun ............0.0.0020 0. 322 727 
2. Fæðiskostnaður ................000000....... 150 000 
3. Kaup starfsstúlkna ...........00000.0..00.. 202 000 
4. Til áhaldakaupa .........0..00000 00... 70 000
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5. Annar kostnaður ..........0.0000............. 

6. Stundakennsla ...........sss er enn... 

7. Viðhaldskostnaður ..........2000000......... 

Styrkur til náms- eða hælisvistar stúlkna, sem 

lent hafa á glapstigum ..........00.000000.0.0..0.. 
Kostnaður við barnaverndarráð ............... 
Til blindrastarfsemi .........00.000.0000 0. 0... 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 

íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur .......2.00000000 0. 0000 
b. Ferðastyrkur .........0.0.00000 0000... 00... 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 

fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlif, sögu 
og bókmenntir ............00000 00.00.0000... 
Styrkur til þess að bjóða grænlenzkum stúdent, 
námsmanni eða áhugamanni til námsdvalar, til 
að læra íslenzka tungu, sögu og bókmenntir ... 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 
Til Skáksambands Íslands .................... 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga ...........2..2.02000 000 nn en 
Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur ...... 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
það jöklamælingar ..........0.0..0000 0000... 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytis- 
ÍNS 20...02.0000 000 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, til að 
starfa að sparifjáröflun í skólum ............. 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ...... 

Styrkur til starfsemi K. F. U. M. í Vatnaskógi .. 
Til þjóðdansafélagsins ...........00.00000000... 
Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 
skóla: 

a. 1. Laun ...........0.0 00 834030 
2. Annar kostnaður ................ 400000 

b. Fræðslustjórinn í Reykjavík: 
1. Laun "......... 00 46335 
2. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) ..................... 250000 

Endurskoðun skólakostnaðar: 
a. Laun .............000.20000 0000 
b. Annar kostnaður .................0.00000.0.. 
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150 000 

60 000 

40 000 

—— 994 727 
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180 000 
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XXKVII. Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % 

af námsbókagjaldi .............0..0000 000... 1800 000 
XXXVIII. Til upptökuheimilisins í Elliðahvammi ......... 225 000 
XXXIX. Til eftirlits með skólabyggingum .............. 168 000 

XL. Til Blindravinafélags Íslands vegna rekstrar 
Blindraskólans ..............00.00 00. 0... 0... 36 950 

XLI. Eftirlit með veikindaforföllum ................. 15 000 
XLIL Til fræðslu- og kynningarmóts skólastjóra .... 30 000 

Samtals A. ... 258 737 523 

B. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 
1. Laun ...........200.000 00 782 148 
2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók- 

bands ............0000000. 000. nn 600 000 
3. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 20 000 
4. Til árbókar ...........0.00000 00... enn. 25 000 
5. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár ............0.02.00000 0000. 30 000 
6. Til að gera mikrofilmur af handritum ...... 30 000 
1. Til innréttinga hússins ................0.... 200 000 
8. Ýmisleg gjöld ...................0..0.. 112 000 
9. Til skráningar íslenzkra kvæða ............ 30 000 

——| 1829148 

II. Þjóðskjalasafnið: 
1. Laun .............00.00.0 00 ner 607 877 
2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala ..............0.0200000... 40 000 
3. Til æviskrárritunar .................0...... 5 000 
4. Ýmisleg gjöld ............00.0..000 0... 30 000 
5. Til afritunar á manntölum ................ 5 000 
6. Til mikrofilmunar á skjölum .........0..... 10 000 
7. Til ljósritunar kirkjubóka ............0..... 25 000 

722 877 

III. Þjóðminjasafnið: 
1. Laun ..........0220000 0... even 423 923 
2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 
og ritfanga ........20020000.00 00... 265 000 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 35 000 
4. Til viðhalds gamalla bygginga .............. 285 000 
5. Til hljómplötusafns .........00.0000000...... 5000 
6. Til viðhalds húss og lóðar .................. 34 000 
7. Til rekstrar hússins ................0.0..0.... 325 000 
8. Til örnefnasöfnunar ............0000000.0.. 40 000 
9. Til þjóðfræðasöfnunar .................... 30 000 

10. Til viðhalds sögulegra minja í Reykholti .... 10 000 
11. Til endurbóta á skrifstofu .................. 50 000     

A 29
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12. Til byggðasafna .........2.0200 0... 0... 
13. Til að minnast 100 ára afmælis þjóðminja- 

safnsins ......02.02.00 00 

IV. Til stofnunar skólaminjasafns ........0....... 

V. Listasafn Íslands: 
1. Laun .........200000 00... 
2. Annar kostnaður .........0.0000000.... 0... 

VI. Náttúrugripasafnið: 
1. Laun ..........2000000 00... 
2. Til kaupa á náttúrugripum, bókum, safnhirzl- 

um, áhöldum og efnum ...........00..0..0... 
3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ........... 
4. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. Finns 

Guðmundssonar 8000) ......00000000.0.0..... 

5. Til útgáfu Acta naturalia islandica ......... 
6. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa í 

þágu safnsins ..........0..00000 0000... 
7. Til Eyþórs Einarssonar til að gera kort af út- 

breiðslu íslenzkra háplöntutegunda .......... 
8. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld ............ 

VII. Til náttúrugripasafns Akureyrar ............... 
VIII. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........... 

IX. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum .......... 
X. Til náttúruverndarráðs vegna friðunar Grábrókar 

í Norðurárdal (önnur greiðsla af fimm) ...... 

XI. Safnahúsið: 
1. Laun dyravarðar ..........0.0000 00... 0... 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .......... 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........... 
4. Ymis gjöld .........020000 000... 

XII. a. Framlag til bókasafna samkvæmt lögum nr. 
42/1955, um almenningsbókasöfn: 
1. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 675000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga .......0000 00 485000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana .............. 115000 

b. Styrkir til bókasafna og lesstofa: 
1. Til iðnbókasafns í Reykjavík .... 2500 
2. Til bókasafns Dagsbrúnar, Reykja- 

VÍk 2... 000 25000 
3. Til bókasafns í Flatey .......... 1250 
4. Til sýslunefndar V.-Ísafjarðarsýslu 

vegna bókasafns Sighvats Gríms- 
SONAF „2... 1250 
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100 000 

125 000 

1727 923 
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100 967 
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100 000 
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8 000 

140 000 
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30 009 

25 000 

65 000 

50 000 
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145 000 

96 000 

60 000 
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5. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokkhólmi 1000 

6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Siglufirði ....................... 10000 

7. Til lesstofu Sjómannafél. Rvíkur 3750 
8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 

Raufarhöfn ..............020.... 4000 
9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í 

Vestmannaeyjum ............... 4000 
10. Til sjómannalesstofu í Bolungarvík 1200 
11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 

Hornafirði ...................... 1200 
12. Til sjómannalesstofu á Akranesi . 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík .. 20000 
14. Til Fræðslumyndasafns ríkisins .. 500000 
15. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku .........00.0000 00... 5000 
16. Til Norræna bókasafnsins í París 

til kaupa á íslenzkum bókum .... 5000 
—- 589 150 

Til byggingar bókasafna og lesstofa ........ 300 000 
d. Til byggingar bókhlöðu á Akureyri vegna 100 

ára afmælis Akureyrarkaupstaðar .......... 1000 000 
——/ 3164150 

XIII. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu 
fornbréfasafns og annarra rita .............. 85 000 
Til Þjóðvinafélagsins ....................... 10 000 
Til Fornleifafélagsins ...................... 25 000 
Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 
bækur, landsyfirréttardóma o. fl. ............ 30 000 

5. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 
semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar ...........00000.00000.00.0.. 15 000 
Til Fornritaútgáfunnar ..................... 75 000 
Til Hins íslenzka fornritafélags vegna út- 
gáfu Landnámu .............0000000.00.. 60 000 
Til útgáfustarfsemi  Þjóðvinafélagsins og 
Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu .. 12 000 
Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ...................... 20 000 

. Til að safna gögnum og semja rit um íslenzka 
þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð- 
stöfun Fiskifélags Íslands .................. 25 000 

. Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ...... 20 000 
Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 25 000 
Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita .. 50 000 
Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd- 
listarsögu Íslands fyrir siðaskipti ............ 8 000 
Til Halldórs Halldórssonar prófessors til þess 
að rannsaka íslenzk orðtök ................   8 000
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16. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 
starfa ........00000000 0000 8 000 

17. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ...... 8 000 

18. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann- 

sókna á verzlunarsågu Íslands á 14. og 15. 
Öld .......0000200. 00 8000 

19. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ........ 10 000 
20. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til ritstarfa 8 000 
21. Til Guðrúnar P. Helgadóttur skólastjóra til 

ritstarfa C........0..0.0.0020 0 8000; 
22. Til Steins Dofra ættfræðings ................ 20 400 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 
honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign 

Landsbókasafnsins. 
23. Til útgáfu íslenzkra nýyrða .............. 50 000 
24. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 100 | 

bus. kr. framlagi frå Sáttmálasjóði .......... 325 000 | 
25. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna ........02000000 000 n 8 000 
26. Til útgáfu héradssagnarita, eftir tillögum heim- 

spekideildar háskólans .........0200.000000.. 40 000 
27. Til Norræna félagsins ..............0........ 30 000 | 
28. Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnaðar | 

nemenda frá Norðurlöndum ................ 14 000 
29. Til stúdentaráðs Háskóla Íslands .......... 20 000 
30. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé- 

lagsstarfsemi ..........0.. 00. 5 000 | 
31. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 25 000 
32. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 

manntalsins frá 1816 ..............00.00.... 10 000 
33. Til útgáfu manntalsins frá 1890 ............ 30 000 
34. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga .......... 20 000 
35. Til héraðsskjalasafna samkv. lögum nr. 7/1947 50 000 

36. Til rannsókna á sögu íslenzkra heilbrigðis- 
mála eftir ákvörðun heilbrigðismálaráðherra 25 000 

37. Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 
gáfu esperanto-orðabókar .................. 10 000 

38. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menn- 

ingarmálanefndina ...........0..00....0..... 50 000 
39. Til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs .. 80 000 
40. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um 

menningarsögu Norðurlanda til 1550 ........ 75 000 
41. Til norræna sumarháskólans ............... 30 000 
42. Til norræns blaðamannanámskeiðs í Árósum 25 000 
43. Til íslenzka stærðfræðifélagsins ............ 20 000 
44. Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á æviskrám 

Dalamanna ..............0.0.0.000 0000. 15 000 
45. Til útgáfu á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar 

forseta (lokagreiðsla) ...................... 100 000   46. Til útgáfu tónverka Jónasar Tómassonar .. 10 000
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47. Til Ásmundar Guðmundssonar, fyrrv. biskups, 
til þýðinga á Nýja testamentinu ............ 

48. Til Jóns Dúasonar til útgáfustarfsemi ...... 
49. Til Halldóru Bjarnadóttur til útgáfustarfsemi 
50. Til útgáfu á Scandinavia, International Journal 

of Scandinavian Studies: 
a. Stofnkostnaður (síðari greiðsla) .... 12000 
b. Kostnaður við ritstjórn og ritlaun .. 18000 

51. Til útgáfu úrvals norrænna bókmennta á 
enska tungu ............0.....0 000... 

52. Til útgáfu á Linguaphonenámskeiði í íslenzku 
53. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna íslenzk- 

þýzkrar orðabókar .........0.0.0.0000000 0... 

Til skálda, rithöfunda og Hstamanna ........... 

Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og Halil- 
dór Kiljan Laxness njóta 33220 kr. heiðurslauna 
hvor. 
Til Rithöfundasambands Íslands ............... 
Til Bandalags íslenzkra listamanna ............. 
Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ...... 

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 
skandinavískan rithöfund hér á landi. 
Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu sam- 
kvæmt ákvörðun menntamálaráðs ............. 

. Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík ........ 

. Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum ......... 
. Til íslenzkrar listsýningar í Danmörku ........ 

XXII. 
XXII. 
XXIV. 
XXV. 

Til listidnsyningar í París .................... 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ......... 
Til Árna G. Eylands til ritstarfa .............. 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana .........00......02 000. 
Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa ........ 
Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til rit- 
starfa C..............0.0 0. 
Til Lúðvígs Guðmundssonar til ritstarfa ....... 
Til Lúðvíks Kristjánssonar til ritstarfa ........ 
Til Magnúsar Björnssonar til ritstarfa .......... 
Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp .............. 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .... 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 
SÓkNA .........0..0200000 00 
Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann-. 

SÓkNAa ........0.0000000 000 
Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum plöntum ............0...00000 00 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds .............. 

kr. kr. 
  

  

20 000 
60 000 
50 000 

30 000 

50 000 
50 000 

25 000 

  

1 890 400 
2134 456 

15 000 
45 000 
2500 

30 000 
60 000 
20 000 

100 000 
49 840 

8 000 
8 000 

8 000 
8 000 

8 000 
10 000 
25 000 
10 000 

10 000 
8 000 

8 000 

8 000 

8 000 
15 000 
10 000
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XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 
XLIII 
XLIV. 
XLV. 
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Til Jóns Leifs tónskálds ...........0.0000000.. 
Til Árna Björnssonar tónskálds ............... 
Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms í 
hljómsveitarstjórn ..........000000. 0... 0... 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs eftir reglum, sem mennta- 

málaráðuneytið staðfestir .........0.2.000000.00.0.. 
Til Vísindasjóðs .........0.000000 000. 
Til leiklistarstarfsemi ..........0.0000 000... 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga .............. 
Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfsskýrslu 
til menntamálaráðuneytisins: 

1. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur 

2. Til sama, laun skólastjóra og þriggja kennara 
í kennaradeild ............2000000 0... 0... 

3. Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta 
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að .. 

4. Til Tónlistarfélags Ísafjarðar ............... 
5. Til tónlistarkennslu á Siglufirði ............ 

Fjárveitingin skiptist að jöfnu milli tón- 
listarskóla Siglufjarðar og tónskóla Siglu- 
fjarðar. 
Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ............ 
Til tónlistarskóla Akraness ............0.... 
Til tónlistarskóla á Eyrarbakka ............ 
Til tónlistarskóla Selfoss .......000.0000.... 
Til tónlistarskóla á Hvolsvelli .............. 
Til tónlistarskóla Neskaupstaðar ............ 
Til tónlistarskóla í Keflavík ................ 
Til tónlistarskóla í Húsavík ................ 

. Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 

þe
 

Jor
d 

þr
 

þr
 

þr
 

sm
 
M
O
 
0
 

a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur .... 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins í 

Reykjavík .......000000 0000 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans i 

Reykjavík .......00000000 0000... 10000 
d. Til lúðrasveitar Sandgerðis ...... 10000 
e. Til lúðrasveitar Akraness ....... 10000 
f. Til lúðrasveitar Stykkishólms ... 10000 
g. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ...... 10000 
h. Til lúðrasveitar Siglufjarðar „... 10000 
i. Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .... 10000 
j. Til lúðrasveitar Akureyrar ...... 25000 
k. Til lúðrasveitar Húsavíkur ...... 10000 
1. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar .. 10000 

m. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja .. 25000 
n. Til lúðrasveitar Selfoss ......... 10000 
o. Til lúðrasveitar Keflavíkur ...... 10000 

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

10 000 

15 000 

8 000 

216 009 

250 000 

660 000 

125 000 

125 000 

304 284 

90 000 

60 000 

40 000 

60 000 

50 000 

15 000 

40 000 

15 000 

15 000 

60 000 

15 000 
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p. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 
q. Til lúðrasveitar Kópavogs ...... 10000 
r. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ..... 10000 

XLVI. 

XLVI. 

XLVIII. 
XLIX. 

L. 
LI. 

LIL. 

LIII. 
LIV. 
LV 
LVL 

LVII. 
LVIII. 
LIX. 
LX. 
LXI. 

LXI. 
LXIII. 
LXIV. 
LXV. 

  

15. Til Sambands islenzkra lúðrasveita ......... 
16. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt „......0002000 000 

17. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og 
barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn 
í kirkjum og barnaskólum, með umsjá söng- 
málastjóra þjóðkirkjunnar ................. 

18. Til Sambands íslenzkra karlakóra .......... 
19. Til Landssamb. blandaðra kóra og kvennakóra 
20. Til söngfélagsins Heklu .................... 
21. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu ............0..0.0.0000... 
22. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upptöku 

rímnalaga á segulband, enda annist þjóðminja- 
safnið vörzlu segulbandanna ............... 

23. Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgelleik 
og söngstjórn .........0..2.0000 000... 

24. Til tónlistarskóla til hljóðfærakaupa o. fl. .. 

Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 
un menntamálaráðs ................0000.00...0.. 
Til tónleikahalds íslenzkra tónlistarmanna er- 
lendis, eftir ákvörðun menntamálaráðs ........ 
Til Elsu Sigfúss söngkonu ...........0........ 
Til Maríu Markan Östlund til söngkennslu .... 
Til Leifs Þórarinssonar til tónlistarnáms ...... 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmyndalist 
Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhús .... 
Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmyndalist 

Til Guðmundar Jónssonar söngvara ............ 
Til Jóhanns Konráðssonar söngvara ............ 
Til Þorsteins Hannessonar söngvara .......... 
Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ............ 
Til Þuríðar Pálsdóttur söngkonu .............. 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar .........0.00.0.... 
Til Imgvars Jónassonar ..........0.0.000 000. 
Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ............0....00 0... 
Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms .. 
Til Ketils Ingólfssonar til tónlistarnáms ........ 
Til Sigursveins D. Kristinssonar .............. 
Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla .. 

  

    

14. gr. 

kr. kr. 

250 000 

40 000 

14 560 

15 000 

35 000 

35 000 

10 000 

60 000 

10 000 

8 000 

200 000 

1 566 844 

135 000 

30 000 

8 000 

10 000 

8 000 

8 000 

5 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

8 000 

10 000
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LEXVII. 
LXVII. 
LXIX. 

LXX. 

LXXI. 

LXXII. 

LXXIII. 

LXXIV, 

LXXV. 

LXXVI. 

LXXVII. 

LXXVIII. 

LXXIX. 

LXXX. 

LXXXI. 

LXXXII. 
LXXXIII. 

LXXXIV. 

LXXXV. 

LXXXVI. 

  

  

  

  

  

234 29. desember. 
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kr. kr. 

Til sång- og óperuskóla í Reykjavík .......... 15 000 
Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara .......... 25 000 
Til Nínu Sæmundsson, myndhöggvara ........ 12 000 
Til Helga Hjörvar, til ritstarfa og viðurkenn- 
ingar fyrir störf í þágu Alþingis um nær 50 

ára skeið .........22.0000000. eens. 20 000 

Til Vilhjálms Ögmundssonar á Narfeyri, til 
stærðfræðiiðkana ...........0000000. 000... 20 009 
Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmanna- 
eyjum, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagningu 
fiskimiða við Vestmannaeyjar ..........0...... 10 000 
Til Jóns Sigurðssonar vegna framlags hans til 
atvinnusögu frá upphafi vélbátaaldar .......... | 10 000 
Til listasafns Einars Jónssonar: | 

1. Laun ........00000 00 eeen 68 424 

2. Til ljósa og hitunar „.........0.0.00000... 36 000 
3. Viðhald og endurbætur .................. 200 000 
4. Ýmis gjöld .........20.00.00. 00. 70 000 

374 424 

Til vörzlu og sýningar listaverkagjafar Ásgríms | 
Jónssonar ......0000000 000. 80 000 
Til eflingar menningarsambands við Vestur-Ís- 
lendinga: 
a. Námsstyrkur skv. ákvörðun menntamála- 

ráðuneytisins, sbr. 1. nr. 76/1942 .......... 23 500 
b. Til Þjóðræknisfélags Íslendinga ........... 3 000 

26 500 

Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Íslend- 
ÍNA ....02000 00 i 50 000 
Til minningarlunda og skrudgarda undir eftir- | 
liti og samkvæmt ráðstöfun skógræktarstjóra .. | 60 000 
Styrkur til að reisa minnismerki Bjarna Jóns- | 
sonar frá Vogi við Vog á Fellsströnd .......... | 25 000 
Til Steinunnar Ólafsdóttur í viðurkenningar- | 
skyni fyrir margs konar adstod og fyrirgreidslu 
við Íslendinga í Kaupmannahöfn ............ 18 000 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 
59 1928 .......00000 0000 8 000 
a. Til umbóta á Þingvöllum .........0.0.0.... 300 000 
b. Til umbóta á Þingvallabænum o. fl. ........ 200 000 

—.—.—— 500 000 

Laun þjóðgarðsvarðar „........0.020000000...0.. 71 231 
Til — Vesturheimsblaðsins  Lögbergs—Heims- 
kringlu .........0..000000 0000 n0 nn 113 000 

Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaft- 
fellinga til að byggja yfir áraskipið Pétursey .. 5000 
Til Matthíasarfélagsins á Akureyri, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi frá Akureyrarbæ .......... 40 000 
Til Zontaklúbbsins á Akureyri til lóðarkaupa | 50 000  



29. desember. 

LXXXVII 

LXXXIX 
XC 
XCI 

. Til barnamusikskålans, Reykjavik 
LXXXVIII. Til Erlings Vigfússonar til söngnáms 

- Til Guðmundar Guðjónssonar til söngnáms 
. Til Ólafs Jónssonar til söngnáms 
. Til Sigurðar Björnssonar til söngnáms 

14. gr. 
Nr. 87. 

  

Samtals B. ... 

kr. kr. 
  

40 000 
8 000 
8 000 
8 009 
8 000 

      18 565 018 

  

A 30
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Til kirkjumåla er veitt (kirkjumålaråduneyti): 

29. desember. 

  

I. Biskupsembættid: 
Laun 

Risna 
Skrifstofukostnadur 

II. Embætti sóknarpresta og prófasta: 
Laun 
Embættiskostnaður presta 
Síma- og frímerkjakostnaður presta 

sm
 

Go 
DO 

på 
fe
 

Ov 
im 

GO
 
B
O
 

setrum 

Húsaleigustyrkur presta 

"
9
 

prestlaunasjóði (áætlað) 

laga nr. 38/1947 

(sbr. 28. gr. laga nr. 38/1947) 

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Laun 

IV. Til eflingar kirkjusöngs skv. ráðstöfun söngmálastjóra 
V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ....... 
VI. Kostnaður við kirkjuráð (sbr. 17. gr. laga nr. 43/1957) 

VII. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til safnaða 
VIII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar ......... 

IX. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóðkirkju 
X. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. 1. nr. 43/1954 

KI. Til kynningarsjóðs ísl. og vestur-ísl. kirknanna .... 
XII. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda .. 

