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í Gullbringusýslu ...........2.2000 0000... 21 
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19 | 8. marz | Reglugerð um heimilishjálp í Hafnarfirði .......... 44—45 
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BEFÐI ...........00.000. 00 51 
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breyting á prestakallaskipun í Árnesprófastsdæmi .. 16 
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40 S. d. Samþykkt fyrir Veiðifélag Bakkár .................. 88—89 
41 | 7. apríl | Samþykkt fyrir Sparisjóð Hveragerðis og nágrennis . 89—96 
42 | 9. apríl | Skipulagsskrá fyrir Fóðurverðlaunasjóð  Miðdala- 
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47 | 12. maí | Reglugerð fyrir heilsuverndarstöð Neskaupstaðar 105 
44 | 15. maí | Reglugerð um fasteignaskatt í Reykhólahreppi, A. 

Barðastrandarsýslu ..............0.00000 0000... 99 
46 | 16. maí | Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisamkom- 

um i Dalasýslu ...........00.2..0.00 00 103—105 
48 S. d. Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisam- 

komum í Austur-Barðastrandarsýslu .............. 106—-108 
49 S. d. Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisam- 

komum í Vestur-Barðastrandarsýslu .............. 108— 110 
50 S. d. Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisam- 

komum í Strandasýslu ............0.0..0.00.0. 00... 110—112 
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52 | 24. maí | Reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands ................. 113—-125 
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í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 8 15. febr. 1931 ........ 127—128 
57 S.d. Samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða í 

Hvolhreppi í Rangárvallasýslu ................... 129— 130 
96 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .. 228 
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sjóð Norður-Þingeyjarsýslu nr. 63 17. apríl 1959 .. | 130— 181 
59 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 

í Eyjafjarðarsýslu nr. 55 17. maí 1926 ............ 139 133 
60 | 28. maí | Reglugerð um innheimtu gjalda til Stofnlánadeildar 

landbúnaðarins ..............2..2.0 0... vn nr 133— 135 
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79 | 6. júní | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ingibjargar Ólafs- 
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80 | 7. júní | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Odds Steingríms 
Tryggvasonar frá Lónkoti .........0..000.0..... 173—174 
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100 | 15. júní | Auglýsing um viðauka og breytingar nr. 4 á Lyfsölu- 
skrá II frá 1. febrúar 1961 .............0.0...0000.. 230 

122 S. d. Auglýsing um umferð í Keflavík ................... 275 
97 | 18. juni | Auglysing um sérstakar varudarrådstafanir i sambandi 

við notkun eiturefna við úðun trjågarda .......... 228—229 
88 | 19. júní | Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisam- 

komum í Rangárvallasýslu ................0...0.. 198—200 
81 | 21. júní | Reglugerð um aðstöðugjald ...........0.0.0.0000000... 174—178 

123 Sd Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 
1960, um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 275 

45 | 27. juni | Skipulagsskrå fyrir heiðursverðlaunasjóð Daða Hjör- 

VAP 2... 99—102 
89 S. d. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og 

um ráðstöfun atvinnuleyfa ............0000..0..... 200—203 
90 | 30. júní | Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 

fyrir Suður-Múlasýslu nr. 94 31. maí 1951, sbr. sam- 
þykkt nr. 51 31. maí 1958, um breytingu á þeirri 
samþykkt .........2020.20020 00... 203 

99 2. júlí Reglugerð um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkur- 
flugvelli 2... 223—230 

101 5. júlí | Auglýsing um umferð í Seltjarnarneshreppi ......... 230 
102 | 9. júlí | Skipulagsskrá fyrir Sólheimakapellu ............... 231 
98 | 11. júlí | Auglýsing um breyting á auglýsingu um skilyrði fyrir 

ótakmörkuðu lækningaleyfi nr. 155 22. sept. 1962 .. 229 

103 18. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð látinna barna Björns 

Jónssonar og Guðrúnar Jónsdóttur, Laugahlíð, 
Svarfaðardal ..............0.000000 0... 232 

104 | 23. júlí | Reglugerð fyrir vatnsveitu Hofsóshrepps ............ 233—236 
160 | 24. júlí | Reglugerð um gæðamat á smjöri og ostum .......... 351—353 
105 | 26. júlí | Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar á 

fasteignum á kaupstaðarlóðinni .................. 236—239 
106 | 27. júlí | Hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð ................ 239—247 
111 | 7. ágúst | Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Pat- 

rekshöfn, nr. 161 21. september 1959 .............. 248 
109 | 8. ágúst | Auglýsing um að Sauðárkrókskaupstaður skuli talinn 

til 1. verðlagssvæðis almannatrygginganna ........ 248 
107 | 9. ágúst | Reglugerð um fasteignaskatt í Suðureyrarhreppi, Vest- 

ur-Ísafjarðarsýslu ...........00.000 0000 247 
95 | 14. ágúst | Reglugerð um sameiginlega innheimtu opinberra gjalda 