XIII. Til kristilegrar æskulýðsstarfsemi ...........00.... 
XIV. Til byggingar Skálholtskirkju .......0020.00000000 0. 
XV. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 .. 
XVI. Til eftirlits með kirkjugörðum .......000.00000... 
XVII. Til biskupsbókasafns ........0.000 00... s.n... 
XVIII. Kostnaður við kirkjuþing .........200000.......0.0... 
XIX. Til Hins íslenzka biblíufélags .........0.000000.... 
XX. Til Æskulýðssambands þjóðkirkjunnar í Hólastifti 

vegna framkvæmda við sumarbúðir við Vestmanns- 
vatn i Aðaldal .........0.00000 000 

Samtals 

  

Ljós og hiti í biskupsbústaðnum .............. 

sr... 

Ferðakostnaður biskups ......0.00000.0.0..... 

Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

ss... 

Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 
setrum, vextir af seldri prestmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl, sem áður var greitt úr 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 

8. Til endurbyggingarsjóðs útihúsa á prestssetrum 

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

10. Til greiðslu á hempum presta skv. 24. gr. 1. 38/1954 

So... 

so 

      

kr. Kr. 

282 159 
35 000 
10 000 
60 000 
60 000 

—— 447 159 

10 477 237 
1000 000 
225 000 

1000 000 
120 000 

250 000 

35 000 

15 000 

165 000 
60 000 

————| 13 347 237 

92 670 
10 000 

— 102 670 
45 000 

8 000 
15 000 

300 000 
7 000 
7 500 

1 000 000 
25 000 
60 000 
85 000 

800 000 
16 000 
21 300 
10 000 

150 000 
100 000 

100 000 

16 646 866 
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16. gr. 

Nr. 87. 

Til atvinnumála er veitt (atvinnumálaráðuneyti og iðnaðarmálaráðuneyti): 
  

A. Landbúnaðarmál. 

. Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ................ 
Til sama, til kynnisferða bænda 
Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra .. 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta 
B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ................... 14000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI. ..... 12000000 

C. Vegna III. kafla laganna: 

a. Til stofnkostnaðar ................... 475000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

ANNA 2... 150000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna .................200 0000 
b. Til kaupa á jarðræktarvélum 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 
skýrslu um störf sín ..........0....0..00 000. 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1 nr. 94 5. júní 1947 ..................0 00. 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 

  

félaga Ll... 500000 
2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ...........0..0.0...... 42000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 35000 
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 525000 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ..................... 60000 
4. Til afkvæmarannsóknarstöðva sauðfjár — 10000 

c. Hrossarækt: 
1. Til hrossaræktarsambanda ............ 50000 
2. Verðlaunafé á landssýningu ............ 20000 

  

  

kr. kr. 

5 040 000 
20 000 

237 000 
125 000 

1200 000 

26 000 000 

785 000 
—., 27 985 000 

160 000 
1000 000 

120 000 
——| 1280000 

300 000 

100 000 

542 000 

630 000   
i   70 000
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16. gr. 
  

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga 
e. Til sæðingarstöðva 

sr... 

FO eee see 

Framlag til bufjårtryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 

Til tilraunaráðs búfjárræktar 

Til jarðræktartilrauna: 

Rekstrarkostnaður 

b. Stofnkostnaður .........0000 0000 sne0 enn... 

c. Til framkvæmda á áveitulandi í Flóa 

d. Til útgáfustarfsemi 

so... 

> sr see eee veere 

… eee. 

sr... 

Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins . 

Framlag samkvæmt lögum nr. 75/1962, um stofnlána- 

deild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 

sveitum: 

a. Samkvæmt 27. gr. til landnáms ........0.00000000.. 

b. Samkvæmt 4. gr. 1. Fast framlag til Stofnlánadeildar 

c. Samkvæmt 4. gr. 3. Árlegt framlag til Stofnlánadeild- 

ar móti 1% álagi á söluvörur landbúnaðarins sam- 

kvæmt 4. gr. 2. (áætlað) .......000000..000.0..0.. 

d. Samkvæmt 48. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum ...... 

e. Samkvæmt 64. gr. til ræktunar og framkvæmda, sbr. 

60. og 63. gr. ....0000000 sn 

Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir . 

Til leiðbeiningar og tilrauna með æðarvarp eftir ráð- 

stöfun Búnaðarfélags Íslands 
Til fyrirhleðslna: 

a. Í Þverá og Markarfljóti ..........0000000.0..0..... 

b. Í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 

c. Í Kotá í Öræfum .......0000000 0 e.s 

d. Í Keldnaá í Fljótsdal 

sr... 

Til fyrirhleðslna gegn %g kostnaðar annars staðar að: 

. Í Hörðudalsá ........2.00. 00 0een ner 

Í Miðá í Dalasýslu ......0000000 00. en... 

Í Vatnsdalsá í Ásahreppi 
Í Selá í Hofsárdal ........00.0000 0... 
Í Fjarðará í Borgarfirði eystra 
Í Norðfjarðará ........200000.0 rann 

Í Laxá í Nesjahreppi 
Í Stigá í Öræfum .......0.2.. 0000. nn 
Í Djúpá hjá Maríubakka 
Í Kúðafljóti .......0002000000 enn en vn. 

Í Skaftá við Stjórnarsand 
Við Eldvatn í Meðallandi 

> 

so... 

rr... 

5
0
 

0
 

Til sjóvarnargarða: 
a. Akranes 

b. Álftanes 
sr .. 

so... 

kr. kr. 
  

70 000 
644 000 

1350 000 
450 000 
45 000 
60 000 

7 150 000 
4 000 000 

8 500 000 
2 000 000 

7 600 000 

500 000 
150 000 
50 000 
15 000 

15 000 
25 000 

115 000 
20 000 
15 000 
35 000 
40 000 
75 000 
30 000 
80 000 
15 000 
30 000 

100 000     100 000 

1956 000 
160 000 
250 000 

1905 000 
25 000 

29 250 000 
100 000 

30 000 

715 000 

495 000
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Borgarfjörður eystri „..........,....0000.. 
Borgarnes susende 
Búðardalur .............0.00.0000 0 
Eyrarbakki .........0...0.0 eee 
Flateyri 2... 
Grenivík 
Hauganes 
Hnífsdalur 
Ísafjörður 

IF 

190... eee eee este 

A eee eee eee eee eee essere se 

s
å
m
e
n
 a
g 

Til sandgrædslu: 
. Laun 

00.00.0000 00.00.0002 eee 0 8 

10.00.0000... 0000... 

…sseeeeeeeeeee eee eee 
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Til hreinræktunar holdanautgripa .................... 
Til raflýsingar í Gunnarsholti „.........0...0.0....... 
Til skógræktar: 

„ Laun „.............. Len 

. Til gróðurrannsókna ..............0.000.0.00000. 
j. Til skógræktarfélaga ................00000000 m

m
 

D
R
 

m
e
 
A
E
D
 

ar.
 

ið
 

= nm
 

(m
l 

f
r
i
e
 

o
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= > 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .................... 
Til Garðyrkjufélags Íslands ss. 
Veiðimálaskrifstofan: 
a. Laun .................0000000 000 

- Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit og styrkir 
til fiskræktar ................0..0... 0. 
Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 52/1957 ...............00200 0000 

a. Laun ...............00000. 0000... 

kr. 
  

25 000 
50 000 
50 000 

200 000 
200 000 
50 000 

200 000 
25 000 

100 000 
100 000 
150 000 
200 000 

213 214 
2 250 000 

975 000 
22 400 
40 000 
60 000 

400 000 
370 000 
  

600 000 

  
784 450 
240 000 

1 600 000 
522 500 
15 000 

100 000 
95 000 

428 350 
50 000 

253 801 
5 000 

180 000 
80 000   1028 349 

1550 000 

4 330 614 
75 000 
30 000 

4 495 300 
500 000 
10 000 

518 801 

105 000 

1500 000
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16. gr. 
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b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947 .. 71 000 

c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýralækn- 

ÍNSAr .........0000.000 esne 50 000 

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis ............... 39 000 

e. Sóttvarnaraðgerðir og ferðakostnaður héraðsdýra- 

lækna .......0..0000 000. 56 000 
1244 349 

. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 34 000 

. Til kláðalækninga .........02.000000 ne senn. 60 000 

. Kostnaður við berklapróf í nautgripum .............. 20 000 

Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .........0.000.00.0 00... 430 000 

b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir ...........000000 0... een... 1400 000 

c. Kostnaður við vårzlu .........000000 0000... 0... 800 000 

d. Nýjar girðingar ...........0200000 0000 nn... 350 000 

e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 950 000 

f. Til rannsókna ........0.000000 0. senn. 600 000 

g. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum vegna 

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Lónsheiðar 

og Öxarfjarðar ........0.0.200000 0 nan nn 150 000 

h. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 

förgunar „........000000 00 nssn rns 30 000 
— 4 710 000 

Til norræna búfræðifélagsins .......0.02000. 00... 2000 

„ Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga ....... 20 000 

. Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga til leið- 

beininga um hestamennsku .......000000000 00... .0.0.0.. 25 000 

. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 

. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 285 000 

Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnað- 

arsyningar ........000000 00 nn 50 000 

. Til ráðningarstofu landbúnaðarins ..........0..00.... 75 000 

. Búnaðarkennsla: 
a. Bændaskólinn á Hólum: 

1. Föst laun .......0000000 000. 359672 

2. Stundakennsla .......0.00000 0000... 81600 

3. Til verklegs náms .......000.0.00...... 40000 

4. Hiti, ljós og ræsting ...........0.... 170000 
5. Til verkfærakaupa .......00.000.00.... 25000 

6. Til tilrauna .........00000 0000... 60000 

7. Til viðhalds ........2.00000 00... 100000 
8. Til kennsluáhalda ..........0...00.....- 15000 
9. Til lagfæringa og endurbóta ............ 1500000 

10. Annar kostnaður ...........200.0..00.. 50000 

b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 2 401 272 

1. Föst laun ......0000000 000... 502400 

2. Stundakennsla ........0000000.0000.... 80000 

3. Til verklegs náms .......00000.0...... 80000
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4. Hiti, ljós og ræsting 
5. Til verkfærakaupa 
6. Til verkfærasafns 

7. Til tilrauna 

8. Viðhald 
9. Til kennsluáhalda 

10. Til framhaldsdeildar 

12. Annar kostnaður 

c. farðyrkjuskólinn á Reykjum: 
Föst laun 
Hiti, ljós og ræsting 

Viðhald skólahúsa 
Til garðyrkjutilrauna 
Til jarðborana 

c
o
 

Få
 

42. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 
a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

1. Laun 

b. Húsmæðraskólinn að Staðarfelli: 
1. Laun 

2. Stundakennsla 

c. Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 
1. Laun 

d. Húsmæðraskólinn að Löngumýri: 
1. Laun 

e. Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 
1. Laun 

11. Til undirbúnings framhaldsnáms ... 

Til kennsluáhalda og verkfærakaupa .... 

.… 317170 
…… 40000 
…… 17500 
.… 150000 

.…… 211822 
-.. 35000 
-.. 114000 
„.. 170000 

3. Annar kostnaður 2... 

…… 30000 
…… 32000 
.… 135000 

Nr. 87. 
16. gr. 
  

kr. kr. 
  

1616 400 

664 820   

4 682 492 

524 670 

530 822 

479 695 

494 695     400 039
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f. Húsmæðraskólinn að Laugum: 
1. Laun ..........22000 00. nn nn 302539 
2. Stundakennsla ......0.0000000. 0000... 50000 
3. Annar kostnaður ...........0.0.0000... 36000 
4. Viðhaldskostnaður ........0.0000000... 82500 

— 471 039 

g. Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 
1. Laun -........20000000 00... 201325 
2. Stundakennsla ........00.00000. 0000... 52000 
3. Annar kostnaður ......0.000000.0. 00... 82000 
4. Viðhaldskostnaður og hiti ............ 105000 

— 440 325 
h. Húsmæðraskólinn að Laugarvatni: 

1. Laun .........2.00000 000... 232804 
2. Stundakennsla ........00000000.00000.. 70000 
3. Annar kostnaður ..........0.00000...0... 72000 
4. Viðhaldskostnaður ...........000.0..... 75000 

—— 449 804 

i. Orlofs- og forfallakennsla ...........00000000..... 76 072 
i. Til byggingar skóla .........00.00000 000... 00... 1310 000 

——| 5177 161 
Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 
heimilisiðnaðar og garðyrkju ...........0.00000000... 290 000 
Til sama, til greiðslu á launum og lifeyrissjóðsgjaldi 
ráðunautar ...........0000000 0000 nn nn 86 508 
Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningastarf- 

semi í heimilisiðnaði o. fl. ............20000000.0..0..... 35 000 

Til Ungmennafélags Íslands, til starfsíþrótta ........ 25 000 

. Mat á landbúnaðarafurðum: 
a. Laun kjötmatsmanna ...........0..0..... 0... 48 815 
b. Laun ullarmatsmanna .........000000.0 00 ....0.0... 67 279 
c. Ferðakostnaður .........0..000000 000 ven. 100 000 

216 094 

. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum .............. 100 000 

. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum .............. 40 000 

Til landþurrkunar á Stokkseyri ..........0000000000. 20 000 
. Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði ........ 100 000 

Samtals A. ... 100 420 319 

B. Sjávarútvegsmál. 

. Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 5 100 000 
Til námskeiða í meðferð fiskileitartækja .............. 35 000 

Til alþjóðahafrannsókna .........00000 0000... 0... 310 000 

Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 77 812 
Til haf- og fiskirannsókna .........00000. 0... 0000... 1500 000 

Til alþjóðahvalveiðiráðs ..............00.00 00.00.0000. 36 240 

Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum .........000..... 8 800 

Til fiskleitar, sildarrannsókna og veiðitilrauna ...... 9 050 000
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Til aflatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) .... 17 000 000 
Til aflatryggingasjóðs vegna aflabrests togara ........ 15 000 000 

. Vextir af bráðabirgðalánum sildveiðideildar hluta- 
tryggingasjóðs .............000. 00... 0n ens eennneeee 570 000 
Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 
40 frá 1955 ..........0000. 000. 0 nr 2 000 000 
Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun ...........000200 0000 en 1162009 
2. Til afleysinga í sumarleyfum og for- 

föllum „........000.000 000. 92000 
3. Skrifstofukostnaður .................. 425000 
4. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð 

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat 
frá 5. apríl 1948 ............0000.000.. 8000 

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

6. Kostnaður við námskeið fiskmats- 
MANNA 2......00.0000 000... 90000 

7. Ferðakostnaður .............0..0.00000.. 722000 
8. Aukavinna sex fiskmatsmanna ........ 90000 
9. Annar kostnaður .............0.0...... 100000 

2 699 009 
b. Síldarmat: 

1. Laun: 
a. Föstlaun ................0... 76072 
b. Aukavinna ..........0.00.... 4675 

—— 80747 
2. Timakaup matsmanna ................. 578000 
3. Annar kostnaður .............0..00... 126000 

784747 
— Tekjur ............0.0.0. 00... 250000 

———- 534 747 
c. Laun lýsismatsmanns ...........0000000 0. 0... 13 103 
d. Ferðakostnaður matsmanna ..........0.000.0.00... 345 000 

——| 3691 859 
Til að leita að rækjumiðum ..........0.0000. 00. 300 000 

Samtals B. ... 54 579 771 
C. Iðnaðarmál. 

Til Landssambands iðnaðarmanna ................... 250 000 
Til Iðnaðarmálastofnunar Íslands .................... 1247 000 
Kostnaður vegna hagnýtingar á erlendri tækniaðstoð á 
vegum IMSÍ ................0022 0000. 150 000 

Til iðnlánasjóðs ................2.00000 0... 0... 2 000 000 
Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .................... 350 000 
Til iðnráða ..................020000 0... 30 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............ 1000 000 
Styrkur til byggingar iðnskóla á Akureyri ........... 300 000 
Styrkur til byggingar iðnskólans á Selfossi .......... 50 000     

A31
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10. Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ........... 85 000 

11. Til vörusýninga og vörukynningar erlendis .........-. 57 000 

12. Öryggiseftirlit ríkisins: 
a. Laun ...........0000 eeen 575 378 

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) ..........00000 0... nn. 0... 100 000 

c. Annar kostnaður .........0000000... 0... ......... | 400 000 

1075 378 

= Tekjur ........0.0.000 0... enn 1075 378 

13. Kostnaður við öryggisráð .........2.220000.. 0... 40 000 

14. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 17 520 

15. Til verkstjóranámskeiða ........0000200. 00... 250 000 

Samtals GC. ... 5 826 520 

D. Raforkumál. 

I. Stjórn raforkumála: 

1. Laun ........00.. 00. 118 257 

2. Skrifstofukostnaður ........0.00000000 00... en. 90 000 

3. Annar kostnaður .........0000000 000... 99 137 
—— 307 394 

II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 
virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun ..........00000 0000 886 544 
2. Skrifstofukostnaður ..........0..00000. 00... 230 000 
3. Mælingar og áætlunargerð ..........0.0..0..0... 16917 450 

18 033 994 

=- Tekjur: 
1. Endurgreiðslur og framlög ......... 560000 
2. Úr raforkusjóði .........0..00000.. 5000000 
3. Lántaka .......0.0000 00... 12473994 

————— f18 033 994 

III. Rafmagnsveitur ríkisins: I 

Gjöld: 
1. Rekstrarkostnaður veitna ............ 120000000 
2. Aukningar #.......00.00000 00... 55000000 
3. Kostnaður seldra vara ................ 5000000 
4. Kostnaður seldra verka .............. 1000000 
5. Ýmis gjöld .........0.0..000. 0... 1500000 

———— |182500 000 

—- Tekjur: 

1. Rekstrartekjur veitna ................ 90000000 
2. Vörusala .........000000 0... en 5500000 
3. Verksala ........0000000 00. 1000000 
4. Ýmsar tekjur ........0..0 0. 1000000 
5. Framlög ........00.00000 0000 00... 13500000 
6. Lántökur og viðskiptahreyfingar ...... 71500000 

182 500 000    
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IV. Vatnamælingar ............2000.0 0. 0 nn nn 420 009 
V. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 565 007 

VI. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál .......... 140 009 
VII. Rafmagnseftirlit ríkisins: 

1. Laun ..........000 000. nr 833 277 
2. Skrifstofukostnaður .........000.00 0... 0... 700 000 
3. Ferðakostnaður ...........0.00000. 0... 0. 0... 600 000 
4. Annar kostnaður ..........000000... 850 000 
5. Flutt á höfuðstól ...........020000 00... 1 764 965 

— Tekjur: 4 748 242 
1. Árgjöld rafveitna ............0....... 3200000 
2. Aðflutningsgjöld o. a. ...........0... 1548242 

——— | 4 748 242 
VIII. Raforkuråd: — 

Þóknun og skrifstofukostnadur ..............0...... 30 000 
IX. Raforkusjóður .............2000000 00... sens 14 250 000 
X. Jarðhitasjóður .............2.0.00 000. enn 6 200 000 
XI. Jarðhitadeild: 

1. Laun ............020000 00 ser 335 701 
2. Skrifstofukostnaður .............000000000.0..0... 350 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður ..........00..00.0. 0. 10 000 000 
4. Annar kostnaður ............00.000 0. 0... 799 550 
5. Áhaldakostnaður ..........0.00.0. 0. 1000 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbora ............0.000... 26 759 981 

39 245 232 

— Tekjur: 
1. Seld reikningsverk ..........0.0.0 00. 1000 000 
2. Framlög .............00.0. 00 nn 12 000 000 
3. Lánsfé ............2.200. 000 26 245 232 

39 245 232 

XII. Til nýrra raforkuframkvæmda .............0....0. 2. 10 000 000 

Samtals D. ... 31 912 394 

E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun ..........000.20 00... 1647546 
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 

iðnaðarrannsókna .........0.0.00... 300000 
c. Annar kostnaður .................. =. 630000 

2577546 
=- Tekjur af rannsóknum .............. 550000 

2. Fiskideild: 5 |, 2027 546 
a. Laun ..............0. 00... 2208890 
b. Annar kostnaður ............000.... nnar kostnaður 1400000 3 608 890    
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3. Búnaðardeild: 

a. Laun ..........00000 00 1525771 
b. Annar kostnaður ............0...... 1325000 
c. Kortlagning jarðvegs ................ 110000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ...... 50000 
e. Til gróðurrannsókna ................ 20000 | 
f. Til ullarrannsókna .................. 50000 

— — 3 080 771 

g. Fjårræktarbuid å Hesti: 
1. Laun ..........0000000.. 405000 
2. Til stofnkostnaðar ........ 30000 
3. Annar kostnaður ......... 360000 

— 795000 
— Tekjur ..........0...000 000. 550000 

— 245 000 
h. Tilraunabúið á Korpúlfsstöðum: 

1. Laun -..........00.00.00.. 140000 
2. Stofnkostnaður .......... 220000 
3. Annar kostnaður .......... 80000 

—— 440000 
Tekjur ...........0..0.000. 0000. 30000 

—.— 410 000 

4. Sameiginlegur kostnaður: 
a. Laun ............00...0 000 437354 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 700000 
c. Til viðhalds húss .................... 95000 
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ........... 180000 
e. Annar kostnaður .................... 250000 

— 1 662 354 
5. Til kornræktartilrauna ..............0....00.... 200 000 

11 234 561 
II. Til rannsóknaráðs: 

1. Laun .............2.0. 0000. 225 433 
2. Annar kostnaður ............00.00000 00. 180 000 
3. Framlög til rannsókna skv. ákvörðun ráðherra, 

að fengnum tillögum rannsóknaráðs ............ 250 000 
4. Til endurnýjunar bifreiða ...................... 55 000 

710 433 

III. Löggildingarstofan: 
1. Laun ............00.0.00 00 344 400 
2. Annar kostnaður ...,...............0000000. 0. 400 000 

744 400 
Tekjur ...............0.0. 0000 00 570 000 

— 174 400 

IV. Verzlunarskólar o. fl.: | 
1. Til Verzlunarskóla Íslands ..................... 1 135 000 
2. Til Samvinnuskólans ..............0.0..00000... 470 000 
3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .... 5 000 

—————! 1610000



29. desember. 

- Vegna tæknilegrar aðstoðar 
. Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 

. Til rannsóknar á kísilgúr úr Mývatni 
. Til tækninýjunga 

ho
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= 
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um atómvísindum ..........000000... 0 ss 

sr... 

Til leiðbeininga um starfsfræðslu utan Reykjavíkur 

Samtals E. ... 

kr. kr. 
  

100 000 

93 500 
350 000 
125 000 
30 000 

      14 427 894 
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I. Sveitarstjórnarmál: 
1. Eftirlit með skipulagi bæja og sveitaþorpa: 

a. Laun .........202000000 0 esre rr 603 471 
b. Ferðakostnaður við eftirlit .................. 85 000 
c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 120 000 
d. Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 

korta .......000000 000 350 000 
e. Annar kostnaður ........0..0000000. 0... =. 200 0007 

1358471 

= Tekjur 2... 0000 1358 471 

2. Til Bjargráðasjóðs Íslands ...................... 915 000 
3. Til vatnsveitna samkvæmt lögum ................ 1500 000 
4. Til vatnsöflunar á Hellnum ..........0.0.0..0... 50 000 
5. Til vatnsöflunar í Tunguplássi og Hoftúni í Stað- 

arsveit „......... ARNA AAR 50 000 
6. Til vegagerðar í Egilsstaðakauptúni samkv. 1. nr. 

58/1957 .......0020.0000 00. 50 000 
1. Til Sambands ísl. sveitarfélaga .................. 75 000 
8. Skipulag Hafnarfjarðar, helmingsþátttaka ríkis- 

SJÓÖS ...0....20020 0000 100 000 
9. Til skipulags miðbæjarins á Akureyri .......... 100 000 

10. Til loftmyndagerðar af ræktunarlandi á Suður- 
landsundirlendi ...........0..... 0000... 40 000 

2 880 000 

II. Húsnæðismál: 
1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 
málastjórnar ........2.200000 0... 362299 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi hús- 
næðis, sbr. 16. gr. laga nr. 42/1957 .. 3800000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ........ 1000000 

———— | 5 162 299 
2. Framlag til byggingarsjóðs verkamanna ........ 7 000 000 

3. Húsaleigueftirlit ...............0.2000.000. 000. 50 000 
4. Til teikninga á verkamannaíbúðum ............. 100 000 

—| 12 312 299 

III. Vinnumál: 
1. Félagsdómur: 

a. Laun félagsdómsmanna ............. 71011 
b. Annar kostnaður ..........0.00.00... 12000 

—— 83 011 

2. Sáttanefndir í vinnudeilum: 
a. Laun .........02000000 0. 21217 
b. Annar kostnaður .........000.0.00... 100000   121 217  



29. desember. 249 

IV. 

Fa
 

þu
nn

 
þm
 

=
S
s
o
r
n
s
e
g
e
 

17. gr. 

Nr. 87. 

  

Vinnumiðlun ....... ELELREREREEKELRKERKEREERERER: 
Til Alþýðusambands Islands .........0.00..0.00.. 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ........ 
Til Iðnnemasambands Íslands ...............0.. 
Til Landssambands verzlunarmanna ............ 
Til orlofsheimila verkalýðssamtaka ............ 
Til orlofssjóðs húsmæðra .........00.0000.0 00... 
Kostnaður við framkvæmd orlofslaga ............ 
Framlag till.L.0O......000000020 000. 

Almannatryggingar: 
Framlag samkv. 24. gr. laga nr. 24/1956 ........ 
Framlag til sjúkratrygginga samkv. 58. gr. laga nr. 
24/1956 ........20020.00 nn 

. Framlag til atvinnuleysistrygginga samkv. lögum 
nr. 29/1956 .........00002000 ne 
Framlag vegna væntanlegra breytinga á lögum um 
almannatryggingar ...........0.00.00 0. 

Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

Styrkur til berklasjúklinga .......... 6804000 
Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 10000 
Latin 0... 326966 
Berklaræktanir .................... 95000 
Annar kostnaður ................0.... 170000 
Styrkur til sjúklinga annarra en 
berklasjúklinga ............0........ 38981440 

0
4
0
5
 

  

Önnur ríkisframfærsla: 
a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 

framfærslulaga ..................... 200000 
b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87/1947, 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna 
barna „........2.000. 00... 20000 

c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 
erlendis ...........0...000. 0000... 50000 

d. Greiðsla með börnum erlendra manna 
samkv. 3. bráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga (........0.0000.0. 2900000 

Elliheimili: 
a. Til Elliheimilisins Grundar, Reykjavík 60000 

Skilyrði fyrir styrknum er, að vist- 
menn, sem framfærslusveit eiga utan 
Reykjavíkur, greiði ekki hærri dag- 
gjöld en bæjarmenn. 

b. Til tíu elliheimila utan Reykjavíkur, 
40 þús. kr. til hvers ................ 400000 

kr. kr.   

300 000 
150 000 
50 000 
15 000 
25 000 

475 000 
550 000 
700 000 
732 000 

299 600 000 

74 700 000 

39 775 000 

20 000 000 
  

46 387 406 

3170 000     460 000 : 

3 201 228 

434 075 000
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kr. kr. 

4. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga, þar af 
rekstrarstyrkur vegna læknalauna kr. 154341 .... 457 341 

5. Til almennra slysavarna ........0.000000 0000... 550 000 
6. Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 125 000 
7. Til Tryggva Helgasonar til sjúkraflugs ..... .... 100 000 
8. Til Barnavinafélagsins Sumargjafar: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu 
framlagi frá Reykjavíkurbæ ........ 300000 

b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu 
framlagi annars staðar að ......... 75000 

— 375 000 

9. Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 
framlagi annars staðar að ...........2.000000..0. 300 000 

10. Til Blindrafélagsins í Reykjavík, byggingarstyrkur 150 000 
11. Til dagheimila, byggingarstyrkir: 

a. Í Kópavogi ........0.00000000 00... 75000 
b. Í Húsavík .............00000........ 40000 
c. Á Ísafirði ...........0...... 50000 
d. Á Akranesi ........0000000 00 75000 
e. Vestmannaeyjar .........0.0000000... 75000 
f. Neskaupstaður .............0000000... 40000 

—— 355 000 

12. Til Styrktarfélags vangefinna til rekstrar dag- 

heimilis ..........0.0000 0000 e0 nes 25 000 
13. Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1952 ... 150 000 

14. Til Kvenréttindafélags Íslands .................. 30 000 
15. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 

a. Til Rauða Kross Íslands ............ 45000 
b. Til Blindravinafélagsins, til útgáfu 

bóka á blindraletri „................ 60000 
c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins, Sólheimum í 

Grímsnesi ......0.00000 000... 65000 
e. Til fávitahælis í Skálatúni ............ 65000 
f. Til styrktarfélags vangefinna ........ 25000 
g. Til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 17000 
h. Til Sjálfsbjargar, landssambands fatl- 

adra ....000000e nes 25000 
i. Til Geðverndarfélags Íslands ........ 25000 
i. Til mæðrastyrksnefnda .............. 70000 

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrks- 
nefnda utan Reykjavíkur. Ráðherra út- 
hlutar fénu. 

k. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. út- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

— 447 000 
16. Til starfsemi neytendasamtakanna ............… 75 000 
17. Til Félagsmálastofnunarinnar ...........0.0.000.. 25 000     18. Til Dýraverndunarfélags Íslands ................ 25 000
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17. gr. 

kr. kr. 

19. Til ungmennastarfsemi: i 
Til Ungmennafélags Íslands ......... 150000 

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu 
um það, hvernig fénu er varið. 
Til Ungmennafélags Íslands til skóg- 
ræktar í Þrastaskógi ................ 15000 
Til Bandalags íslenzkra skáta ....... 150000 
Til Bandalags íslenzkra farfugla .... 10000 
Til Æskulýðsráðs Íslands .......... 15000 
Til skátafélagsins Hraunbúa ........ 25000 

365 000 
53 571 747 

Samtals . 506 040 274       

A32



Nr. 87. 252 29. desember. 

18. gr. 

Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 

launa er veitt: 
  

kr. kr.   

I. Samkvæmt launalögum: 
a. Embættismenn ...........0.000.0 0000... 213 314 
b. Embættismannaekkjur .............00.00.0000.... 274 343 
c. Samkvæmt sérstökum lögum ............0..00..0... 129 750 

——— 617 407 
II. Eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 

laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Albertsdóttir, fyrrv. kennslu- 
kona ......0000000 00 11811.00 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 5000.00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. ... 6792.00 
Ágúst Guðmundsson, fyrrv. húsvörður ... 12000.00 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ...... 15000.00 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. .....2.00000 0000 30043.00 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 49757.00 

Anna Þórhallsdóttir, fyrrv. aðstoðargjald- 
keri ........0..000 0000 11320.00 

Ari Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri 15000.00 
Ari Jónsson, fyrrv. héraðslæknir ....... 10000.00 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Árni Árnason, fyrrv. héraðslæknir ...... 4006.00 
Árni Benediktsson ..........0000000... 20000.00 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis .........000000 00... 28120.00 
Árni G. Eylands, fyrrv. stjórnarráðsfulltr. 15260.00 
Árni Jónasson, fyrrv. ullarmatsmaður .. 15000.00 
Árni Siemsen, fyrrv. ræðismaður ....... 36000.00 
Árni Vilhjálmsson, fyrrv. héraðslæknir .. 10000.00 

Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 3828.00 
Arnór Guðmundsson, fyrrv. skrifstofu- 

stjåri ......000000 000 30000.00 
Arnþór Árnason, fyrrv. kennari ........ 12000.00 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 3828.00 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ........ 12000.00 
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .......... 5077.00 
Ásgeir Jónsson frá Gottorp ............ 3828.00 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ... 17024.00 
Ásmundur Guðmundsson, fyrrv. biskup . 5000.00 
Ásmundur Jónsson frá Skúfsstöðum, rith. 10000.00 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ... 6249.00 
Benedikt Gíslason .......00000000 00... 15000.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. skólastjóri ..... 5000.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari .. 12000.00     Bjarni Jónsson, vígslubiskup ......... 73624.00
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Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 
Bjarni Þorsteinsson .................... 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Björg Karlsdóttir, fyrrv. símstjóri ...... 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 
Björn O. Björnsson, fyrrv. sóknarpr. . 
Björn Blöndal, fyrrv. póst- og símstöðvar- 

stjori 20... 
Björn Einarsson ....................... 
Björn Jóhannsson, fyrrv. skólastjóri ... 
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .... 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður .................... 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ......... 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .. 
Björn Þórðarson, fyrrv. forsætisráðherra 
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .. 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra .. 
Böðvar Magnússon .................... 
Daniel V. Fjeldsted, fyrrv. héraðslæknir 
Eggert Stefánsson, söngvari ............ 
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari . 
Egill Jónsson, fyrrv. héraðslæknir ..... 
Egill Sandholt, fyrrv. skrifstofustjóri ... 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 
Egill Þorláksson, fyrrv. kennari .„....... 
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 
Eiður Sigurjónsson, fyrrv. kennari ..... 
Einar Ástráðsson, fyrrv. héraðslæknir .. 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 
Einar Jónsson, fyrrv. kennari .......... 

Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 
Eiríkur Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur 
Elías Pálsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður . 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari ...............000000 00. 
Emil Björnsson, fyrrv. endurskoðandi .. 
Erlendur Þórðarson, fyrrv. sóknarprestur 
Eyþór Þórarinsson, fyrrv. verkstjóri ... 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 
Freyja Antonsdóttir, fyrrv. kennslukona 
Freysteinn Gunnarsson, fyrrv. skólastjóri 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Friðrik A. Friðriksson, fyrrv. sóknar- 

prestur 20.00.0000. 
Friðrik Steinsson, fyrrv. húsvörður .... 
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ... 
Gísli Guðmundsson, fyrrv. símstjóri .... 
Grétar Ó. Fells, fyrrv. fulltrúi .......... 

18. gr. 
Nr. 87. 

  

4769.00 
8000.00 
3906.00 

10000.00 
4006.00 

- 13670.00 

15000.00 
25348.00 
4000.00 

17615.00 

15012.00 
3906.00 

12000.00 
20451.00 
19628.00 
36000.00 
10000.00 
10000.00 
36052.00 
10014.00 
12000.00 
4000.00 
4991.00 
6000.00 
7923.00 
5000.00 

12017.00 
24035.00 
11000.00 
48963.00 
13669.00 
15000.00 
10000.00 
10014.00 

7923.00 
8000.00 
3000.00 
8000.00 

33961.00 
12000.00 
5000.00 
9057.00 

19000.00 
12000.00 
15622.00 
18000.00 
12000.00 

kr. kr. 
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Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 8000.00 

Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknar- 

prestur .......002200 0000... 13213.00 

Guðbrandur Magnússon, fyrrv. forstjóri 15972.00 

Guðjón Bachmann, fyrrv. vegaverkstjóri 6009.00 

Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 9013.00 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 3828.00 

Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. 

ljósmóðir ......2.0000200 0... 6000.00 

Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .. 6367.00 

Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 3828.00 

Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 5007.00 

Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 4340.00 

Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 5723.00 

Guðmundur Gissurarson, fv. fiskmatsm. . 5077.00 

Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. . 31245.00 

Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti . 27347.00 

Guðmundur Hermannsson, fyrrv. kennari 3815.00 

Guðmundur Hlíðdal, fyrrv. póst- og síma- 

málastjóri ........0000000. 000... 0... 32527.00 

Guðmundur Jónsson, fyrrv. garðyrkjum. 10000.00 

Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ..... 8905.00 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 8678.00 

Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 

ingarstofunnar .......00000000.000... 28120.00 

Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 10155.00 

Guðrún Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari .. 5000.00 

Guðrún Reykholt .....0...0000000.0.0.. 6009.00 

Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 5000.00 

Gunnar Andrew Jóhannesson .......... 15000.00 

Gunnfríður Jónsdóttir .........20..0... 10000.00 

Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vita- 

VÖFÐUP .......0000 0000. 6000.00 

Guttormur Pálsson, fyrrv. skógarvörður . 10551.00 

Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 3828.00 

Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 4006.00 

Halldór Hansen, læknir ................ 22890.00 

Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 18114.00 

Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 10155.00 

Halldór Kristinsson, fyrrv. héraðslæknir . 4000.00 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 26037.00 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 2540.00 

Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 8905.00 

Hansína Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 

Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmats- 

madur .......000000 000 5077.00 

Helgi Hjörvar, fyrrv. skrifstofustjóri ... 5565.00 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður #6000.00 

Hermann Eyjólfsson, fyrrv. kennari .... 6000.00 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..... 3906.00     Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 8678.00
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Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 9057.00 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 3828.00 
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k. . 7617.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 
afgreiðslumaður ..................... 10850.00 

Ingimar Óskarsson, grasafræðingur ..... 24000.00 
Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 
greiðslumaður .................0.0.... 10014.00 

Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 3828.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ..............0.000000000. 0. 78300.00 
Ingólfur Jónsson, lögfræðingur ......... 20000.00 
Ingólfur Þorvaldsson, fv. sóknarprestur . 10860.00 
Ingvar V. Sigurðsson, fyrrv. sóknarprestur 4000.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 3850.00 
Jakob Einarsson, fyrrv. sóknarprestur .. 13000.00 
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumála- 

stjori .........0...0 0. 51041.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 58522.00 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvar- 

stjori ........00.0 00. 12000.00 
Jóhann J. Kristjánsson, fyrrv. héraðs- 

læknir .............. eeeveneveneee 11000.00 
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari ....... 7811.00 
Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrv. tollþjónn 6509.00 
Jóhann Tryggvason, fyrrv. innkaupastjóri 15000.00 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Jóhannes Erlendsson, fyrrv. póst- og 

símstöðvarstjóri ..................... 15000.00 
Jóhannes Jónasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. 7923.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm........... 5077.00 
Jón Þ. Björnsson, fyrrv. skólastjóri .... 12000.00 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ............. 6000.00 
Jón Eiríksson, fyrrv. skólastjóri ....... 6009.00 
Jón Guðmundsson, fv. skrifstofumaður . 10000.00 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ...............0..000000. 0. 87649.00 
Jón Guðnason, fyrrv. skjalavörður ...... 7420.00 
Jón Gunnlaugsson, fv. stjórnarráðsfulltrúi 5000.00 
Jón Hallgrímsson, fyrrv. starfsmaður 

áfengisverzlunarinnar ................ 8000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 31698.00 
Jón Ívarsson, fyrrv. forstjóri .......... 12000.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm., Dalvík . 6000.00 

Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður ..... 12000.00 

Jón Pálsson, fyrrv. dýralæknir ......... 4000.00 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður 10000.00 
Jón Sumarliðason ............00..000.. 7000.00 
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. ........ 12692.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 3828.00     Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .... 5077.00
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Jónas Bjarnason, verkstjóri ............ 6000.00 
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri . 10000.00 
Jónas Jósteinsson, fyrrv. kennari ...... 6000.00 
Jónas Rafnar, fyrrv. yfirlæknir ........ 53807.00 
Jónas Tómasson, tónskáld ............. 10000.00 
Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 36462.00 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 3815.00 

Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu- 

kennari ...........2020200 00. 0... 15847.00 
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .... 13212.00 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 4528.00 
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti ...... 38795.00 
Karl Friðriksson, fyrrv. yfirverkstjóri .. 8000.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 3828.00 
Kjartan Ólafsson ......0000.000 00... 36000.00 
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari .. 4528.00 
Knútur Kristinsson, fyrrv. héraðslæknir . 10000.00 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Kristín Jakobsdóttir, fyrrv. kennari .... 20000.00 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 11933.00 

Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......... 13353.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 7811.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 28120.00 
Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 19075.00 
Kristján Benediktsson ...........0000... 10000.00 
Kristján Jónsson frá Garðstöðum ...... 12000.00 
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari 7923.00 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 27171.00 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona 8000.00   
Lárus Rist, fyrrv. kennari .............. 7617.00 | 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 27171.00 | 
Ludvig Guðmundsson, fyrrv. skólastjóri . 12000.00 | 
M. E. Jessen, fyrrv. skólastjóri ......... 4869.00 | 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljós- | 

MÓÐIr .......0.00000 000 6000.00 
Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustjóri . 13212.00 
Magnús Guðmundsson, fyrrv. þingvörður  7000.00 
Magnús Jochumsson, fyrrv. póstmeistari 4000.00 
Magnús Oddsson, fyrrv. símamaður .... 5000.00 

Magnús Stefánsson, fyrrv. dyravörður .. 9000.00 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 3828.00 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri . 10000.00 
Marselína Pálsdóttir, fyrrv. kennari .... 4769.00 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 3828.00 
Matthías Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 5007.00 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 4006.00 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 5077.00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ........ 8012.00 

Oddur Ívarsson, fyrrverandi póstafgr.- 
maður .......0000000 00... 4528.00     Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður 9373.00
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Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður . 6000.00 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 22849.00 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 3124.00 
Ólafur Jónsson, fyrrv. dyravörður ..... 10000.00 
Ólafur Jónsson, fyrrv. símstjóri ........ 6000.00 
Ólafur Ólafsson, fyrrv. skólastjóri ...... 5000.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri 5077.00 
Ólafur E. Thoroddsen, fyrrv. skipaeftir- 

litsmaður .............0.00 0000 5723.00 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsmaður Al- 

þingis ..........00. 20000.00 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ............ 9538.00 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 4076.00 
Óskar Bjartmarz, fyrrv. forstöðumaður . 4000.00 
Páll Bóasson ..........00000 00. 7500.00 
Páll V. G. Kolka, fyrrv. héraðslæknir .. 10000.00 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ...... 9538.00 
Páll Pálmason, fyrrv. ráðuneytisstjóri .. 4000.00 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 5007.00 
Pétrína Jónsdóttir, fv. starfsk. Alþingis . 12017.00 
Pétur Jónsson, fyrrv. skrifstofustjóri ... 20000.00 
Pétur Magnússon, fyrrv. sóknarprestur . 10000.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 6249.00 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 10014.00 
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðuneyt- 

isbókari ............0.000000 23464.00 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona ..............00000.0.... 21697.00 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari ...... 14717.00 
Sigmundur Þorgilsson, fyrrv. kennari .. 3815.00 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ...................... 10792.00 
Sigríður Jónsdóttir, fyrrv. símstjóri .... 5500.00 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 10850.00 
Sigríður Pétursdóttir, fyrrv. kennari ... 5723.00 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Sigrún Laxdal, fyrrv. símafulltrúi ....... 2861.00 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 4340.00 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri .. 12000.00 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari 13353.00 
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm. 3828.00 
Sigurður Heiðdal ...................... 10189.00 
Sigurður Jóhannesson, fyrrv. fulltrúi ... 15000.00 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. .... 3828.00 
Sigurður Nordal, prófessor ............. 24141.00 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 6009.00 
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari . 12017.00 
Sigurður Sigurðsson, fyrrv. barnakennari, 
Núpum ........... 0. 5000.00    
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Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli, fyrrv. 
kennari ...........2...0.00000 0. 0... 7595.00 

Sigurður Sigurðsson, fyrrv. sýslumaður . 6493.00 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 5007.00 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 4769.00 

Sigurður Þórðarson ................... 10000.00 
Sigurður Þorvaldsson, fv. barnakennari . 6000.00 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 12000.00 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. sóknarprestur . 8765.00 
Sigursteinn Steinþórsson ............... 15000.00 
Snorri Lárusson, fyrrv. fulltrúi ........ 7000.00 
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri ..... 11009.00 
Stanley Melax, fyrrv. sóknarprestur .... 6000.00 
Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri .. 4769.00 
Stefán Stefánsson, fyrrv. húsvörður .... 6000.00 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Stefanía Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Steindór Gunnlaugsson, fyrrv. fulltrúi .. 10000.00 
Steingrímur Davíðsson, fyrrv. skóla- 

stjori „00.00.0202. 5000.00 
Steingrímur Guðmundsson, fyrrv. prent- 

smiðjustjóri ...............0..0 0... 14000.00 
Sleingrímur Steinþórsson, fyrrv. búnað- 

armálastjóri ............0.0.0 0000. 40000.00 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 5424.00 
Steinn Emilsson, fyrrv. skólastjóri ...... 18000.00 
Steinunn Bjartmarsdóttir, fyrrv. kennari 10850.00 
Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljós- 

MÓÐIF 20.00.0000... 6000.00 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ....... 8000.00 
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri . 9057.00 
Sveinbjörn Jónsson, fyrrv. barnakennari 5000.00 
Sveinn Gunnlaugsson, fyrrv. skólastjóri . 4000.00 
Sveinn Víkingur, fyrrv. biskupsritari ... 10500.00 
Sveinn Þorláksson, fyrrv. simstjóri .... 8012.00 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 2263.00 
Sæmundur Sæmundsson, fyrrv. skólastjóri 4000.00 
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .... 11320.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 3124.00 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 5073.00 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 5007.00 
Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og     póstafgreiðslukona .................. 7811.00 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 2540.00 
Vigdis Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 4006.00 
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .... 7923.00 
Viktoría Kristjánsdóttir ............... 6249.00 
Vilhjálmur Helgason, fyrrv. vitavörður .. 11445.00 
Vilmundur Jónsson, fyrrv. landlæknir .. 5000.00 
Wilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 
madur .........000020 000. 15017.00
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Þóra Bjarnadóttir ..........0.00.00000.. 3878.00 

Þórarinn Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5007.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 3828.00 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fv. ljósmóðir . 6000.00 

Þórður Jónsson .......00000 000... 6009.00 
Þórður Oddgeirsson, fyrrv. sóknarprestur 13293.00 
Þorgeir Jónsson, fyrrv. prófastur ....... 10000.00 
Þórhallur Gunnlaugsson, fyrrv. símstjóri 6000.00 

Þórina Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari . 12687.00 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 
skólastjóri ........000000000 0. 0... 13585.00 

Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 5077.00 

Þorsteinn Gíslason, fyrrv. símstjóri .... 4000.00 
Þorsteinn Jóhannesson, fyrrv. prófastur . 11000.00 
Þorsteinn M. Jónsson, fyrrv. skólastjóri 13716.00 
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrverandi hag- 

stofustjóri  .......00000 00... 28266.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 5077.00 
Þorvarður Þormar, fyrrv. sóknarprestur . 10500.00 

— | 3784 905 

b. Ekkjur: 
Aðalbjörg Sigurðardóttir ............... 15232.00 | 
Agnethe Kamban .......20000000 000... 14373.00 
Ágústa Sigurðardóttir .................. 10000.00 
Anna Bjarnadóttir .............2..00...... 3828.00 
Anna Guðmundsdóttir .........000000.. 13634.00 
Anna Gunnlaugsson ......000000.00.0.. 8000.00 
Anna Kristjánsdóttir „.................. 7595.00 
Anna Ólafsdóttir ...............0000... 6509.00 
Anna Sigurðardóttir ................... 18591.00 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir .......... 8000.00 
Anna Þorgrímsdóttir ........0...000... 9057.00 
Arný Stigsdóttir ........0.000000.0000.0.. 3828.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 6509.00 
Ása Ásgrímsdóttir ..................... 5000.00 
Ásdis Þorgrímsdóttir ................. 3828.00 
Áslaug Thorlacius .......000000..0 00... 11717.00 

Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 
LSONAF .2..0000s0rern ner 34086.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdals ...... 8678.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Sigursteins Magnús- 

SONAT 2......00000n0v ses 8000.00 
Ásta Ólafsdóttir .............00.00000.. 12000.00 
Ásta Þorvaldsdóttir .................... 3828.00 
Ástríður Eggertsdóttir ................. 17359.00 
Ástríður Eggertsdóttir, ekkja Þórarins 

Víkings ........00000000 000... 10000.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 2540.00 
Auður Jónasdóttir ..........00000000.0.. 23434.00 
Bergþóra Einarsdóttir ................. 4769.00    
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Björg Guðmundsdóttir ................. 5077.00 
Björg Jónasdóttir .............0.0..00..00... 8905.00 
Bryndís Þórarinsdóttir ................. 13585.00 
Camilla Hallgrímsson .................. 10189.00 
Dagbjört Guðjónsdóttir ................ 9538.00 
Dagmar Eyvindsdóttir .................. 19000.00 
Dorothea Guðmundsson ................ 8905.00 

Edith Möller ............0.00. 000... 7595.00 | 
Eleanor Sveinbjörnsson ................ 15232.00 
Elin Guðmundsdóttir .................. 4000.00 
Elín Jónsdóttir ............0.000.000.... 7010.00 
Elinborg Vigfúsdóttir .................. 5077.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð- 
mundssonar .........200 0000 3828.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Krist- 

mundssonar .........0000.0. 00... 11320.00 

Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 
sonar, fiskmatsmanns ............... 3815.00 

Ellen Einarsson ..........00000000000.. 51320.00 

Ellen Sveinsson ..........0000000.0... 12891.00 
Emilía Benediktsdóttir Kofoed Hansen .. 30043.00 
Emilía P. Briem ..........0000000 00... 23434.00 
Estrid Falberg Brekkan ................ 6676.00 
Ethel Arnórsson ..........000000000 0. 11717.00 

Fjóla Sigmundsdóttir .................. 8000.00 

Fríða Hlíðdal ..............0.00.00.0.... 43352.00 
Geirlaug Stefánsdóttir ................. 6367.00 
Guðbjörg Birkis ............0.0000..0... 7200.00 
Guðbjörg Þ. Eiríksdóttir ............... 6000.00 
Guðbjörg Grímsdóttir ................. 5007.00 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 7010.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir .............. 15232.00 
Guðbjörg Tómasdóttir ................. 7615.00 
Guðfinna Ármannsdóttir ............... 9000.00 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 25348.00 
Guðlaug Pétursdóttir ................... 5000.00 
Guðný Björnsdóttir ...................… 7595.00 
Guðný Halldórsdóttir .................. 12000.00 
Guðný Magnúsdóttir .................. 6867.00 
Guðný Petersen .........0..0000 0. 7000.00 
Guðríður Sigurðardóttir ............... 3000.00 
Guðrún Arinbjarnar .................. 11717.00 
Guðrún Björnsdóttir ................... 3000.00 
Guðrún Egilson ..........0.000000.0.0.. 25348.00 
Guðrún Einarsdóttir ................... 14000.00 

Guðrún Finnbogadóttir ................ 6000.00 
Guðrún Guðmundsdóttir ............... 13000.00 

Guðrún S. Guðmundsdóttir ............ 11320.00 
Guðrún Guðnadóttir ................... 10000.00 

Guðrún Hálfdánardóttir ............... 4528.00 
Guðrún Jónsdóttir .................... 15232.00
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Guðrún P. Jónsdóttir .................. 18232.00 
Guðrún Oddgeirsdóttir ................. 9057.00 
Guðrún Oddsdóttir .................... 14717.00 
Guðrún Pálsdóttir ..................... 14000.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts 

Sveinssonar „........0000000 0... 40108.00 
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs 

Sigurðssonar ...........0000.0....... 11320.00 
Guðrún Ragúels ..............00.000... 3828.00 
Guðrún Sveinsdóttir ................... 24419.00 

Guðrún Þorvarðsson ...........00.000.. 19246.00 
Gunnhildur Jónsdóttir ................. 6009.00 
Gunnjóna Jensdóttir .................. 3815.00 
Halldóra Ólafsdóttir ................... 23434.00 
Halldóra Þórðardóttir ................. 7617.00 
Harriet Jónsson ..........000.000000.. 5702.00 
Hedvig Blöndal .............0000000.0.0.. 10000.00 
Helga Arngrímsdóttir .................. 7010.00 
Helga Pétursdóttir ..................... 15000.00 
Helga I. Stefánsdóttir .................. 3828.00 
Henny Kristjánsson .........0.0......... 6000.00 

Hertha Leósson .........2000000 0... 5000.00 
Herþrúður Hermannsdóttir ............ 7000.00 

Hildur Björnsdóttir .................... 10014.00 

Hildur Blöndal ..........000..0000.0.. 20000.00 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ................ 15000.00 

Hlíf Böðvarsdóttir ..................... 8678.00 
Hlín Johnson .......00000000 00. 29853.00 
Hólmfríður Guðmundsdóttir ............ 24000.00 
Hólmfríður Zoéga ..............00000... 11501.00 
Hrefna Bergsdóttir .................... 18000.00 
Hrefna Ingimarsdóttir .................. 15232.00 
Hulda Þ. Björnæs .........0000..0. 00... 12017.00 
Hulda Sveinbjörnsdóttir ............... 8000.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 7923.00 
Ingibjörg I. Briem ....................… 6000.00 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ............... 15000.00 
Ingibjörg Guðmundsdóttir ............. 7630.00 
Ingibjörg Högnadóttir .................. 6000.00 
Ingibjörg J. Jónsdóttir ................ 8000.00 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ................ 6249.00 
Ingibjörg Snorradóttir ................. 8000.00 
Ingunn Bjarnadóttir ................... 15000.00 
Ingunn Hlíðar ............00000000002.. 9538.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 3808.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 11320.00 
Jóhanna Linnet .................0.0.... 7630.00 
Jóhanna Pálmadóttir .................. 18018.00 
Jóhanna Þorsteinsdóttir ................ 9000.00 

Jóhanna Þorvaldsdóttir ................ 10000.00 

Jóna Jakobsdóttir ..................... 6509.00
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Jóna Jóhanna Jónsdóttir ............... 6000.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 10936.00 
Jónheiður Eggerz ..................... 20029.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 10303.00 
Karen Jónsson .........0.000000 00... 12017.00 
Karítas Guðmundsdóttir ................ 12000.00 
Katrín Sveinsdóttir .................... 7923.00 
Klara Helgadóttir ..................... 9057.00 
Kristbjörg Sveinsdóttir ................. 7000.00 

Kristin Guðlaugsdóttir ................. 12000.00 
Kristin Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 
Eggertssonar ................000..0... 6009.00 

Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 3807.00 
Kristín Pálsdóttir ..................... 6367.00 
Kristín Sigurðardóttir .................. 6792.00 
Kristín Thorberg ...................... 4687.00 
Kristín Tómasdóttir ................... 9000.00 
Kristín Þórarinsdóttir ................. 11320.00 
Kristólína Kragh ....................... 5077.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAF seere. 9606.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 8000.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins 

Þorkelssonar .........0.00000 000... 7923.00 
Lára Sigurðardóttir „.................. 4000.00 
Lára Skúladóttir ..................2.... 6792.00 
Lilja Eyþórsdóttir ..................... 18026.00 
Lilja Jörundsdóttir .................... 12000.00 
Lilja Steinsen ..........0..00. 00... 35000.00 
Linda Axelsdóttir ..........0.00.00.0.. 8000.00 
Lovísa Sveinbjörnsson ..........0.00... 39759.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 6000.00 
Magnea Magnúsdóttir .................. 19246.00 
Málfríður Bjarnadóttir ................. 4000.00 
Málfríður Jónsdóttir .................. 10129.00 
Margrét Árnadóttir .................... 11012.00 
Margrét Ásmundsdóttir ................ 5077.00 
Margrét Björnsdóttir ................... 7630.00 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 16604.00 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 3828.00 
Margrét Lárusdóttir ................... 11716.00 
Margrét Kr. Lárusdóttir ............... 5077.00 
Margrét Möller .........00000. 00... 6000.00 
Margrét Þórðardóttir .................. 7617.00 
María Guðlaugsson ...........0.000000.. 9373.00 
María Pétursdóttir ..................... 14000.00 
María Thoroddsen .........0..0..0..0... 19528.00 
María Tómasdóttir ..................... 5660.00 
Melitta Urbancic ............00000.0.... 9538.00 
Nanna Jónsdóttir ................2.00... 10850.00    
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18. gr. 

kr. kr. 

Oddný Guðmundsdóttir ................ 10000.00 
Oddný Pétursdóttir .................... 12017.00 
Oktavía Sigurðardóttir ................. 10189.00 
Ólafía Einarsdóttir ...............0..... 13585.00 
Ólafía Finnbogadóttir .................. 2540.00 
Ólafía Valdimarsdóttir ................. 6792.00 
Olga E. Jónsson ..........0000.0...... 11320.00 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 8905.00 
Ólöf Sigurðardóttir .................... 6009.00 
Ólöf Sigurðardóttir, Akranesi .......... 4000.00 
Ólöf Sigvaldadóttir .................... 10000.00 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir ............. 5723.00 
Ragnhildur I. Bjarnadóttir .............. 8012.00 
Ragnhildur Thorlacius ................ 13585.00 
Ragnhildur Thoroddsen ................ 15022.00 
Rannveig Tómasdóttir ................. 7617.00 
Rigmor Ófeigsson ..........00...0... 10155.00 
Rósa Eggertsdóttir ..................... 6009.00 
Rósa Jónsdóttir ..........00..00..00... 6000.00 
Sesselja Þorsteinsdóttir Clausen ........ 8012.00 
Sigríður Árnadóttir .................... 24000.00 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 12017.00 
Sigríður Bjarnason ..............0..... 25371.00 
Sigríður Björnsdóttir .................. 8000.00 
Sigríður Einarsson ............000.0.... 39056.00 
Sigríður Eiríksdóttir ................... 8000.00 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 10155.00 
Sigríður Fjeldsted ..................... 10189.00 
Sigríður Gísladóttir .................... 3828.00 
Sigríður Guðmundsdóttir .............. 3828.00 
Sigríður Hallgrímsdóttir ............... 15000.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 19137.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 6367.00 
Sigríður Jónsdóttir, ekkja Þórh. Vil- 

hjálmssonar ........00.200 0... 12000.00 
Sigríður Pétursdóttir ............. -.... 11320.00 
Sigríður Sigtryggsdóttir ............... 12000.00 
Sigríður Sæmundsson .................. 24000.00 
Sigrún Árnadóttir ...........00000..0... 7000.00 
Sigrún Guðbrandsdóttir ................ 9057.00 
Sigrún Thorarensen .................... 8000.00 
Sigurlaug Sigurðardóttir ............... 12000.00 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 11320.00 
Soffía Árnason .........000.00 0. 7000.00 
Sólveig Árnadóttir ..................... 8000.00 
Sólveig Eggerz ............0.0.0.0000.00... 33456.00 
Sólveig Pétursdóttir .................... 11320.00 
Sólveig P. Sandholt .................... 8000.00 
Stefanía Snævarr .„........0..0000000.0.. 13000.00 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 12452.00 
Steinunn P. Eyjólfsson ................ 6748.00
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Steinunn Gísladóttir ................... 7000.00 
Steinunn Jóhannesdóttir ............... 7617.00 
Steinunn Sigurðardóttir ................ 12000.00 
Súsanna Friðriksdóttir ................. 11320.00 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ............... 10000.00 
Sveindís Hansdóttir .................... 6000.00 
Sveinsína Sigurðardóttir ............... 9000.00 
Torfhildur Magnúsdóttir ............... 6000.00 
Una Jóhannesdóttir .................... 18000.00 
Unnur Guðjónsdóttir .................. 25029.00 | 
Unnur Skúladóttir .................0.... 12694.00 | 
Valborg Einarsson ............. ER 12694.00 
Valborg Haraldsdóttir .................. 10850.00 
Valgerður Björg Björnsdóttir .......... 15000.00 
Valgerður Halldórsdóttir ............... 18114.00 
Valgerður Helgadóttir ................. 10014.00 
Valgerður Jóhannsdóttir ............... 6867.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 9057.00 
Vigdís G. Blöndal ..................... 6367.00 
Viktoría Bjarnadóttir .................. 1915.00 
Vilborg Bjarnadóttir ................... 7244.00 
Vilborg Stefánsdóttir .................. 22000.00 
Vilborg Torfadóttir .................... 3828.00 
Þóra L. Björnsson .........00000..0... 13585.00 
Þóra Hjartar ..............200000..0.... 4528.00 

Þóra Jónasdóttir ...........0...000.200.. 6509.00 
Þóra Magnúsdóttir .................... 8000.00 
Þóra Sigfúsdóttir ...................... 5723.00 
Þóra Sigurðardóttir ................... 3828.00 
Þóra Skaftason .........00000000000.0.. 3828.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 12694.00 
Þórey Jóhannsdóttir ................... 6000.00 
Þórunn Helgadóttir .................... 6000.00 
Þórunn Pálsdóttir ................0..... 12694.00 
Þórunn Þórðardóttir .................. 2343.00 
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir ............ 7923.00 
Þuríður Benediktsdóttir ................ 12732.00 
Þuríður Helgadóttir ................... 6000.00 
Þuríður Káradóttir .................... 14717.00 

—— | 2859700 

- Barnastyrkur: 
Barn Årna sål. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- 
lingur ........00000000 0000 ne es. 9 297 að 

d. Uppbót á lífeyri skv. 18. gr. I. og II. ............ 8 875 433 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 64/1955 og 8. gr. |. 
66/1955 (áætlað) .............0000000. 0... 0. 20 500 000 

IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, 
skv. 12. gr. 1. 65/1955 ...........0200000.00. 00... 250 000  
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V. Framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 
1. gr. I. 114/1940 .............00000 00... 24 009 

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- 

bóta á lífeyri ...........0.0.0.00 00 nn sens 12 800 000 

Samtals 43 066 840 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

Til niðurgreiðslu á vöruverði og uppbóta á útfluttar 
landbúnaðarafurðir ..................00..00. 000... 430 000 000 
Útgjöld samkv. 22. og 25. gr. .......0.00000 0000 5 000 000 
Fyrningar .................0.....0 0000 8 000 000 
Til óvissra útgjalda ...............000.0.0 0... 13 000 000 
Til launauppbóta ...........0.000 0000 65 000 000 

Samtals ... 521 000 000     
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I. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 

IL. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna 

. Framlag til ríkisábyrgðasjóðs 
. Til byggingar stjórnarráðshúss 

. Til bygginga á prestssetrum 

. Til greiðslu heimtaugagjalda á prestssetrum .... 

. Til útihúsa á prestssetrum 

. Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara ... 

. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík 

. Til byggingar ríkisfangelsa og vinnuhæla 

. Til að lána til rafstöðva á þeim svæðum, er ríkis- 
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III. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 
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Inn: 

Samtals . 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs ........00.0000.000.... 

Til bygginga á jörðum ríkisins 

Til ræktunar á jörðum ríkisins ........00000.... 

. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana ...... 

2. Til byggingar fávitahælis .............0000... 

3. Til byggingar hjúkrunarskóla ............2... 

4. Til endurbóta á heilsuhælinu í Kristnesi .... 

. Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða . 

. Til flugvallagerðar og flugöryggistækja 

Til sjúkraflugvalla 
Til viðbótarhúsnæðis 

Keldum 

við rannsóknarstöðina á 

rr. 

. 1. Til byggingar heimavistarhúss við menntaskól- 

ann á Akureyri 

2. Til byggingar menntaskólans í Reykjavík .... 

3. Til byggingar sjómannaskólans 

4. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum 

5. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 

6 
7 
8 

. Til byggingar Kennaraskóla Íslands 

. Til byggingar Garðyrkjuskólans á Reykjum .. 

. Til framkvæmda á Hvanneyri 
ákvörðun landbúnaðarráðherra 

9. Til kaupa á kennarabústað á Hvanneyri .... 

10. Til Íþróttakennaraskóla Íslands, byrjunarfram- 

lag 

… see 

samkvæmt 

FKR eet 

0... 

rafveitur ná ekki til, að fengnum tillögum raf- 

orkuráðs 

  

  

  

    

kr. kr. 

100 000 

3 000 000 

3 100 000 

20 124 707 

38 000 000 

2 000 000 

2 200 000 

250 000 

6 503 000 

427 500 

250 000 

400 000 

— 7580500 

3 000 000 

12 720 000 

492 100 

965 000 

300 000 

3 000 000 

600 000 

67 500 

427 500 

3 000 000 

450 000 

1500 000 

150 000 

500 000 
————/ 9995 000 

2 865 000 

194 000 

734 000 

1400 000 

3 000 000 

2 000 000 

705 000
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20. gr. 

kr. kr. 

XIX. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn 
og unglinga ................0..200 0000 vn 500 000 

XX. Til byggingar tilraunagróðurhúss að Korpúlfs- 
stöðum ...........0200000 00 95 000 

XXI. Framlag til atvinnubótasjóðs .................. 10 000 000 
XXII. Til Byggingarsjóðs Listasafns ríkisins .......... 500 000 
XXIII. Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna .. 900 000 
XXIV. Til aukningar landhelgisgæglu .................. 8 400 000 
XXV. Til kaupa á biskupsbústað ..................... 300 000 
XXVI. Til endurbóta á starfsmannahúsi að Bessastöðum 300 000 
XXVII. Til endurbyggingar á Borg á Mýrum ............ 300 000 
XXVII. Til byggingar prestsseturs í Odda .............. 300 000 
XXIX. Afborganir af kaupverði íbúðarhúss að Hesti .. 450 000 
XXX. Til byggingar íbúðarhúss fyrir ábúanda Eiða .... 85 000 
XXXI. Til endurnýjunar á bifreiðum ríkisstofnana .. 1000 000 

KKXKII. Til byggingar vitaskips ..................0...... 2 222 000 
XKKIII. Til að byggja bókhlöðu að forsetasetrinu að 

Bessastöðum .............0.00..00. 0. 500 000 
XXXIV. Til hlutabréfakaupa í Iðnaðarbanka Íslands h.f. .. 1000 000 
XXXV. Til að lána til landkaupa í kauptúnum ........ 2 000 000 

Samtals ... 137 077 307     
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21. gr 

I. Rekstrar. 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ..........000000 000... 0... 1848 000 000 
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 321 900 000 
— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 75 000 

4, gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ 2 000 000 
5. gr. Ovissar tekjur ........00220000 00... 20 000 000 

Samtals ... 2 194 975 000 

II. Sjóðs 

kr. 

Inn: 
2—5. gr. Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 2 194 975 000 

Aðrar innborganir: 
20. gr. I. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 

— TI. | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 3 000 000 

Samtals ... |2198075 000     
  

nn
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{firlit. 
yfirlit. 

21. gr. 

| kr. kr. 
Gjöld 

7. gr. Vextir .............0 000... eee eeene 10 616 216 
8. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 1611 933 
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga .................0000 0000 12 635 500 
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar .................0...0.... 50 718 274 
11. gr. A. | Dómgæzla og lögreglustjórn .................. 96 785 658 
— B. | Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 32 069 592 
— C. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 2 200 000 131 055 250 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ........ G7 606 841 
13. gr. A. | Vegamál .............0...0.. 0. 121 666 511 
— B. | Samgöngur á Sjó ........0... eeeeveeeeee 13 300 000 
— C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 41 987 778 
— D. | Flugmál ..........0. 12 754 088 
— E. | Veðurþjónusta ..............0.0.0.. 0. 5 210 452 
— F. Ymis mål ............... 0. 6 927 519, 206 846 348 

14. gr. A. | Kennslumál ............0...00.000 0... 258 737 523 
— B. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 18 565 018 977 302 541 

[5. gr. Kirkjumål „............ eee rveee 16 646 866 
(6. gr. A. | Landbúnaðarmál .........0...00.00..0. eeveee 100 420 319 
— B. Sjávarútvegsmál ............00..00.0 0... 54 579 771 
— C. | Tðnaðarmál ...........0.0...0.00.00 000 5 826 520 
— D. | Raforkumál ............00...0 0. 31 912 394 
— E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... 14 427 894 907 166 898 

7. gr. Til félagsmála ............ 0 506 040 274 
18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 43 066 840 
9. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. ...............00.... 521 000 000 

Rekstrarafgangur ... 142 661 219 

Samtals ... 2 194 975 000 

yfirlit. 

kr. 
Út: 

—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 2052 313 781 
| Aðrar útborgamir: 

0. gr. | Afborganir lána og til eignaaukningar ..................... 137 077 307 
Greiðslujöfnuður ... 8 683 912 

Samtals .   2 198 075 000 
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22. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

II. 

TIl. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflad er med samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 

Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til afnota 

fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjárhags- 

áætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þremur 

tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 

Ad ákveða, að landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 

síma árið 1963 hjá allt að 25 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 

félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 

Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 

kvæmda Hveragerðishrepps. 

Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus 

þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum 

þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 

. Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 

stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

matsverði hverrar framkvæmdar. 

. Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum og sjúkrabifreiðum til 

almenningsnota. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum. 

Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til 

skepnufóðurs. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af fiskinetjum úr nylon, að því leyti, sem 

þau eru hærri en af öðrum fiskinetjum, sbr. nr. 19a í 50. kafla tollskrár. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni í pappaumbúðir um mjólk, að 

því leyti sem þau eru hærri en aðflutningsgjöld af mjólkurflöskum. 

„Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 

sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum og Norðausturlandi. 

(Endurveiting). 

. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að setja merki Landgræðslu- 

sjóðs á vindlingapakka, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, 

og greiða sjóðnum allt að 30 aurum af hverjum vindlingapakka, er hún 

selur með merki sjóðsins. 

. Að leyfa Grænmetisverzlun landbúnaðarins að ráðstafa til að efla græn- 

metisræktun í landinu helmingi þeirrar fjárhæðar, sem verzluninni ber 

að greiða í leigu eftir hús Grænmetisverzlunar ríkisins. 

. AX ákveða, að ein króna af tekjum landssímans af hverju seldu skraut- 

eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

. Að verja af rekstrarafgangi Viðtækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða 

rekstrarhalla Þjóðleikhúss og Sinfóníuhljómsveitar. 

Að greiða úr ríkissjóði það, sem á kann að skorta, til að 10% skemmt- 

anaskattsálag og % hlutar af hagnaði Viðtækjaverzlunar ríkisins, sbr. 

ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 52/1962, hrökkvi til að greiða hluta 

ríkissjóðs af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1962 og 1963. 

Enn fremur að greiða allt að % hluta af áföllnum rekstrarhalla hljóm- 

sveitarinnar 28. febr. 1961, þegar ríkisútvarpið tók við rekstri hennar. 

Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 10 000 000 kr. 

Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 

smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda
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XX. 

XXI. 

XXIL 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 

XKVIII. 
XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIIL 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVIII 

XXXVIIL 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

greiðist lánið að fullu af stofnlåni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 
Ríkisstjórnin setur að öðru leyti skilyrði um ábyrgðir þessar. 
Að ábyrgjast allt að 1 millj. kr. lán fyrir Skipasmíðastöðina h/f í 
Stykkishólmi, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar. 
Að ábyrgjast lán allt að 50 millj. kr. til bygginga og endurbóta á síldar- 
verksmiðjum og síldarumhleðslustöðvum. 
Að taka allt að 28 millj. kr. lán til byggingar menntaskóla, kennara- 
skóla og hjúkrunarskóla 

Að taka allt að 560 þús. kr. lán til endurbóta á Fiskiðjuveri Seyðis- 
fjarðar, en það er nú eign ríkissjóðs. 
Ad taka lán að fjárhæð 14200 þús. kr. til byggingar lögreglustöðvar 
í Reykjavík. 

Að taka allt að 3 millj. kr. lán til aukningar á húsnæði ríkisspítalanna. 
Að taka allt að 1 millj. kr. lán til bygginga fyrir Rannsóknarstofu há- 
skólans. 
Að taka lán allt að 70 millj. kr. til lagningar steinsteypts vegar til Kefla- 
víkur (Reykjanesbrautar) og enn fremur að verja fé því, er varnarliðið 
hefur greitt fyrir afnot Keflavíkurvegar 1951— 1962, að upphæð 5 millj. 
kr., til lagningar vegarins. 
Að kaupa húseignina Borgartún 7 í Reykjavík. 
Að kaupa eignir Kol h/f á Skarðsströnd, tæki og fasteignir að undan- 
genginni rannsókn. 
Ad kaupa eignir Ræktunarfélags Norðurlands, sem tilraunaráð jarð- 
ræktar hefur á leigu. 
Að selja gamalt póst- og símahús við Austurgötu 11 í Hafnarfirði og 
hluta úr húsi að Skíðabraut 4 á Dalvík og enn fremur sæsímaskúr að 
Strandavegi 10 á Seyðisfirði ásamt tilheyrandi lóðum, ef viðunandi 
boð fæst. 
Að selja húseignina nr. 1 við Norðurgötu á Seyðisfirði, eign rafmagns- 
veitu ríkisins. 
Að selja húseignina Mánagötu 5 í Keflavík, húseignina Vatnsnesveg 11 
í Keflavík og hluta af húseigninni Tjarnargötu 3 í Keflavík. 
Að selja Stykkishólmshreppi 780 fermetra skika úr lóðinni nr. 13 við 
Aðalgötu í Stykkishólmi. 
Að selja Akraneskaupstað 2377 fermetra spildu af lóð prestssetursins 
Kirkjuhvols á Akranesi eftir mati. 
Að selja land prestssetursjarðarinnar Setbergs á Snæfellsnesi á Grundar- 
botni, ef viðunandi boð fæst. 
Að gefa eftir aðflutningsgjöld af sérstökum tækjum og efni, sem lagt er 
til af Mikla Norræna Ritsímafélaginu og flutt inn vegna nýju sæsim- 
anna, samkvæmt samningum við það félag, dags. 26. jan. 1980. 
Að gefa Slysavarnafélagi Íslands eftir lán, sem veitt var til kaupa á 
flugvél. 
Að gefa sveitarsjóði Höfðahrepps eftir greiðslu tveggja skuldabréfa, 
dags. 22. júní 1956, um afhendingu mannvirkja til nýbyggingarnefndar 
Höfðakaupstaðar til Höfðahrepps, að upphæð 400 þús. kr., að viðbætt- 
um vöxtum frá útgáfudegi. 
Að ábyrgjast allt að 60% af byggingarkostnaði nýrra flóabáta fyrir 
farsvæði Djúpbáts og Breiðafjarðarbáts (Stykkishólmsbáts). 
Að ábyrgjast lán allt að 970 þús. þýzkra marka (DM) fyrir Guðmund 
Jörundsson útgerðarmann til þess að koma fyrir tækjum í togarann 
Narfa til heilfrystingar á fiski, enda verði settar þær tryggingar, er ráð- 
herra metur gildar. 
Að láta gera við togarann Þorstein þorskabit, sem nú er eign ríkissjóðs,
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til ad koma skipinu i rekstrarhæft åstand og taka i bvi skyni lån, ef 
með þarf. 

XLIII. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameins- 
félagi Íslands 25 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

XLIV. Að kaupa plöntusafn Eyþórs Einarssonar. 
XLV. Að kaupa grasasafn Helga Jónassonar. 

XLVI. Að greiða Sigurði Ólafssyni 200 þús. kr. vegna flugvélakaupa. 
XLVII. Að kaupa listaverk fyrir allt að 50 þús. kr. til að gefa til skrifstofubygg- 

ingar Bernarsambandsins í Genf. 
XLVIII. Að ráðstafa eignum Áburðareinkasölu ríkisins til jarðvegsrannsókna, sér- 

staklega með tilliti til rannsóknar á áburðarþörf lands, eftir ákvörðun 
landbúnaðarráðuneytisins í samráði við búnaðardeild atvinnudeildar há- 
skólans. 

XLIX. Að festa kaup á skriðbíl, sem hentað gæti til ferða um torleiði á landi og 
sem ferja yfir vötn og reyna slíkt tæki á jökulvötnum og aurum 
Skaftafellssýslu til þess að fá úr því skorið, hvort á þann hátt yrði opnuð 
samgönguleið fyrir Skaftfellinga og ökufært yrði á léttum bilum um- 
hverfis landið. 

23. gr. 
Frá 1. júní 1962 er heimilt að greiða 7% uppbót á laun starfsmanna ríkisins, 

þar með talin yfirvinna. 

24. gr. 
Heimilt er að greiða á árinu 1963 uppbætur eins og þær, sem síðan 1. febrúar 

1960 hafa verið greiddar á lífeyri úr lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, lifeyris- 
sjóði barnakennara, lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna, lífeyrissjóði ljósmæðra og lif- 
eyrissjóði alþingismanna, svo og á persónulegar greiðslur samkvæmt 18. gr. fjár- 
laga á árinu 1963. 

Þá er og heimilt að greiða sérstaka uppbót á allar fyrrnefndar greiðslur frá 
1. júní 1962 að telja, sem nemi 7%. 

Hlutaðeigandi lífeyrissjóðir annast greiðslu uppbóta á lífeyrinn gegn endur- 
greiðslu úr ríkissjóði og frá hlutaðeigandi launagreiðendum. 

25. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1963 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 

samkvæmt þeim lögum. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 
öðrum en fjárlögum, tilskipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörð- 

unum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með viðauka 

árið 1963. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal árið 1963 heimilt 

að innheimta af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum skemmtunum 
með 20% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra 
manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á Íslenzkum kvikmyndum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 22. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

17. desember. . Nr. 89. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar. 

ForsETi Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki 

minu: 

1. gr. 
Hinn 1. janúar 1963 fellur úr gildi 10. gr. laganna. 
Allar bætur skulu frá sama tíma greiddar samkvæmt ákvæðum laganna um 

bætur á 1. verðlagssvæði. 
Ákvæði þessarar greinar skulu ekki hafa áhrif á aðrar reglur laganna en þær, 

er snerta bætur, iðgjöld og framlög. 

2. gr. 
Við skiptingu framlags sveitarfélaga á umdæmi kaupstaða og sýslufélaga árið 

1963 skal áætla útgjöld lífeyristrygginga í hverju umdæmi, sem var á öðru verð- 
lagssvæði árið 1962, miðað við að þau hefðu þá verið á fyrsta verðlagssvæði. 

3. gr. 
Ellilífeyrir skv. 13. gr. laga nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, svo 

og örorkulifeyrir skv. 14. gr. sömu laga, sbr. lög nr. 13 31. marz 1960, um breyting
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á þeim lögum, lög nr. 86 28. desember 1960, um bráðabirgðabreyting sömu laga, svo 

og lög nr. 95 8. desember 1961, um hækkun á bótum almannatrygginga, skal hækka 

um 7% frá 1. júní 1962. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 
  

Nr. 90. = 13. desember. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1963 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 
a. Með 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, er um ræðir 

í aukatekjulögum nr. 40/1954. 
b. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkv. lögum nr. 60 

1939, nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkv. 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 

3. kafla með 50% álagi. 

2. gr. 

Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í 1. gr. en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Gjöld samkv. lögum nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl., skal á árinu 1963 inn- 

heimta þannig: 
a. Bifreiðaskattur samkvæmt c—e-liðum 1. gr. laganna fyrir árið 1962, er fellur 

í gjalddaga 1. janúar 1963, skal innheimtur með 100% álagi að undanteknum 
skatti af vöru- og sérleyfisbifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin, en 
skattur af þeim skal innheimtur með 50% álagi. Einnig skal Þifreiðaskattur 
fyrir árið 1963, er kann að verða greiddur á því ári, vegna eigendaskipta á 
bifreiðum eða af öðrum ástæðum, innheimtur með sömu álögum. Álögin njóta 
sömu lögverndar og bÞifreiðaskatturinn, þar með talið lögveð, sem gengur 

fyrir öðrum veðum. 
b. Innheimta skal innflutningsgjald samkvæmt b-lið 1. gr. laganna með 6 — sex 

krónum -- af hverju kg af hjólbörðum og súmmíslöngum á bifreiðar. 
Álögin á innflutningsgjöldin af hjólbörðum og slöngum njóta sömu lögverndar 

og aðflutningsgjöld.
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4. gr. 
Lög nr. 90 1954, um tollskrá o. fl., breytast þannig á árinu 1963: 
I. Innheimta skal: 
A. Vörumagnstoll með þessum hækkunum: 
Af benzini öðru en flugvélabenzíni, samkvæmt 27. kafla tollskrárinnar, 15. 
lið, með 20 aurum af kg í stað eins eyris. 
Af öllum öðrum vörum með 340% álagi, þó ekki af flugvélabenzini og vör- 
um þeim, sem taldar eru í II. tölulið. 
B. Verðtoll með 80% álagi, þó ekki af vörum þeim, sem taldar eru í II. tölulið. 
Innheimta skal og greiða í sérstakan sjóð 1% af vörumagnstolli og verðtolli 

samkv. tollskrá og hækkunum samkv. þessari grein, svo og af öðrum aðflutn- 
ingsgjöldum, þó ekki af söluskatti af innfluttum vörum. Fé þessu skal varið til 
byggingar tollstöðva í landinu. Álagið skal innheimt með öðrum aðflutningsgjöld- 
um og nýtur sömu lögverndar og þau. Jafnframt er framkvæmd 5. gr. laga nr. 
68/1956, um tollheimtu og tolleftirlit, frestað til ársloka 1963. 

II. Undanþegnar tollhækkun þeirri, er getur í b-lið A-liðar og B-lið í I. tölulið 
þessarar gr., eru þessar vörur: 

Tollskrárkafli 9 nr. 1—2, kaffi óbrennt eða brennt og malað. 

— 10 nr. 1—7, korn, ómalað. 
— 11 nr. 1 — 12, mjöl og grjón. 
— 17 nr. 1—6, sykur. 
— 22 nr. 6—38, drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 
— 24 nr. 1—9, tóbak. 

— 25 nr. 10, salt. 
— 27 nr. 1—4, kol. 

— 27 nr. 14, steinolía. 

Enn fremur eru vörur, sem sérstakur tollur er greiddur af vegna millirikja- 
samninga, undanskildar tollhækkun samkvæmt I. tölulið þessarar greinar, svo og 

vörur þær, sem taldir eru í 2. gr. laga nr. 90 20. nóv. 1961, um lækkun aðflutn- 

ingsgjalda á ýmsum vörum. 

2
5
 

ø 

III. Heimilt skal að fella niður aðflutningsjöld af: 
Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
Omöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 
Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 
Kaffi, óbrenndu eða brenndu og möluðu, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla toll- 
skrár. 
Sykri, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrár. 

5. gr. 
Gilda skulu til ársloka 1963 ákvæði um 8% viðbótarsöluskatt á innfluttum vörum 

í a-lið bráðabirgðaákvæða við lög nr. 10/1960, um söluskatt. Enn fremur skulu lög 
nr. 90/1961, um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum, gilda til ársloka 1963. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 13. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

A 35
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Forseti ÍsLanDs 

91. 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1961. 

276 

LÖG 

29. desember. 

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

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1961 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum: 

Innborganir: 

1. Tekjur samkvæmt 2 

El 

3. 
4. 
5 
6. 

2. 

Eignahreyfingar samkv. 20 gr. fjårlaga 

Utborganir: 

3 
3 
4 

ot
 

Gjöld samkvæmt 7. 

A. 
B 

"
m
o
n
 

o
p
 

a 
> 

H
J
O
R
 

fjárlaga 

fjárlaga 

„12 
2 

Áætlun 

68 100 000.00 
90 000 000.00 

75 000.00 
2 493 000.00 

24 900 000.00 
3 100 000.00 

Reikningur: 

'. 1368 573 577.66 
271 279 050.11 

178 939.75 
5 043 292.15 

19 518 218.81 
70 228 439.26 

  

. 1588 668 000.00 

Åætlun: 

9 782 463.00 
1435 010.00 
9 550 000.00 

19 415 704.00 
18 591 577.00 

3 844 101.00 
77 451 522.00 
26 290 550.00 

1 700 000.00 
50 908 786.00 
98 299 898.00 
14 058 000.00 
26 322 031.00 
10 992 543.00 
4 452 348.00 
5 253 962.00 

180 048 867.00 
13 053 806.00 
13 283 706.00 
19 370 200.00 
25 872 482.00 

4 687 000.00 
32 961 859.00 

8 813 826.00 
379 249 630.00 
30 272 839.00 

302 900 000.00 
12 000 000.00 

. 1734 821 517.74 

Reikningur: 

6 366 560.38 
1565 094.21 
9 929 560.99 

21 694 585.72 
21 464 828.15 

3 978 580.15 
81 576 326.03 
30 310 511.17 

1 902 243.61 
51 498 770.23 

103 651 208.50 
17 592 404.41 
27 413 094.57 
14 848 324.91 
4 883 210.35 
5 884 791.21 

180 646 353.85 
13 316 557.36 
13 090 518.51 
74 733 538.83 
26 193 681.09 

4 779 814.46 
32 333 965.15 

9 054 615.31 
377 744 213.01 
31 975 014.81 

305 805 062.26 
21 140 029.53
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29. Gjöld samkvæmt 19. gr. 3. fjárlaga kr. 3 000 000.00 kr. 2 750 292.15 
30. — — 19. — 4. — — 6 000 000.00 — 
3l. — —- 19. — 5. — — 6 500 000.00 — 11 649 058.60 
32. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga kr. 111876355.00 kr. 191677 521.37 

Mismunur .................00.. — 428 935.00 — 33 371 186.86 
  

kr. 1588 668 000.00 — kr. 1734821517.74 
  

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

29. desember. . Nr. 92. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Aftan við lögin bætist svo hljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árunum 1962—-1965, að báðum meðtöldum, skal greiða %2% viðbótargjald af 
söluvörum landbúnaðarins, sem um ræðir í 2. sr., og rennur það til Búnaðarfélags 
Íslands og Stéttarsambands bænda til að reisa hús félaganna við Hagatorg í Reykja- 
vík yfir starfsemi þeirra. Skal fénu skipt milli þeirra eftir hlutfallinu tveir á móti 
einum. Um álagningu og innheimtu gjaldsins gilda sömu reglur og um búnaðar- 
málasjóðsgjald. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast gildi ákvæði í samningi milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu meðlaga. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindum, að 
samningur sá, er undirritaður var í Osló 23. marz 1962 milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu meðlaga, og prentaður er sem fylgi- 
skjal með lögum þessum, skuli öðlast gildi. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt að setja frekari ákvæði, er kunna að vera nauð- 

synleg til að framfylgja greindum samningi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

Samningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um innheimtu meðlaga. 

1. gr. 
Aðfararhæfum dómi, úrskurði stjórnvalds eða skriflegri skuldbindingu, sem 

lagt hefur einhverjum á herðar í einu samningsríkjanna að greiða meðlag maka 
sínum, fyrrverandi maka, skilgetnu barni, stjúpbarni, kjörbarni, óskilgetnu barni 
eða móður óskilgetins barns, og sé fullnusta heimil í því ríki, skal þegar fullnægt 
í öðru samningsríki, sé þess farið á leit. Sama gildir um þess háttar dóm, sem ekki 
er enn aðfararhæfur, og hvern þann úrskurð þess háttar, sem dómstóll, dómari eða 
„ðverexekutor“ hefur kveðið upp og fullnægt verður eins og aðfararhæfum dómi. 

Nú hefur með dómi eða úrskurði í ríki því, þar sem fullnustu er leitað, meðlag 
verið ákveðið lægra eða úrskurðað, að ekki sé um meðlagsskyldu að ræða, og verður 
þá ekki þar í gegn fullnustu krafizt í því ríki. 

2. gr. 
Beiðni um fullnustu skal senda yfirvaldi í samningsríki því, þar sem sá dvelst, 

er meðlagið á að fá, eða í samningsríki því, þar sem dómurinn eða úrskurðurinn 

var kveðinn upp eða skriflega skuldbindingin gerð. 
Eigi fullnusta að fara fram í öðru samningsríki en því, þar sem beiðnin kom 

fram samkvæmt 1. mgr. skal senda beiðnina til fyrrnefnds ríkis. Í því tilviki er 
beiðnin send og móttekin af: 
í Danmörku yfirstjórnvaldi (í Kaupmannahöfn „overpræsidenten“, en annars 
hlutaðeigandi amtmanni) eða, ef óvíst er, hvert yfirstjórnvald á að fjalla um mál- 
ið, dómsmálaráðuneytinu,;
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í Finnlandi hlutaðeigandi lénsstjórn eða, ef óvíst er, hver lénsstjórn á að fjalla 
um málið, utanríkisráðuneytinu; 

á Íslandi dómsmálaráðuneytinu; 

i Noregi hlutaðeigandi fylkismanni eða, ef óvíst er, hver fylkismaður á að fjalla 
um málið, félagsmálaráðuneytinu, þegar um er að ræða meðlag með óskilgetnu 
barni eða móður slíks barns, en annars dómsmálaráðuneytinu; og 
i Svíþjóð hlutaðeigandi lénsstjórn eða, sé óvíst, hver lénsstjórn á um að fjalla, 
réttardeild utanríkisráðuneytisins. 

Beiðni um innheimtu í öðru samningsríki á meðlagi, sem yfirvald hefur greitt 
fyrir fram, má það yfirvald senda beint til yfirvalds í því ríki, samkvæmt ákvæðinu 
í 2. mgr. þar sem innheimtan á að fara fram. 

Skjali á finnsku eða íslenzku skal fylgja staðfest þýðing á dönsku, norsku eða 
sænsku, að því leyti sem þörf er á. 

3. gr. 
Yfirvald það, sem framkvæma skal innheimtuna, getur, ef nauðsynlegt þykir, 

krafizt vottorðs um, að dómurinn, úrskurðurinn eða skuldbindingin fullnægi þeim 
skilyrðum, sem sett eru í 1. mgr. 1. gr. fyrir fullnustu. Vottorð skal gefið út í því 
ríki, þar sem dómur eða úrskurður hefur verið kveðinn upp eða skuldbinding 
gerð, og af því yfirvaldi, sem um ræðir í 2. mgr. 2. gr. 

Hafi upphæð meðlags ekki verið ákveðin í dóminum, úrskurðinum eða skuld- 
bindingunni eða sé í beiðni um fullnustu farið fram á hærri upphæð en ákveðið 
hefur verið, má einnig krefjast vottorðs um upphæð meðlagsins samkvæmt 1. mgr. 

4. gr. 

Fullnustan fer fram í hverju ríki samkvæmt gildandi lögum þar. 
Fullnustan fer fram án kostnaðar fyrir rétthafa, nema hún eigi að fara fram 

samkvæmt reglunum um aðför í fasteign. 
Innheimt upphæð sendist þeim, sem beiðzt hefur fullnustu, eða öðrum, sem hann 

ákveður. 

5. gr. 
Akvæðin um meðlög ná einnig til meðgjafar vegna kostnaðar við fæðingu og 

sængurlegu og kostnaðar við sérstaka menntun barns og enn fremur skírn þess, 
fermingu, veikindi, greftrun og þess háttar. 

6. gr. 

Málskostnað, sem meðlagsskyldum er gert að greiða vegna ákvörðunar um með- 
lagsskyldu, má innheimta samkvæmt ákvæðum þessa samnings. 

7. gr. 
Samning þennan skal fullgilda og skal afhenda fullgildingarskjólin norska utan- 

ríkisráðuneytinu svo fljótt sem verða má. 
Samningurinn tekur gildi hinn 1. janúar eða hinn 1. júlí næstan eftir afhendingu 

fullgildingarskjalanna. Með samningi þessum fellur úr gildi samningur frá 10. 
febrúar 1931 milli samningsríkjanna um innheimtu meðlaga, eins og honum var 
breytt með samkomulagi hinn 1. apríl 1953. 

Sérhvert ríkjanna getur gagnvart hverju hinna sagt upp samningnum, og hættir 
hann þá að gilda hinn 1. janúar eða hinn 1. júlí næstan að liðnum sex mánuðum 
frá uppsögn. 

Til staðfestingar hafa fulltrúar hlutaðeigandi ríkja undirritað samning þennan 
og sett á hann innsigli sín.