í Reykjavík ..........0.00.0.0. 000 223—228 
108 | 16. ágúst | Reglugerð um fasteignaskatt í Kelduneshreppi, Norður- 

Þingeyjarsýslu .............0000.00 0000... 247 
110 | 17. ágúst | Auglýsing um flutning prestsseturs frá Vatnsenda í 

Suður-Þingeyjarprófastsdæmi „................... 248 
112 S. d. Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtunum í 

Suður-Múlasýslu ..........0.20200 000. 249—250 
113 S. d. Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtisamkom-' 

um í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað .. | 251—253
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114 | 20. ágúst | Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtistöðum 
í Vestur-Húnavatnssýslu .........00.0000 0. 0... 253—255 

115 S. d. Auglýsing um breyting á samþykkt um Sjúkrasamlag 
Siglufjarðar nr. 8 26. marz 1957, Sjúkrasamlags 
Bárðdælahrepps nr. 29 27. febr. 1957 og Fremri- 
Torfustaðahrepps nr. 153 11. okt. 1957 ............ 255 

116 S. d. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............002.. 256 
143 | 29. ágúst | Samþykkt um stjórn Akureyrar .......0)%...0..2... 305—314 
144 | 31. ágúst | Skipulagsskrá fyrir Bændasjóð Bólstaðarhlíðarhrepps | 314—315 
145 | 5. sept. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Péturs- 

dóttur .........0000 0000 315—316 

146 | 6. sept. | Skipulagsskrá Menningar- og fræðslusjóðs Guðspeki- | ' 
félags Íslands ...........20000.0 000 316—317 

147 | 7. sept. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Símonar 
Bjarnasonar, Dalaskálds, og Margrétar Sigurðar- 
dóttur „......0.002200 00 317—318 

148 | 10. sept. | Auglýsing um nýtt verð á ílátum og umbúðum sam- 
kvæmt lyfsöluskrá I .............0.000 0000... 319 

149 | 12. sept. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar og Guð- 
rúnar Steinsen ...........0.00 0000. nn 319—320 

150 S.d Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 
Blönduós, nr. 150 31. júlí 1951 20.00.0000... 320—322 

151 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Seyðisfjarðarkaupstað ........ 322—330 
152 | 14. sept. | Auglýsing um innflutningskvóta ............0000.... 331 
153 S. d. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 78 27. maí 1960, 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .............. 331 
154 | 19. sept. | Reglugerð um skemmtanaskatt í Egilsstaðahreppi, 

Suður-Múlasýslu ..........0220000. 0000 332—333 
155 S. d. Reglugerð um heimilishjálp í Áshreppi í Austur-Húna- 

vatnssýslu .........000000.0 00 333—334 
156 | 20. sept. | Reglugerð um heimilishjálp í Svalbarðshreppi, N.- 

Þingeyjarsýslu ..........0220000 000. 335 
157 S. d. Reglugerd um heimilishjålp i Kirkjubæjarlæknishéradi 336 
158 S. d. Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Kópavogskaup- 

staðar .........02000.00 sn 337—346 
159 S.d Reglugerð um kjarasamninga starfsmanna sveitarfé- 

laga .........0000 rn 347—350 
161 | 28. sept. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar ................ 354—356 
162 S. d. Reglugerð um Grænmetisverzlun landbúnaðarins, mat i 

og flokkun kartaflna og grænmetis .............. 356—360 
163 | 1. okt. | Samþykkt um stjórn Husavikurkaupstadar .......... 361—372 
173 S.d Fjallskilareglugerd fyrir Dalasýslu .................. 395—402 
164 | 2. okt Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 372—374 
174 | 10. okt. | Skipulagsskrå fyrir Fræðasjóð Skagfirðinga ........ 402—403 
175 | 12. okt. | Reglugerð fyrir Hitaveitu Hveragerðis .............. 404—-409 
176 | 16. okt Auglýsing um viðauka og breytingar nr. 5 á Lyfsölu- 

skrá II frá 1. febrúar 1961 ...........00.00.00.0.. 409 
177 S. d Auglýsing um umferð á Akranesi .................… 410
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178 | 17. okt. | Reglugerð um verkstjóranámskeið ................. 410—411 
198 | 18. okt. | Arðskrá fyrir fiskirætkar- og veiðifélag Fellsstrandar 451 
179 | 22. okt. | Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Þórarins Olgeirs- 

SONAT 02.02.0000 412 
180 | 31. okt | Reglugerð um Verðlagssjóð sjávarútvegsins ......... 413—414 
181 1. nóv Reglugerð um breyting á reglugerð varðandi serð lyf- 

seðla og afgreiðslu lyfja nr. 273 30. desember 1950 .. 415 

182 | 5. nóv. | Reglugerð um landsútsvör .........00.000.000 00. 415—419 
183 S. d. Auglýsing um skipulag i Bessastaðahreppi .......... 419 
184 | 8. nóv Reglugerð um fasteignaskatt í Staðarhreppi, Skaga- 

fjarðarsýslu .............0....000 0000 419 
200 S. d. Auglýsing um umferð á Seyðisfirði ................ 452 
185 | 9. nóv. | Reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. .......... 420—425 
186 S. d. Samþykktir fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. .......... 426—432 
188 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykktum nr. 158 6. júlí 