Nr. 93. 280 29. desember. 

Gert í Osló, í einu eintaki á hverju þessara mála: íslenzku, dönsku, finnsku, 

norsku og sænsku, og eru sænsku textarnir tveir, annar fyrir Finnland, hinn fyrir 
Svíþjóð. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 
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LÖG 

um almannavarnir. 

Forseti Ístanns 

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

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Hlutverk almannavarna er að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem 

miða að því að koma í veg fyrir, eftir því sem unnt er, að almenningur verði 
fyrir líkamstjóni eða eigna af völdum hernaðaraðgerða, og veita líkn og aðstoð 
vegna tjóns, sem orðið hefur, enda falli þau störf ekki undir aðra aðilja sam- 
kvæmt lögum. 

Almannavarnir skulu veita aðstoð samkvæmt fyrirmælum dómsmálaráðherra, 
ef tjón vofir yfir eða hefur orðið af náttúruhamförum eða annarri vá. 

2. gr. 
Krefjast má aðstoðar opinberra aðilja, einstaklinga og stofnana til undirbún- 

ings þeim ráðstöfunum, er 1. gr. fjallar um. 
Öllum er skylt að veita trúnaðarmönnum almannavarna þær upplýsingar, sem 

þeir þarfnast til þess að framkvæma þau störf, sem lögin fela þeim. 

3. gr. 
Á hættutímum er ríkisstjórninni heimilt að gefa út sérstök fyrirmæli um 

almenna umferð, reglur og öryggi á opinberum stöðum og svæðum, sem almenn- 
ingur hefur aðgang að. Sama máli gegnir á öðrum tímum, þegar æfingar í þágu 
almannavarna standa yfir. 

Ef hætta vofir yfir, getur lögreglustjóri bannað að nokkru eða öllu leyti 
notkun samkomuhúsa og annarra samkomustaða, sem almenningur hefur aðgang að. 

II. KAFLI 

Skipulag almannavarna. 

4. gr. 
Almannavarnir heyra undir dómsmálaráðherra, sbr. þó 5. gr. Hann skipar 

forstöðumann almannavarna í landinu og setur honum erindisbréf. Skipunin má 
vera tímabundin.



29. desember. 281 Nr. 94. 

Forstöðumaður hefur á hendi heildarskipulagningu almannavarna, sér um 
framkvæmdir á þeim þáttum, er undir ríkisvaldið falla, þ. á m. fjarskipti milli 
umdæma, mælingu á geislavirkni, viðvörun, fræðslustarfsemi, kennslu yfirmanna 
og leiðbeinenda, skipulagningu og yfirstjórn á flutningi fólks af hættusvæðum. 
Hann hefur enn fremur umsjón með almannavörnum sveitarfélaga. 

5. gr. 
Landlæknir fer, samkvæmt nánari fyrirmælum heilbrigðismálaráðherra, með 

stjórn þeirra þátta almannavarna, er varða sjúkrahúsmál, læknismeðferð og hjúkrun 
á sjúkum og særðum. 

Forráðamönnum sjúkrahúsa ber, samkvæmt fyrirmælum landlæknis, að undir- 
búa og framkvæma ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til að geta veitt sjúkum og 
særðum móttöku og meðferð á hættutímum. Þeim ber og að taka þátt í undirbún- 
ingi að stofnun og rekstri varasjúkrahúsa. 

6. gr. 
Almannavarnaráð, er ráðherra skipar, skal vera til ráðuneytis um framkvæmd 

laga þessara. Í ráðinu eiga sæti, auk forstöðumanns, sbr. 4. gr. sem er formaður 
þess, landlæknir, lögreglustjórinn í Reykjavík, póst- og símamálastjóri og vega- 
málastjóri. 

7. gr. 
Lögreglustjórar fara með stjórn almannavarna, hver í sínu umdæmi. 
Ráðstafanir til almannavarna, sbr. 9. gr., skal hefja, þar sem ríkisstjórnin 

ákveður, í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórn eða sýslunefnd. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að grannhéruð eða bæir hafi samstarf um 

almannavarnir og veiti gagnkvæma aðstoð. 

8. gr. 
Í kaupstöðum og annars staðar, sem ástæða þykir til, sbr. 7. gr., skipar sveit- 

arstjórn almannavarnanefnd. Í Reykjavík eiga sæti í nefndinni borgarstjóri, lög- 
reglustjóri, borgarlæknir, borgarverkfræðingur, slökkviliðsstjóri og tveir menn, er 
borgarráð velur. Annars staðar á landinu skulu nefndirnar skipaðar bæjarstjóra 
(oddvita), lögreglustjóra, héraðslækni, bæjarverkfræðingi eða byggingafulltrúa, eftir 
ákvörðun sveitarstjórnar, og slökkviliðsstjóra. Nú eru framangreindir embættis- 
menn ekki allir heimilisfastir á stað, þar sem ástæða þykir til almannavarna, og 
skulu þá lögreglustjóri og héraðslæknir þess umdæmis, ásamt bæjarstjóra (oddvita) 
á staðnum, tilnefna í þeirra stað menn, er sveitarstjórn skipar síðan til starfsins. 

Í Reykjavík er borgarstjóri formaður nefndarinnar, en borgarstjórn skipar 
nefndinni sérstakan framkvæmdastjóra. Annars staðar eru bæjarstjórar (oddvitar) 
formenn nefndarinnar. 

9. gr. 
Almannavarnanefndum er falin skipulagning og framkvæmd eftirtalinna ráð- 

stafana innan umdæma þeirra, samkvæmt nánari reglum, er ráðherra setur: 
1. Viðvörunarkerfi. 
2. Skipulagning hjálparstarfs og hjálparliða, þjálfun þeirra og búnaður. Hjálpar- 

liðum má skipta í hverfisflokka, er gegna störfum í ákveðnu hverfi þéttbýlis, 
og umdæmissveitir, sem koma til aðstoðar, ef tjón er það umfangsmikið, að 
hverfisflokkur fær eigi við ráðið. Flokkar umdæmissveita skulu þjálfaðir í 
einstökum greinum almannavarna: eldvörnum, björgun og sjúkraflutningum, 
ruðningsstarfi, hjálparstarfi vegna tjóns af völdum geislavirkni, sýkla eða
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eiturefna, löggæzlu, fjarskiptaþjónustu, tækniþjónustu og félagslegu hjálpar- 
starfi. 

3. Eftirlit með einkavörnum í íbúðarhúsum, atvinnufyrirtækjum og stofnunum 
og leiðbeiningar á því sviði. 
Bygging, búnaður og rekstur opinberra öryggisbyrgja, samkvæmt áætlun, sem 
ráðherra samþykkir. 
Stiórnstöðvar. 
Fjarskiptakerfi. 
Birgðageymslur og birgðavarzla. 
Undirbúningur og aðstoð vegna brottflutnings og móttöku fólks af hættusvæði. 
Aðrar ráðstafanir, er ráðherra ákveður, að fengnum tillögum almannavarna- 

ráðs. 

= 
o
n
 

III. KAFLI 

Hjálparlið. 

10. gr. 
Það er borgaraleg skylda þeirra, sem eru á aldrinum 18—65 ára, að gegna, án 

endurgjalds, starfi í þágu almannavarna í umdæmi, þar sem þeir dveljast, samkvæmt 
fyrirmælum, er lögreglustjóri gefur, að fengnum tillögum almannavarnanefndar. 
Ákvörðun lögreglustjóra má skjóta til dómsmálaráðherra. 

Kveðja má þá, sem eru á aldrinum 16—18 ára eða yfir 65 ára, til starfs, ef 

þeir óska þess sjálfir. 
Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni starfi í þágu almanna- 

varna. 
Þeim, sem kvaddir hafa verið til starfs, ber að koma til læknisskoðunar, ef 

nauðsynlegt þykir. 
11. gr. 

Ef hætta vofir yfir eða tjón hefur orðið, má kveðja hvern fulltíða mann, sem 
tiltækur er, til tafarlausrar aðstoðar við störf í þágu almannavarna. 

12. gr. 
Þeir, sem starfa eiga í hjálparliðum, skulu taka þátt í námskeiðum og æfing- 

um, sem þeir hafa verið kvaddir til. Þeim ber að hlýða fyrirmælum og fara eftir 
starfsreglum. Óheimilt er að hverfa úr starfi án leyfis. 

Ef hætta vofir yfir, má starfsmaður ekki fara úr lögsagnarumdæminu án 
samþykkis lögreglustjóra eða þess, er hann tilnefnir. 

13. gr. 
Ef maður verður fyrir meiðslum eða tjóni á námskeiði eða æfingu, á hann 

rétt á bótum. 
14. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um starfsskyldu skv. 10. gr. Skal að því stefnt, 
að starfskvöð komi sem réttlátast niður á borgarana. Ráðherra ákveður hámarks- 
tíma fyrir skyldunám og æfingar í þágu almannavarna. 

IV. KAFLI 

Einkavarnir. 

15. gr. 

Atvinnufyrirtækjum, sem hafa yfir 100 manns við störf á sama stað, er skylt 

samkvæmt fyrirmælum almannavarnanefndar að gera öryggisráðstafanir á vinnu- 

stað í því skyni að draga úr afleiðingum tjóns vegna hernaðaraðgerða.
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Ráðherra getur leyst fyrirtæki undan skyldu til einkavarna. Hann getur einnig, 
ef sérstaklega stendur á, fyrirskipað einkavarnir á vinnustað, enda þótt færri starfi 
þar en segir í 1. mgr. 

16. gr. 
Í kaupstöðum og annars staðar, þar sem ástæða þykir til, getur almannavarna- 

nefnd skipt svæðum í hverfi. Ber íbúum hvers hverfis að annast einkavarnir með 
sagnkvæmri hjálp í hverfinu samkvæmt nánari reglum, sem ráðherra setur. 

17. gr. 
Húseigendum er skylt, hinu opinbera að kostnaðarlausu, að hafa í húsum sínum 

nauðsynleg björgunar- og eldvarnatæki, eftir því sem almannavarnanefnd ákveður 
nánar. 

Nú er mannvirki þannig háttað, að eyðing þess eða skemmdir á því geta haft 
í för með sér verulega hættu fyrir umhverfið, og getur ráðherra þá fyrirskipað 
eiganda eða umráðamanni þess að gera viðeigandi öryggisráðstafanir, enda taki 
ríkissjóður þá þátt í kostnaði eftir mati dómkvaddra manna, hafi eigi tekizt sam- 
komulag um skiptingu kostnaðar. 

Trúnaðarmönnum almannavarna er heimill aðgangur að fasteignum til eftirlits 
með ráðstöfunum til einkavarna. 

18. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að sérstakar ráðstafanir til almannavarna séu gerðar 

vegna skipa, flugvéla og annarra samgöngutækja. 

19. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um einkavarnir, þar sem m. a. 

verða ákveðnar hámarkskvaðir, sem leggja má á atvinnufyrirtæki og húseigendur. 
Ef fyrirmælum almannavarnanefndar um ráðstafanir til einkavarna er ekki 

hlýtt, má framkvæma þær á kostnað eiganda eða umráðamanns. Kröfu um endur- 
heimt fylgir lögtaksréttur. 

Ákvörðun almannavarnanefndar um einkavarnir má skjóta til ráðherra. 

V. KAFLI 

Flutningur fólks af hættusvæðum. 

20. gr. 
Ef brýna nauðsyn ber til, að fólk flytji af hættusvæði og komi sér fyrir á öruggari 

stöðum, getur ríkisstjórnin ákveðið brottflutning. 
Ráðherra setur reglur um áætlun og framkvæmd brottflutnings. 

21. gr. 
Nú hefur ríkisstjórnin tekið ákvörðun samkv. 1. mgr. 20. gr., og er þá öllum 

skylt, sem um það fá fyrirmæli, að flytja á þeirri stundu, á þann hátt og til þess 
staðar, sem ákveðið verður. 

Engum er heimilt án sérstaks leyfis að flytja frá þeim stað, sem honum hefur 
verið vísað á. 

22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi skip, vélknúin ökutæki og flug- 

vélar í því skyni að greiða fyrir brottflutninsi þess fólks, sem ekki getur séð sér 
sjálft fyrir farkosti, svo og lendur og hvers konar húsnæði, sem völ er á, flóttafólki 

til öryggis, skjóls og aðhlynningar. 
A 36
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Á neyðarstundu er heimilt að gefa eiganda eða umráðamanni húsnæðis fyrir- 
mæli um að taka við fólki, sem flutt hefur verið af hættusvæði, veita því húsaskjól, 
svo og fæði, ef nauðsynlegt er. 

Sveitarfélag, sem flutt er frá, greiðir kostnað vegna húsnæðis og fæðis, sem 

látið er í té, samkvæmt þessari grein, en á kröfu um endurheimt á hendur þeim, 

sem fyrirgreiðslunnar hafa notið. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

23. gr. 
Stofnunum ríkis og sveitarfélaga er skylt að ljá til almannavarna hús sín og 

tæki, eftir því sem við verður komið og án sérstaks endurgjalds. 
Ráðherra getur krafizt, að ríki eða sveitarfélagi verði fengið til afnota eða um- 

ráða lausafjármunir og fasteignir eða hluti af þeim, sem brýn þörf er á til almanna- 
varna, enda komi sanngjarnt verð fyrir eftir samkomulagi eða að mati dómkvaddra 
manna. Heimilt er að gera þær breytingar á eignum, sem þörf er á, til þess að 
þær komi að tilætluðum notum. Um framkvæmd þessarar greinar skal farið eftir 
ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917, eftir því sem við á. 

24. gr. 
Ákveða má með reglugerð, að í húsi af tiltekinni stærð, sem byggt er eftir 

gildistöku laga þessara, skuli vera gert öryggisbyrgi fyrir þá, sem í húsinu búa eða 
starfa. Húseigandi greiðir kostnað vegna byrgisins, og skal það fullnægja þeim lág- 
markskröfum um öryggi, sem reglugerðin kveður á um. 

25. gr. 
Kostnaður samkv. 4. gr. laga þessara greiðist úr ríkissjóði. 
Ríkissjóður greiðir kostnað samkvæmt 5. gr., en hlutaðeigandi sveitarstjórnum 

ber að endurgreiða þriðjung kostnaðarins. Nú hefur sveitarstjórn fyrir gildistöku 
laga þessara aflað sjúkrahúsgagna til almannavarna, og má þá sveitarfélagið greiða 
sinn hluta kostnaðarins með þeim. 

Kostnaður af öðrum ráðstöfunum til almannavarna en um getur í 1. og 2. 
málsgr. greiðist úr ríkissjóði, en endurgreiða skulu hlutaðeigandi sveitarsjóðir 
% hluta kostnaðar af opinberum öryggisbyrgjum og helming annars kostnaðar. 

26. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglugerðir samkvæmt lögum þessum, nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. 
27. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing varði 
samkvæmt öðrum lögum. 

28. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög um ráðstafanir til 

loftvarna og annarra varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum nr. 52 27. júní 1941, 
svo og breytingar á þeim lögum nr. 13 15. maí 1942 og nr. 103 15. desember 1951. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 

um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum 

eða geislatækjum. 

Forseti IsLANDS 

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

1. gr. 
Enginn má eiga, framleiða, flytja til landsins, selja eða láta af hendi geislavirk 

efni, hvort sem þau eru ómenguð, blönduð öðrum efnum eða byggð í tæki, né heldur 
tæki, sem hæf eru til að framleiða jónandi geisla (röntgengeisla, gammageisla, 
betageisla, elektrónugeisla, alfageisla, neytrónugeisla og aðra efnisgeisla), nema hann 
hafi fengið til þess leyfi samkvæmt lögum þessum, sbr. þó 3. gr. 

2. gr. 
Leyfi samkvæmt 1. gr. veitir ráðherra sá, er fer með heilbrigðismál, að fengn- 

um meðmælum landlæknis. Umsóknir um leyfi þessi skulu rituð á sérstök eyðu- 
blöð, er ráðherra lætur sera. 

3. gr. 
Eigi þarf leyfi samkvæmt lögum þessum til að eiga, framleiða, flytja til lands- 

ins, selja eða láta af hendi eftirtalin geislavirk efni og tæki, enda sé geislun frá þeim 
eigi hærri en ákveðið er með reglugerð á hverjum tíma: 

1. Úraníum og efni, sem innihalda úraníum, svo og efni, er innihalda ekki yfir 
tíu hundraðshluta af þóríum miðað við þunga, svo fremi að efni þessi hafi ekki með 
sérstakri meðferð verið auðguð að geislavirkum efnum fram yfir það, sem verður 
við eðlilegar kjarnabreytingar í jafnvægi. 

2. Geislavirk frumefni í eðlilegu ástandi, þau sem ekki tilheyra úraníum- 
radíum-, úraníum-aktiníum- og þóríum-efnaflokkunum, svo og efnasambönd þess- 
ara frumefna, enda innihaldi þau ekki meira af geislavirkum ísótópum en gerist um 
efni þessi í náttúrunni. 

3. Sjálflýsandi úr, vasaáttavita, mæla og önnur þess konar tæki, sem inni- 
halda lítið magn af geislavirkum efnum. 

4. Ratsjár, sveiflusjár, sjónvarpstæki, sendilampa og rafeindasjár og önnur slík 
tæki, enda séu þau eigi ætluð til að framleiða jónandi geisla. 

4. gr. 
Ráðherra ákveður með reglugerð skoðunargjöld fyrir eftirlit samkvæmt ákvæð- 

um þessara laga. Hann setur og reglur um nauðsynlegar öryggisráðstafanir um 
geymslu, notkun, framleiðslu, flutning og aðra meðferð geislavirkra efna og geisla- 
tækja og um eftirlit með því, að gætt sé hinna boðnu öryggisráðstafana. 

5. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar kunna að verða samkvæmt þeim, 

varða sektum eða varðhaldi, ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum. 

Nú finnast geislavirk efni eða geislatæki, sem leyfi þarf til að eiga eða hafa 
undir höndum, en slík leyfi skortir, skulu þá efnin og tækin vera upptæk og eign 
ríkissjóðs. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
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mánaða frá gildistöku laga þessara hafa sótt um tilskilin leyfi. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

20. desember. 

Sérhver sá, sem á eða hefur undir höndum geislavirk efni eða geislatæki, þau er 
leyfi þarf til að eiga eða hafa undir höndum samkv. 1. gr., sbr. 3. gr., skal innan 6 

Gjört í Reykjavík, 20. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Nr. 96. 

FJÅRAUKALOG 

fyrir årid 1961. 

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

kr. 

10. 

þykki mínu: 

1. gr. 

  

Bjarni Benediktsson. 

24. desember. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1961, eru veittar 

121 792 086.75 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. er veitt: 

Póstur og sími .........0000000 eee nsnn nn 

af kr. 37 795 167.96 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisútvarp .......00.02000n0nn renn 

en tekjur fóru kr. 1453 766.50 fram úr fjárlagaáætlun. 
Viðtækjaverzlun ..........00200000 nn snrn nn 
af kr. 750 958.12 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ........22000000 0000... 00... 
en tekjur fóru kr. 687 750.47 fram úr fjárlagaáætlun. 
Landssmiðjan .........00000000.ne ens 
af kr. 376 119.82 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Tunnuverksmiðjur ......0..00002000 000. s ens 
af kr. 1025 219.27 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Innkaupastofnun ríkisins .........200000000 0000... 0... 
af kr. 1571 833.45 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Bessastaðabú seernes esserne 

en tekjur fóru kr. 230 429.99 fram úr fjårlagaåætlun. 
Vífilsstaðabú ............0.0000 00. ss 

af kr. 99649.01 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Kópavogsbú ......0...0000.00 renn ner rn 
af kr. 54 338.33 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

36 359 218.88 

5 193 201.98 

401 559.09 

868 176.53 

223 497.40 

1 025 219.27 

1 171 116.63 

402 834.55 

58 721.18 

30 853.85



24. desember. 

11. Kleppsbú 

12. Skólabúið á Hvanneyri 
af kr. 9 832.23 tekjum umfram fjárlagaáætlun. — 

00. .0...0...000.0.800 0. 

en tekjur fóru kr. 405 805.24 fram úr fjárlagaáætlun. 

Til viðbótar við gjöldin í 8. 
— — — — 10. 
— — — — 10. 
— — — — 10. 

— — — — 19. 
— — — — 18. 
— — — 18. 

— — — — 18. 
— — — — 19. 
— — — — 19. 
— — — — - 19. 

Til eignaaukningar samkvæmt 20. gr. Út eru veittar 
Inn fóru kr. 67 128 439.26 fram úr fjárlagaáætlun. 
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Samtals 

Nr. 96. 

kr 5 810.70 

— 495 596.20 

Kr. 46 235 806.26 

— 130 094.21 

— 2278 881.72 

— 2 873 251.15 

— 134 479.15 

— 4 124 804.03 

— 4 019 961.17 

— 202 243.61 

— 589 984.23 

— 5 351 310.50 

— 3 534 404.41 

— 1 091 063.57 

— 3 855 781.91 

— 430 862.35 

— 630 829.21 

— 597 486.85 

— 262 751.36 

— 321 199.09 

— 92 814.46 

— 240 789.31 

— 1 702 175.81 

— 2 905 062.26 

— 9 140 029.53 

— 5 149 058.60 

Kr. 95 895 124.75 

— 25 896 962.00 

kr. 121 792 086.75 
  

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 55 28. apríl 1962, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 4. tölulið 29. gr. laganna bætist svo hljóðandi málsliður: 
Þó skulu ákvæði um kjör sjúkrahúslækna gilda frá 1. ágúst 1962. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 98. = 29. desember. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 28 17. apríl 1962, um ráðstafanir vegna ákvörðunar 

Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „árin 1961 og 1962“ í 4. mgr. 7. gr. komi: árin 1961, 1962 og 1963. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason.
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FORSETABRÉF 

um að reglulegi Alþingi 1962 skuli koma saman til fundar 

miðvikudaginn 10. október 1962. 

ForsETi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að reglulegt 

Alþingi 1962 skuli koma saman til fundar miðvikudaginn 10. október 1962. 
Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að 

koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni 
guðsþjónustu í dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 28. september 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ólafur Thors. 

4. október. i Nr. 100. 

AUGLYSING 

um stadfestingu forseta fslands å breytingu å reglugerð 

fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 2. þ. m. samkvæmt tillögu ráðuneytisins staðfest 
eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76/1958, fyrir Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Upphaf 2. málsgr. 32. gr. reglugerðar nr. 76 17. júní 1958 orðist svo: 
Skrásetningargjald er 500 krónur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi tekur gildi þegar í stað. 

Í menntamálaráðuneytinu, 4. október 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius,
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FORSETABREF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra um- 

boð til þess að fresta um sinn fundum Alþingis, 83. löggjafarþings, frá 20. 

desember 1962, eða síðar, ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar 

á ný eigi síðar en 29. janúar 1963. 

Gjört í Reykjavík, 20. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) rn 

Ólafur Thors. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 87— 101. Útgáfudagur 2. janúar 1963.
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LÖG 
um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: AX ég samkvæmt 33. gr. laga nr. 63 21. april 1962, um breyting 

á lögum nr. 116 frá 30. des. 1943, um ættaróðal og erðaábúð, hef látið fella 
meginmál hinna fyrrnefndu laga og laga nr. 11/1962 inn í lög nr. 116 30. des- 
ember 1943, og gef þau út svo breytt sem lög um ættaróðul, ættarjarðir, 
erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða. 

A. Um ættaróðal og óðalsrétt. 

I. KAFLI 

Hvernig jörð verður ættaróðal og fylgifé hennar. 

1. gr. 
Sérhverjum jarðeiganda er heimilt að gera jörð sína að ættaróðali, ef þessi 

skilyrði eru fyrir hendi. 

a. Að jörðin sé svo stór eða svo gæðarík, að afraksturinn af búi, er jörðin getur 
borið, með hlunnindum, er henni fylgja, geti framfært að minnsta kosti meðal- 
fjölskyldu, að dómi Búnaðarfélags Íslands. 

b. Að jörðin sé ekki, að áliti Búnaðarfélags Íslands, stærri en svo, að hún sé og 
hafi jafnaðarlega verið nokkurn vegin fullnytjuð af einum ábúanda. 

c. Að fyrir liggi samþykki barna jarðeiganda, 16 ára og eldri, um að jörðin sé gerð 
að ættaróðali. 

d. Að á jörðinni hvíli ekki aðrar veðskuldir en þær, sem kunna að hafa verið teknar 
í veðdeild Búnaðarbanka Íslands, byggingarsjóði, ræktunarsjóði og raforkusjóði 
vegna þeirra framkvæmda á jörðinni, sem þessar stofnanir lána til, eða láns- 
stofnunum, sem koma kunna í þeirra stað. 

2. gr. 
Þegar jörð er gerð að ættaróðali, skal skylt að láta fylgja henni hlunnindi og 

annað það, er jörðinni hefur fylgt og jarðeigandi á, enn fremur afurðir, sem fram- 
leiddar eru á jörðinni og eru nauðsynlegar við búreksturinn, svo sem áburð, hey o. fl. 
Jarðeigandi skal auk þess láta fylgja jörðinni skjöl, er varða Jörðina frá fyrri tíð 
og eru í hans vörzlu, einnig myndir og muni, er hafa minningargildi fyrir þá bændur 
eða bændaætt, er situr eða setið hefur jörðina. 

A 37 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 

Nú óskar jarðeigandi að sera jörð sína að ættaróðali, og skal hann þá afhenda 

sýslumanni yfirlýsingu þar að lútandi ásamt lýsingu af jörð og jarðarhúsum og skil- 

ríki fyrir því, að fullnægt sé ákvæðum 1. gr. 

Þegar sýslumaður hefur sannfært sig um, að fullnægt sé ákvæðum laganna um 

stofnun ættaróðals, skal hann færa jörðina á skrá um ættaróðul í sérstaka bók, er 

fylgi embættinu. Enn fremur skal hann senda Búnaðarfélagi Íslands um hver ára- 

mót skýrslu um þær jarðir, sem gerðar hafa verið að ættaróðali á árinu í umdæmi 

hans, ásamt staðfestu samriti af óðalsréttarsamningi. 

Búnaðarfélag Íslands skal láta gera fyrirmynd, í samráði við landbúnaðarráðu- 

neytið, að óðalsréttarsamningi, þar sem fram sé tekið, auk þess sem áður er tilgreint, 

þáverandi fasteignamat jarðarinnar, jarðarverð sér og húsaverð sér, svo og tölur, er 

sýni stærð ræktaðs lands og ræktanlegs, meðaltal af afrakstri jarðarinnar síðustu 3 

árin, hlunnindi og aðra aðstöðu til búrekstrar, enn fremur skrá yfir fylgifé, skjöl, 

minjagripi og annað það, er óðalinu kann að fylgja. Gerninginn skal þinglesa á næsta 

manntalsþingi. 
Verði misbrestur á, að stjórn Búnaðarfélags Íslands berist þau gögn, er að 

framan greinir, skal stjórn félagsins krefjast, að úr því verði bætt. 

4. gr. 

Allar tryggingar, sem stofnað hefur verið til vegna ættaróðalsins eða þess, sem því 

fylgir, tilheyra óðalinu ásamt skaðabótum, sem greiddar eru samkvæmt þeim. 

II. KAFLI 

Skyldur og réttindi óðalsbænda. 

5. gr. 

Nú hefur bóndi gert jörð sína að ættaróðali, og eiga þá erfingjar hans í fyrsta 

lið kröfu til þess, að næsti viðtakandi (óðalserfingi) greiði fráfaranda eða búi hans 

helming af þáverandi fasteignamati jarðarinnar. 

Frá þessari greiðslu ber að draga áhvílandi veðskuldir, er viðtakandi tekur að sér. 

6. gr. 

Eignir óðalsbónda og konu hans, aðrar en ætlaróðalið og fylgifé þess, erfast sam- 

kvæmt ákvæðum erfðalaganna, sbr. þó 5. gr. 

7. gr. 

Skylt er þeim, sem óðal hlýtur, að framfæra fyrrverandi óðalsbónda og konu 

hans, ef með þarf, meðan þau kjósa að dveljast á heimili hans, enda sé honum það 

ekki um megn. 
Rísi ágreiningur um þetta atriði, sker sýslumaður úr. 

8. gr. 

Hætti óðalsbóndi búskap sökum elli eða af öðrum ósjálfráðum ástæðum og á enga 

lífserfingja, eða erfingjar hans óska eigi að taka við óðalinu, þannig að óðalserfingi 

í hliðarlegg ættarinnar eða óskyldur tekur við því, þá skal viðtakandi haga svo til, 

að fyrirrennari hans ásamt maka geti dvalizt áfram á jörðinni, ef þau óska þess, 

enda sé honum eigi meira mein að en svo, að við megi una. Rísi ágreiningur um 

þetta atriði, sker sýslumaður úr.
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9. gr. 
Erfdafjårskattur greiðist ekki af ætlaróðali eða fylgifé þess við afhendingu 

óðalsins til erfingja eða viðtakanda. 

10. gr. 
Jarðeigandi og aðrir geta ánafnað ættaróðali fylgifé, svo sem kvikfénað, verk- 

færi, húsmuni eða annað, og er það þá fylgifé óðalsins, sem skylt er að halda við og 
endurnýja. Jarðræktarstyrkur, byggingarstyrkur og aðrir opinberir styrkir, sem veittir 
eru til umbóta á óðalsjörðum verða eign óðalsins. 

11. gr. 
Heimilt er eiganda ættaróðals að skipta því milli erfingja í tvö eða fleiri býli, 

enda fullnægi hin nýju byli ákvæðum 1. gr. Skipting er þó því aðeins heimil, að 
jörðin hafi hækkað í verði um minnst 15% að jöfnu mati (það er: eftir sama verð- 
grundvelli og við fyrra mat), miðað við það fasteignamat, er á jörðinni var, er óð- 

alseigandi tók við henni, nema jörðin vegna breyttra búnaðarhátta verði ekki lengur 

fullnytjuð af einum ábúanda. 
Þegar skipti eru ákveðin, skal gera landamerki milli hinna nýju ættaróðala, svo 

sem þörf krefur. Skjöl og minjagripir, sem til eru, tilheyra gamla óðalinu. 
Við skipti má eigi skerða ræktað land óðalsjarðar, nema um sé að ræða túnauka, 

fráskilin heimatúni. Komi hlunnindi til skipta, skal óðalsjörðin ávallt halda að 
minnsta kosti % hlutum þeirra. Um reka fer þó eftir fjörumáli, sem hverjum jarðar- 
hluta tilheyrir, ef hann kemur til skipta. 

Áhvílandi veðskuldir skiptast milli hinna nýju ættaróðala í réttu hlutfalli við 
matsverð þeirra. 

HI. KAFLI 

Lántökur —  veðsetning. 

12. gr. 
Heimilt er óðalsbónda að taka lán með veði í óðalinu til húsabóta eða annarra 

varanlegra umbóta á jörðinni í veðdeild Búnaðarbanka Íslands, byggingarsjóði Bún- 
aðarbanka Íslands, Ræktunarsjóði Íslands og raforkusjóði samkvæmt þeim reglum, 
er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

Fylgja skulu beiðninni um lán teikningar af hinni fyrirhuguðu byggingu, sam- 
þykktar af Teiknistofu landbúnaðarins, og byggingarvottorð um framkvæmd verks- 
ins frá byggingarfulltrúa viðkomandi héraðs. Ef um aðrar framkvæmdir er að ræða, 
þá skal fylgja lánbeiðninni úttekt og möt samkvæmt þeim reglum, er um þessi lán 
gilda á hverjum tíma. 

13. gr . gr. 
Framkvæmdir, sem gerðar eru að einhverju leyti fyrir lánsfé með veði i 5 J y y 

ættaróðali, skal óðalseigandi láta úttektarmenn hreppsins skoda og færa lýsinguna 
, 

inn i uttektarbåk hreppsins. 

IV. KAFLI 

Afhending og fjårnåmskråfur. 

14. gr. 
Þegar eigandaskipti verða á óðalsjörð, skal kveðja til úttektarmenn hreppsins. 
Uttektarmenn skulu færa í úttektarbók lýsingu á jörðinni, mannvirkjum hennar 

og fylgifé, svo að auðvelt sé að gera sér grein fyrir ástandi jarðarinnar og öðru, 
er henni fylgir.
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Þegar erfingjar fráfarandi óðalsbónda eru fleiri en einn eða einkaerfingi hans 

tekur ekki við jörðinni, skal jafnframt skoðunargerðinni fara fram mat á jörðinni. 
Hafi jörðin gengið úr sér að húsum eða öðru í tíð síðasta óðalseiganda að 

jöfnu mati, svo að meira nemi en 2% af því fasteignamati, er gilti, er fráfarandi 
tók við jörðinni, skal það, sem fram yfir er, bætt af fráfaranda eða búi hans nema 
að því leyti, sem jörðin hefur skemmzt af völdum náttúruafla, sem ábúanda var 
ofvaxið að bæta úr. 

Hafi óðalseigandi lækkað skuldir, sem hvíldu á óðalinu, er hann tók við því, 

skal sú lækkun færð til frádráttar greiðslunni. 
Nú hefur óðalsjörð tekið endurbótum, svo að hún hefur hækkað að jöfnu mati 

að meðaltali um meir en 1% á ári yfir búskapartíma fráfaranda, og ber þá við- 
takandi óðalsbónda að greiða þá upphæð til fráfaranda eða til dánarbús hans. 

Hafi skuldir á óðalinu aukizt, frá því er óðalseigandi tók við því, dregst sú 
skuldaaukning frá, þegar reiknaður er framangreindur réttur samarfa. Á sama 
hátt skal draga frá 50% af opinberu fé, sem óðalseigandi hefur fengið sem beinan 
styrk til endurbóta á jörðinni. 

Verði ágreiningur um afhendingu ættaróðals, sem úttektarmenn geta ekki jafn- 
að, getur hvor aðili um sig krafizt yfirmats, og fer um það samkvæmt 53. gr. ábúðar- 

laganna. 
Nú sannast við skoðun, arfaskipti eða á annan hátt, að óðalsbóndi hafi eytt 

fylgifé óðalsins, og ber honum eða dánarbúi hans að bæta það að fullu af óskiptum 
eignum búsins, en sé hann eða búið gjaldþrota, skal það vera forgangskrafa, 

er aðeins víkur fyrir opinberum sköttum af eigninni sjálfri. 

15. gr. 
Nú krefst skuldheimtumaður, að gerð sé aðför í ættaróðali vegna áhvílandi 

veðskulda eða opinberra gjalda af eigninni, og skal sýslumaður þá tilkynna óðais 
eiganda um kröfuna með símskeyti eða á annan jafntryggan hátt. Geti óðalseigandi 
ekki innan mánaðar fullnægt skuldheimtumanni, svo að hann taki kröfuna aftur, 

skal sýslumaður þá þegar kveðja til fundar þá, er vegna frændsemi koma til greina 
sem erfingjar óðalsins, eða forráðamenn þeirra ásamt óðalseiganda, með auglýs- 

ingu í Lögbirtingablaðinu. Skuldheimtumanni eða umboðsmanni hans ber að koma 
á slíkan fund. Á fundinum skal sýslumaður hlutast til um, að ákveðið sé, hver 

taki við óðalinu og taki að sér aðkallandi greiðslur. 
Nú vill enginn af hlutaðeigendum taka við jörðinni, og skal þá sýslumaður selja 

hana með tilheyrandi fylgifé, enda hafi hlutaðeigandi hreppur einnig hafnað kaup- 
um á jörðinni. Aldrei má selja óðalsjörð fyrir hærra verð en sem svarar áhvílandi 

skuldum og kostnaði, enda verði hún ættaróðal þess, er kaupir, nema kaupandinn 
sé hreppsfélag eða lánveitanda hafi verið útlagt óðalið vegna þess, að fullnægjandi 
boð fékkst ekki. En selji hreppurinn eða lánveitandi jörðina, verður hún ættaróðal 

kaupanda. 
Hafi sýslumaður fengið tilboð um fleira en eitt hámarksverð í jörðina, skal hann, 

áður en sala fer fram, leita álits óðalseiganda um, hvern hann kys á jörðina. 

16. gr. 
Eigi má gera aðför í ættaróðal eða selja það til lúkningar skuldum öðrum 

en áhvílandi veðskuldum eða opinberum sköttum, er hvíla á eigninni sjálfri. Sama 

gildir um fylgifé óðalsins.
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V. KAFLI 

Um ráðstöfun ættaróðals og erfðir. 

17. gr. 
Þegar óðalsbór:di bregður búi eða deyr og hefur ekki ráðstafað óðalsréttinum, 

skal sýslumaður, samanber þó 21. gr., kveðja til fundar þá, er næstir standa til að 
erfa óðalið, og skal þar tekin ákvörðun um, hver tekur við því, eða ákveða annan 
fund síðar, ef það telst nauðsynlegt. 

Nú treystist enginn, sem rétt hefur til óðalsins, að taka við því, og skal þá 
sýslumaður ráðstafa jörðinni ásamt fylgifé hennar sem ættaróðali í samráði við 
fráfarandi óðalseiganda eða maka hans, ef á lífi eru, annars sýslunefnd. Söluverð 
jarðarinnar má ekki fara yfir fasteignamatsverð hennar, en skal þó ekki vera lægra 
en áhvílandi veðskuldir og greiðist með jöfnum afborgunum á 10 árum. 

18. gr. 
Nú tekur maður af annarri ætt við ættaróðalinu, og falla þá minjagripir ættar- 

innar til erfingja fráfarandi óðalsbónda ásamt andvirði jarðarinnar að frádregnum 
veðskuldum og kostnaði. 

19. gr. 
Ættaróðal og fylgifé þess gengur óskipt að erfðum til eftirgreindra aðila og í 

þessari röð, ef óðalseigandi hefur ekki gert aðrar ráðstafanir: 
a. Það hjóna er lengur lifir, heldur réttinum, meðan það lifir, sbr. þó 22. gr. 
b. Til barna þess hjónanna, sem óðalsréttinn stofnaði eða erfði, og ganga skil- 

getin börn fyrir óskilgetnum. Á sama hátt fá kjörbörn óðalsrétt, hafi óðals- 
réttarhafi veitt þeim þann rétt með sérstakri yfirlýsingu þar að lútandi. 

c. Til systkina óðalsbónda og barna þeirra eftir aldursröð systkinanna, ef óðals- 
bóndi er barnlaus. 

20. gr. 
Foreldrar koma sér saman um, hvert af börnum eða fjarskyldari erfingjum, 

að börnum frágengnum, skuli erfa óðalið. Þessi ráðstöfun skal tilkynnt sýslumanni, 
ekki síðar en þegar óðalsbóndi er fullra 60 ára, og skal sýslumaður hlutast til um, 
að þessi ákvörðun sé gerð í viðurvist hans. 

Verði hjón eigi ásátt um, hvert af börnunum skuli hljóta réttinn, skal það 
hjónanna, er erfði óðalið, ráða viðtakanda. 

Sé engin ákvörðun tekin, skal skiptafundur ákveða viðtakanda eða viðtakendur, 
ef heimilt er að skipta jörðinni, sbr. 11. gr., og sitji það barn eða þau börn fyrir, 
sem hafa að staðaldri unnið með foreldrum sínum á jörðinni og eru líklegust til 
að stunda þar áframhaldandi búskap. Náist eigi samkomulag, sker skiptaráðandi 
úr. Sama regla gildir um ættarjarðir. 

21. gr. 
Þegar svo stendur á, að óðalserfingi hefur ekki náð lögaldri, er skipti fara fram, 

skal fjárráðamaður hans byggja jörðina öðrum um stundarsakir, óski erfingi eða 
fjárráðamaður fyrir hans hönd ekki að taka jörðina til ábúðar. Á umráðamanni 
(eftirlifandi maka, óðalserfingja eða lögráðamanni) hvíla sömu skyldur gagnvart 
óðalinu og á óðalsbónda, meðan hann fer með það. En hafi óðalseigandi ekki tekið 
Jörðina til ábúðar, þegar hann er 26 ára gamall, skal sýslumaður ráðstafa henni til 
næstu erfingja, samanber 17. gr. 

. 22. gr. 
Oski ekkert barnanna að nota óðalsréttinn og nytja jörðina áfram, þá er for- 

eldrum heimilt að ánafna hana fósturbarni. Nú er óðalsbóndi eða kona hans sid- 
asti maður, er erfðarétt hefur til óðalsins, eða enginn af beim, sem rétt hefur til 
óðalsins, treystist til að taka við því, er þau bregða búi eða að þeim látnum, og er
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þá óðalsbónda og maka hans heimilt að gefa óðalið, enda verði það ættaróðal 

biggjanda. 
23. gr. 

Nú deyr það hjónanna, er óðalsréttinn erfði, barnlaust, enda hafi hjónin ekki 

tekið kjörbarn, og hafa þá næstu erfingjar rétt til að taka við óðali, þó ekki fyrr 

en að 2 árum liðnum frá andláti óðalseiganda. 

Slíti óðalseigandi og kona hans samvistum, heldur það hjónanna óðalinu, sem 

erfði það. 
24. gr. 

Enginn óðalseigandi getur átt nema eitt ættaróðal. Nú erfir maður fleiri en 

eitt ættaróðal, og er honum þá heimilt að velja milli þeirra, en sá er næstur stendur 

til arfs, tekur við hinu. 
a. Við ákvörðun á búshluta maka og erfðahlutum erfingja, skal telja óðal á 

því verði, sem viðtakanda þess ber að gjalda fyrir það samkvæmt 5. gr. 
Ákvæði erfðalaga um skylduarf eru því ekki til fyrirstöðu, að óðalsbóndi ráð- 

stafi óðali til eins erfingja samkvæmt því, sem nánar greinir í þessum kafla, en 

andvirði óðalsins samkvæmt 5. gr. rennur í búið. 

VI. KAFLI 

Hvernig menn fyrirgera óðalsrétti. 

25. gr. 
Eignarrétt óðalsbónda á ættaróðalinu og fylgifé þess skal sýslumaður úrskurða 

til óðalserfingja hans: 

a. Hafi hann eytt fylgifé óðalsins og geti ekki bætt það að fullu innan árs. 
b. Greiði hann ekki samningsbundna vexti og afborganir af þeim skuldum, sem á 

ættaróðalinu hvíla, svo að það leiði til kröfu um sölu, sem hann getur ekki 

afstýrt. 
c. Telji hann sér heimili annars staðar en á æltaróðalinu eða hætti að reka þar 

búskap, sbr. þó 21. gr. 
d. Ef hann að áliti sýslunefndar, enda skal leitað álits viðkomandi hreppsnefndar, 

situr óðalið svo illa, að það mundi varða útbyggingu eftir ábúðarlögum. 

VIL KAFLI 

Um ættarjarðir. 

26. gr. 

Ættarjarðir heita í lögum þessum þær jarðir, sem eru ekki óðalsjarðir, hafi þær: 

a. Verið skrásettar sem ættarjarðir samkvæmt lögum nr. 116/1943 eða með sér- 
stökum gerningi, áður en þessi lög taka gildi. 

b. Verið í ábúð eða eign sömu ættar í 75 ár eða lengur og eru enn í eign hennar, þegar 
lög þessi öðlast gildi. 

c. Verið ráðstafað til erfingja, ættmenna eða annarra með sérstökum serningi 
samkv. 30. gr. 

d. Þetta ákvæði tekur einnig jafnóðum til jarða, er síðar fullnægja skilyrði b-liðar 
um eigu eða ábúð sömu ættar. 
Eftir gildistöku þessara laga skulu sýslumenn, hver í sinni sýslu, tilkynna 

hlutaðeigandi ábúendum eða eigendum jarða, er falla undir a- og b-lið þessarar 
greinar, að jarðir þeirra verði skrásettar sem ættarjarðir að átta mánuðum liðnum, 

frá því að lögin taka gildi, hafi eigandi eða ábúandi ekki innan þess tíma tilkynnt 
sýslumanni skriflega, að hann hafni því, að jörð hans falli undir ákvæði laganna.
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Sama rétt til höfnunar hafa ábúendur og eigendur jarða, sem getið er í d-lið. 
Akvörðun jarðeiganda gildir, á meðan hlutaðeigandi maður býr á jörðinni. 

27. gr. 
Jörð, sem um ræðir í a- og b-lið 26. gr., má ekki selja úr ættinni fyrr en að 

ættmennum frágengnum, sbr. 19. gr. 
Nú hefur ættarjörð við skipti dánarbús eða á annan hátt skipzt í tvo eða fleiri 

hluta, sem eru minni en svo, að þeir fullnægi þeim kröfum, er nýbýlastjórn gerir 
um stofnun nýbýla, eða eigandi hefur ekki aðstöðu til að nytja sjálfur þennan 
jarðarhluta, þótt nægjanlega stór sé, og er honum þá skylt að leigja sinn hluta 
jarðarinnar þeim eiganda hennar og ábúanda, ef fleiri eru, sem hann kýs helzt, og 
fer þá um leigumála samkvæmt 35. gr. 

Ákvæðin um ófullnægjandi landsstærð koma þó ekki til framkvæmda, ef eig- 
andi hluta úr ættarjörð, sem ekki telst nægilegur til stofnunar sjálfstæðs býlis, 
getur fengið keypt til viðbótar samliggjandi land frá annarri jörð, þannig að hvort 
tveggja til samans, ættarhlutinn og viðbótin, fullnægi þeim skilyrðum, sem nýbýla- 
stjórn setur um stofnun nýbýla, enda hafi hann hafizt handa um stofnun nýbýlis 
innan 5 ára, frá því að hann fékk viðbótarlandið. 

28. gr. 
Nú vill eigandi ættarjarðar samkv. a- og b-lið 26. gr. selja jörðina, og skal 

hann þá bjóða hana fyrst niðjum sínum til kaups og ábúðar, systkinum sínum og 
afkomendum þeirra fyrir fasteignamatsverð, að viðbættu matsverði þeirra umbóta, 
er gerðar hafa verið á jörðinni, eftir að fasteignamat hefur farið fram. Vilji þessir 
aðilar ekki kaupa, er jarðeiganda frjálst að selja jörðina hæstbjóðanda. 

29. gr. 
Söluverð ættarjarðar, er fellur undir a-lið 26. gr. til ættmenna, skal ekki 

fara yfir fasteignamatsverð á hverjum tíma, að viðbættu matsverði á þeim umbótum, 
sem gerðar hafa verið á jörðinni, frá því að aðalfasteignamat fór fram, þó ekki lægra 
en áhvílandi veðskuldir. Seljandi getur enn fremur krafizt hækkunar á söluverði 
fasteignar, ef tekjur af veiðiréttindum, jarðhita eða öðrum hlunnindum svo og tekjur 
af malarnámi, er jörðinni fylgja, hafa hækkað að mun, frá því að síðasta fasteigna- 
mat fór fram. 

Mat á umbótum og auknum hlunnindatekjum skal framkvæmt af úttektarmönn- 
um. En krafizt getur jarðeigandi þess, að kaupandi greiði honum jarðarverðið að 
fullu við undirskrift kaupsamninss, að frádregnum áhvílandi veðskuldum. 

Nú er ættarjörð leigð til ábúðar, og hafa þá ættmenn forgangsrétt að ábúð- 
inni eftir sömu reglu og þegar um kaup er að ræða samkvæmt 28. gr. Fer þá um 
leigumála eftir ákvæðum 35. gr. 

30. gr. 
Heimilt er jarðeiganda, sem búið hefur 10 ár eða lengur á eignarjörð sinni, 

og að fengnu skriflegu samþykki myndugra erfingja sinna og lánardrottna, að gera 
með vottfestum gerningi eftirgreindar ráðstafanir fyrir jörðinni: 

Að jörðin erfist samkv. V. kafla laga þessara, um ráðstöfun ættaróðals og 
erfðir og að söluverð hennar fari aldrei yfir fasteignamatsverð að viðbættu mati 
úttektarmanna á endurbótum á jörðinni, eftir að fasteignamatið fór fram. Gerning 

, 
bennan skal innfæra í veðmálabók sýslunnar. 

31. gr. 
Um skiptingu á jörðum, sem um ræðir í 30. gr., svo og lánsheimildir, ábúð, 

úttekt og nauðungarsölu, fer samkvæmt ákvæðum þeim, er gilda um óðalsjarðir. 
A 38
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32. gr. 
Nú selur jarðeigandi ættarjörð sína, sem hann hefur eignazt samkvæmt þeim 

gerningi, sem um ræðir í b-lið 26. gr. og 30. gr., öðrum en börnum sínum, sam- 
örfum eða niðjum þeirra, og verður jörðin þá ættaróðal kaupanda, og skal kaupandi 
gefa um það skriflega yfirlýsingu við undirskrift samningsins. 

33. gr. 
Sýslumenn skulu halda skrá yfir allar ættarjarðir innan síns lögsagnarum- 

dæmis og færa þær í sérstaka bók samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum, 
séu þær ekki óðalsjarðir. Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, með aðstoð 
fróðustu manna og beztu heimilda, sem föng eru á, gera skrá yfir þær jarðir í hreppn- 
um, sem falla undir a- og b-lið 26. gr., ásamt greinargerð fyrir ábúð eða eignarhaldi 
hlutaðeigandi ættar á hverri jörð um sig síðastliðin 75 ár. 

Þegar hreppstjóri skrásetur ættarjörð, skal hann jafnframt gera lýsingu af 
jörðinni, svo sem fyrir er mælt í 3. gr. um skrásetningu óðalsjarða, sbr. 3. málsgr. 
hennar, eftir því sem við á. Skal það gert í samráði við jarðeiganda eða ábúanda. 
Leita skal staðfestingar jarðeiganda á, að skýrsla hreppstjóra sé rétt. Skrásetningu 
þessa og annað, er henni tilheyrir, skal hreppstjóri færa í úttektar- og virðingarbók 
hreppsins. 

Skrásetning ættarjarðar ásamt greinargerð og jarðarlýsingu skal sera í tvíriti 
og færa á þar til serð eyðublöð, sem Búnaðarfélag Íslands lætur gera í samráði við 
landbúnaðarráðuneytið. Skal annað eintakið varðveitt á skrifstofu sýslunnar. Hitt 
eintakið skal sýslumaður senda Búnaðarfélagi Íslands, eftir að hann hefur full- 

vissað sig um, að ekkert sé við það að athuga. 
Nú verður ágreiningur um, hvort jörð sé ættarjörð. Skal sýslumaður þá rann- 

saka málavexti og fella því næst úrskurð í málinu. Geta skal þess í afsals- og veð- 
málabókum hlutaðeigandi sýslu eða kaupstaðar, að jörð sé ættarjörð, og sömuleiðis 
breytinga, er á því kunna að verða. 

Hreppstjórar skulu endurskoða árlega skrána yfir ættarjarðir í hreppnum og 
fella niður eða bæta við jörðum, eftir því sem tilefni er til. Tilkynna skal sýslumanni 
allar slíkar breytingar. 

B. Um erfðaábúð. 

VIII. KAFLI 

Um jarðir, sem eru í eign almennings, og um byggingu og úttekt þeirra. 

34. gr. 

Allar jarðir og hjáleigur, sem eru í eign ríkissjóðs, kirkna landsins eða sjóða, 
sem eru almannaeign (kristfjárjarða, gjafasjóða, sem ekki má skerða, sýslusjóða 
eða hreppssjóða), skal, þegar þær losna næst úr ábúð eða þegar núverandi ábúandi 
óskar þess, byggja á erfðaleigu eftir lögum þessum. Heimilt er þó að byggja slíkar 
jarðir í lífstíðarábúð, ef viðtakandi óskar sérstaklega eftir því. 

Undanþegnar þessu ákvæði eru þó þær jarðir, sem þegar eru ákveðnar sem 
bústaður embættismanna eða til annarrar opinberrar notkunar, svo og þær, er að dómi 
Búnaðarfélags Íslands, að fengnum tillögum viðkomandi sýslunefndar og aðligsj- 

, 
andi bæjarfélaga, teljast liklegar til opinberra nota eda skiptingar i nåinni framtid. 

35. gr. 
Afgjald af jörðum þeim, sem um ræðir í 34. gr., skal vera 3% af fasteignamatsverði 

landsins og jarðarhúsa. Með verði jarðarhúsa telst það álags, er kann að fylgja jörð, 
þegar erfðaábúð hefst, og kúgildi með verðlagsskrárverði. Við ákvörðun jarðaraf-
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gjalds skal jafnframt miða við þá tölu búfjár eða það magn afurða, er þarf til að 
greiða eftirgjaldið, er leigusamningurinn er gerður, og miðað við verðlag þess árs. 
Eftirgjaldið greiðist í peningum eftir verðlagsskrárverði eða gangverði þessara af- 
urða í viðkomandi sýslu ár hvert, sbr. 10. gr. ábúðarlaga. 

Nú leggur landsdrottinn fram fé til umbóta á jörðinni, og skal þá landsskuld 
hækka, þannig að af framlagi til íbúðarhúsa greiðist sömu vextir og af lánum hjá 
byggingarsjóði Búnaðarbanka Íslands, en af framlagi til annarra umbóta sömu vextir 
og af lánum ræktunarsjóðs, eins og þessir vextir eru á hverjum tíma. 

Jarðarafgjöld skal greiða sýslumönnum á manntalsþingum, ef annað er ekki fram 
tekið í byggingarbréfi. 

Skyit er erfðaleiguábúanda að greiða árlega iðgjöld af brunabótavirðingu húsa 
á erfðaleigujörðum án endurgjalds frá landsdrottni. En kostnað við virðingu á eign- 
um landsdrottins greiðir hann að sínum hluta. 

  

36. gr. 
Ábúandi greiðir leiguliðabót, svo sem fyrir er mælt í ábúðarlögum, 14. gr., og 

auk þess af fé því, er landsdrottinn hefur greitt til húsabóta og annarra umbóta á 
jörðinni. 

Nú á ábúandi jarðarhús eða önnur mannvirki og hefur tekið lán út á jörðina til 
þeirra framkvæmda, og greiðir hann þá leiguliðabót af lánsupphæðinni. Skal hún 
ákveðin á 10 ára fresti og miðuð við eftirstöðvar lánsins, eins og þær eru við byrjun 
hvers tímabils, en fellur niður, þegar lánið er að fullu greitt. Fé það, er þannig hefur 
safnazt, er þá eign leiguliða, og á hann kröfu á að fá það útborgað til umbóta á 
húsum og mannvirkjum á jörðinni. 

37. gr. 
Þurfi að byggja jörð, sem er í erfðaábúð, til bráðabirgða (sbr. 46. gr., 6. lið), fer 

um upphæð jarðarafgjalds eftir samkomulagi. Hús og önnur mannvirki á jörðinni, 
sem aðrir eiga, skulu auk þess leigð að minnsta kosti fyrir þeim vöxtum af lánum, 
er ber að standa straum af, ella sparisjóðsvexti. 

38. gr. 
Meðan sama ætt heldur jörðinni, skal afgjaldið ekki hækka umfram það, er leiðir 

af hækkun fasteignamats vegna verðbreytinga og framlags ríkissjóðs. Þegar við jörð 
tekur ný ætt, skal afgjaldið ákvarðast samkvæmt ákvæðum 35. gr. Þó getur hvor aðili 
krafizi millimats fasteignamatsnefndar, ef liðin eru þrjú ár eða meira, frá því að 
síðasta fasteignamat fór fram. 

39. gr. 
Nú verður jörð fyrir skemmdum, svo að jarðarnytjar rýrna að mun, og fer þá 

um það samkvæmt 35. gr. ábúðarlaga. 

40. gr. 
Þegar ábúendaskipti milli ætta verða á jörðum, sem byggðar eru í erfðaábúð, 

skal fara fram úttekt af lögskipuðum útlektarmönnum, og fer um það samkvæmt 
ákvæðum 13., 50. og 53. gr. ábúðarlaganna. 

41. gr. 
Þegar ábúendaskipti verða milli ættliða á jörð, sem er í erfðaábúð, skulu út- 

tektarmenn til kvaddir ásamt umboðsmanni jarðeiganda og jörðin tekin út. Út- 
tektargerðin skal bera með sér: 

a. Eign jarðeiganda í húsum og öðrum mannvirkjum, sem fráfarandi hefur tekið 
við, ásamt eign jarðeiganda í húsum og mannvirkjum vegna fjárframlags hans til
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þeirra í tíð fráfaranda. Hafi þessar eignir eigi aukizt um sem svarar 1% á ári 
Þann tíma, að jöfnu mati, skal meta á þær álag. 

b. Eign ættarinnar, sem fráfarandi tók við í húsum og mannvirkjum á jörðinni, og 
auk þess það, er fráfarandi leggur fram sem eignarauka. Að öðru leyti fer um 
úttekt þessa samkv. 40. gr. 

42. gr. 
Ábúendur opinberra jarða samkvæmt lögum þessum missa ábúðarrétt sinn á sama 

hátt og af sömu orsökum og leiguliðar eftir ákvæðum ábúðarlaganna. 

IX. KAFLI 

Um landskipti og lánsheimild leiguliða. 

43. gr. 
Heimilt er ábúendum á þeim jörðum, sem eru í erfðaábúð, að skipta þeim milli 

barna sinna. Skal erfðaábúandi tilkynna það landsdrottni og leita samþykkis hans á 
skiptingunni. 

Tryggt skal, að hvert býli hafi að minnsta kosti þá lágmarksstærð, er nægi til 
framfærslu meðalfjölskyldu (sbr. 14. gr. laga nr. 48/1957) að dómi nybylastjórnar, 
enda samþykki hún skiptinguna. Við skipti skal ekki skerða tún heimajarðar, ef unnt 
er (sbr. 28. gr. laga nr. 48/1957), og að öðru leyti fer um skiptinguna samkvæmt 
ákvæðum þeirra laga. 

Leigumáli á úrskiptu býli skal ákveðinn samkvæmt ákvæðum 35. gr. þessara laga. 
Ef búrekstraraðstaða á heimajörðinni breytist verulega við slíka skiptingu, getur 

ábúandinn krafizt endurskoðunar á leigumála jarðarinnar að undansengnu mati út- 
tektarmanna. 

44. gr. 
Nú þykir hreppsnefnd eða sýslunefnd ástæða til að skipta jörð, sem byggð er í 

erfðaábúð, og skulu þá þessir aðilar snúa sér til nybýlanefndar viðkomandi sýslu, 
sem skal rannsaka allar aðstæður og gefur viðkomandi aðilum rökstutt álit um 
málið. Að svo búnu getur sýslunefnd eða hreppsnefnd, ef þeim þykir ástæða til, sent 
álit nýbýlanefndar og tillögur sínar um skiptingu jarðarinnar til nýbylastjórnar rík- 
isins. 

Verði skipti ákveðin á jörðinni, skulu þau fram fara samkvæmt ákvæðum 43. 
gr. eftir því sem við getur átt. 

Ábúandi á rétt á því, að ættingjar hans, er hann kýs til, sitji fyrir ábúð á hinu 
úrskipta landi. 

Nú taka aðrir, ábúanda óskyldir, ábúð á hinu úrskipta landi, og skal þá sá, er 
hefur ábúð á jörðinni, og samerfingjar hans fá fullar bætur fyrir það, sem hið úr- 
skipta land hefur hækkað í verði fyrir atbeina ættar hans, en taka skal tillit til eðli- 
legrar fyrningar á jarðabótum. 

Um lækkun á jarðarleigu hans í þessu sambandi gilda ákvæði síðustu málsgr. 
43. gr. 

Aldrei má það land, sem hann hefur eftir, vera minna virði en land jarðarinnar 
var, þegar hans ætt tók við jörðinni, nema landeigandi og ábúandi samþykki. 

Einnig skal ábúandi fá hæfilegar bætur, ef svo mikið er tekið af landi jarðar- 
innar, að það land, sem eftir er, samsvari eigi þeim húsum, sem bygsð hafa verið 
á jörðinni, enda hafi þau samsvarað heilbrigðum búrekstri á jörðinni allri. 

Um byggingu þeirra jarða, er verða til við skiptingu eftir þessari grein, fer eftir 
fyrirmælum 35., 38. og 46. gr., 9. lið. Þó skulu ákvæði 43. gr. gilda um þá jarðar- 
hluta, sem ráðstafað er á þennan hátt innan ættar ábúanda.
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45. gr. 
Heimilt er ábúendum þeirra jarða, sem byggðar eru eftir lögum þessum, að 

taka lán með veði í jörðinni til varanlegra húsabóta og annarra umbóta á jörð- 
inni í bygsingarsjóði Búnaðarbanka Íslands og Ræktunarsjóði Íslands samkvæmt 
þeim reglum, er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

Beiðni um veðleyfi skulu fylgja teikningar, samþykktar af Teiknistofu landbún- 
aðarins, áritaðar yfirlýsingu úttektarmanna viðkomandi hrepps, að byggingarnar 

séu við hæfi, miðað við hagfelldan búrekstur á jörðinni. 
Sé um jarðabætur að ræða, skal lögð fram með beiðninni yfirlýsing héraðs- 

ráðunautar um, að framkvæmdin sé nauðsynleg og líkleg til að stuðla að aukinni 
arðgæfni í búrekstri á jörðinni. 

Jarðeignadeild ríkisins getur krafizt þess af veðleyfisbeiðanda, að hann leggi 
fram ábyrgð hreppsnefndar hlutaðeigandi hrepps fyrir því, að lán það, er leiguliði 
tekur með veði í jörðinni, verði eingöngu notað til þeirra umbóta, er úttektarmenn 
og héraðsráðunautur telji hagkvæmar og nauðsynlegar fyrir búrekstur á jörðinni. 

X. KAFLI 

Um hvernig ábúðarréttur erfist. 

46. gr. 
Réttur til ábúðar á jörðum þeim, sem um ræðir í VII. kafla laga þessara, þar 

með talin hús og mannvirki, sem ættin á á jörðinni, erfast sem hér segir: 

1. Það hjónanna, sem lengur lifir, heldur réttindum, meðan það lifir, sbr. þó 9. 
lið þessarar greinar. 

Do
 

Erfðaréttur erfist til barna þess hjónanna, sem erfðaábúðarréttinn stofnaði eða 
erfði, og ganga skilgetin börn fyrir óskilgetnum, og á sama hátt fá kjörbörn 
erfðaábúðarrétt, sbr. 19. gr. 

3. Foreldrar koma sér saman um, hvert af börnunum skal erfa ábúðarréttinn, og 

skulu tilkynna það sýslumanni ekki síðar en þegar erfðaábúandi er fullra 
60 ára. 

4. Verði hjón ekki ásátt um, hvert barnanna skuli hljóta réttinn, skulu börnin 
eða forráðamenn þeirra leita samkomulags, að viðstöddum sýslumanni. 

5. Náist ekki samkomulag eftir 3. og 4. lið, skal elzta barnið erfa réttinn. Afsali 
það sér réttinum, hafa börnin hann eftir aldri. 

6. Nú hefur erfingi erfðaábúðar ekki náð lögaldri, þegar ábúendaskipti verða, og 
skal þá sýslumaður byggja jörðina öðrum um stundarsakir, óski erfingi eða fjár- 
ráðamaður fyrir hans hönd ekki að taka jörðina sjálfur til ábúðar. 

7. Óski ekkert barnanna að nota erfðaréttinn og nytja jörðina áfram, þá er for- 
eldrum heimilt að ánafna hana fósturbarni. 

8. Nú deyr erfingi ábúðarréttar barnlaus innan 10 ára, frá því er hann hefur tekið 
við ábýli sínu, enda hafi hjónin ekki tekið kjörbarn áður en hann dó, og 

” oz hefur þá næsti erfingi rétt til að ganga inn í ábúðina. 

> Deyi hjón barnlaus, eða óski ekkert barnanna að nytja jörðina, sbr. 40. gr., 
skal sýslumaður byggja jörðina öðrum, og skal þá ætið farið eftir tillögum 
fráfaranda, ef óskir liggja fyrir um það frá hans hendi, en ella eftir tillögum 
meiri hluta hreppsnefndar um það, hver jörðina fær.
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XI. KAFLI 

Um sölu þjóðjarða og kirkjujarða. 

i 47. gr. 
Abuendur þjóð- og kirkjujarda og annarra opinberra stofnana og sjóða, — nema 

ákvæði gjafabréfa og skipulagsskráa mæli segn því, — sem hafa fengið erfða- eða 
lífstíðarábúð á jörðum sínum, hafa rétt til að fá ábúðarjarðir sínar keyptar, ef þeir, 
eftir því sem við á, fullnægja ákvæðum 1. gr. og auk þess eftirtöldum skilyrðum: 

1. Hafa búið á jörðinni minnst 3 ár. 
2. Gefa út við undirskrift kaupsamnings skuldbindingu um að gera jörðina að ætt- 

aróðali og leggja fram nauðsynleg skilríki þar að lútandi. 
3. Fyrir liggi yfirlýsing hlutaðeigandi hreppsnefndar um, að ábúandi hafi setið 

jörðina vel og að hreppsnefndin mæli með, að hann fái jörðina keypta, þó getur 
hann skotið þeirri umsögn til sýslunefndar. 
Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til jarða, sem þegar eru ákveðnar sem bú- 

staðir embættismanna eða til annarra opinberrar notkunar, svo og þeirra jarða, er 
að dómi Búnaðarfélags Íslands eða Landnáms ríkisins, að fengnum tillögum við- 

komandi sýslunefndar og aðliggjandi bæjarfélaga, teljast líklegar til opinberra 
nota eða skiptingar í náinni framtíð. 

Námuréttindi á þjóð- og kirkjujörðum skulu undanskilin sölu og sömuleiðis vatns- 
og jarðhitaréttindi umfram heimilisþörf ásamt nauðsynlegri aðstöðu til að hagnýta 

þau réttindi. 

48. gr. 
Jarðir, sem seldar eru samkvæmt 47. gr., skulu seldar fyrir það verð, sem eftir- 

gjald þeirra segir til um, miðað við 3% vexti, og greiðast að fullu við afsal. 
Fari sala fram á jörðum þessum, eftir að þær hafa verið gerðar að ættar- 

óðulum, á ríkissjóður forkaupsrétt á þeim fyrir fasteignamatsverð. 

49. gr. 
Jarðir, sem seldar eru samkvæmt 47. gr., skulu seldar fyrir fasteignamatsverð 

að viðbættu álagi og framlögum þeim, er ríkið kann að hafa lagt til umbóta á 
jörðinni, eftir að fasteignamat fór fram, en að frádregnu fasteignamatsverði þess, 
sem ábúandi kann að eiga í jörðinni, er sala fer fram. 

Nú fylgir jörð, sem selja á samkvæmt 47. gr., veiðiréttur, er gefur eða líkur eru 

til að gefi leigutekjur, sem um munar, og er þá jarðeiganda heimilt að fá hann 
sérmetinn af dómkvöddum mönnum, og kemur það mat til viðbótar fasteignamats- 

verði, að svo miklu leyti sem veiðirétturinn kann að verða hærra metinn heldur en 
í gildandi fasteignamati. 

Hið sama skal gilda, vilji ríkissjóður neyta forkaupsréttar eftir að jörð hefur 

verið gerð að ættaróðali. 
Jarðarverðið greiðist að fullu við afsal. 
Fari sala fram á jörðum þessum, eftir að þær eru gerðar að ættaróðulum, á 

ríkissjóður forkaupsrétt á þeim fyrir fasteignamatsverð. 

50. gr . gr. 
Nú hefur erfðaábúándi keypt jörð sina og gert hana að ættaróðali, og fellur 

hún þá að öllu undir ákvæði laga þessara um ættaróðal og erfðaábúð. 

51. gr. 
Um þau atriði, er lúta að afhendingu og úttekt jarða og ekki er sérstaklega 

kveðið á um í lögum þessum, skal fara eftir ákvæðum ábúðarlaganna. Sama gildir 
um önnur atriði, sem ekki er sagt fyrir um á annan veg í lögum þessum.
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52. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—10000 kr. 

58. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4 26. febr. 1946, lög nr. 16 22. 

febr. 1950 og lög nr. 4 14. marz 1955 svo og önnur lagaákvæði, er koma í bága 
við lög þessi. 

54. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. desember 1962. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 
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