1943 fyrir Sparisjóð Húsavíkur .................. 434 

189 | 12. nóv. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir dýralækna 
nr. 114 20. september 1948 ..........0000.0 0 435 

199 | 13. nóv. | Auglýsing um húsaleigu embættismanna í embættis- 
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187 | 14. nóv. | Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis .............. 433—434 
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213 | 4. des. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
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215 | 11. des Heilbrigðissamþykkt fyrir Suðureyrarhrepp ........ 469—-485 
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77 — … Myrasyslu, Borgarfjardarsyslu og Akranes .... 168—-169 

Reikningar árið 1961. 

I, Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 
191— 193 Minningarsjóður prófessors dr. phil. húsameistara 

Guðjóns Samúelssonar árin 1954 og 1955 .......... 446—448       
b



  

  

    

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

194 Sjóður Morten Hansen ..........000000.0. 0. 0... 448—449 

195 Berklavarnasjóður Ólafs Halldórssonar ............. 449 

196 Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða ............00.00... 450 
197 Minnisvarðasjóður Hannesar Hafstein .............. 450 

231 Sjóðurinn Stígur ..........0.0000.0 0000... 522 

232 Styrktarsjóður W. Fischers .....00000000 00... 522—523 
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230 Samábyrgð Íslands á fiskiskipum (Bráðafúadeild) .. | 520—521 
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uglýsingar um útkomin lög m. m. ................ 531—532 

Embætti, syslanir m. m. .............0.00..000 614—634 
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nefnd Handritastofnunar Íslands, 633. 

Eiríkur J. Eiríksson, sóknarprestur, 620. 
Eiríkur Hreinn Finnbogason, mennta- 

skólakennari, 622. 
Eiríkur Jónsson, kennari, settur, 628. 

skemmtanaskattur, 

Eiríkur Jónsson, kennaraskólakennari, 

settur, 629. 

Eiríkur Karlsson, kennari, gfr., settur, 

620. 
Eiríkur Kristinsson, kennari, ul., settur, 

628. 
Eiríkur Kristófersson, 

636. 
Eiríkur Ormsson, rafvirkjameistari, hm., 

636. 
Eiturefni, sérstakar varúðarráðstafanir í 

sambandi við notkun eiturefna við úðun 

trjágarða, augl., 228—229. 

Eldjárn, Kristján, dr., þjóðminjavörður, í 

stjórnarnefnd Handritastofnunar Ís- 
lands, 633, í stjórn Vísindasjóðs, 617. 

Eldjárn, Sesselja, hm., 636. 

| Elias I. Elíasson, ftr., deildarstjóri, 615. 

skipherra, hm.,  
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Elias Jón Pálmason, vararæðismaður, 

lausn, 635. 

Elín Óskarsdóttir, kennari, sett, 625. 

Elís Þórarinsson, kennari, settur, 633. 

Elísabet S. Hannesdóttir, kennari, sett, 

627. 
Ellert Birgir Sigurbjörnsson, skólastjóri, 

settur, 621. 

Ellingsen, Marie, hm., 637. 

Emil Ágústsson, borgardómari, 615. 
Emil B. Emilsson, kennari, settur, 622. 

Erla Geirsdóttir, kennari, gfr., sett, 623. 
Erla Jónasdóttir, kennari, sett, 628. 

Erla Stefánsdóttir, skólastjóri, sett, 622. 

Erlendur Sigmundsson, sr., prófastur, 622. 
Erlingur Steinsson, kennari, ul., settur, 

630. 
Erlingur S. Tómasson, kennari, gfr., 621. 
Erna Þ. Guðmundsdóttir, kennari, 620. 

Eydal, Auður, kennari, 619. 

Eyjafjarðarsýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 
132— 133. 

Eyjólfur K. Jónsson, hdl., hrl., 617. 
Eyjólfur Þ. Jónsson, kennari, gfr., settur, 

630. 

  

| Fjallskilareglugerð, Dalasýsla, 395-—-402. 
| Fjeldsted, Daniel, fyrrv. héraðslæknir, að- 

  

stoðarhéraðslæknir, ráðning, 614. 

Fjeldsted, Sigurjón, kennari, settur, 623. 

Flosi Jónsson, kennari, settur, 629. 
Fóðurblöndur, eftirlitsgjald, augl., 178. 
Fremri-Torfustaðahreppur, sjúkrasamlas, 

augl., br., sþ., 255. 
Freysteinn Gunnarsson, fv. skólastjóri, 

kennaraskólanefnd, 619 og 629. 
Friðjón Júlíusson, skólastjóri, 

629. 
settur, 

" Friðleifur Stefánsson, tannlækningaleyfi, 
634. 

Friðrik A. Friðriksson, prófastur, lausn, 

  
Eyjólfur Magnússon, kennari, ul., settur, 

631. 
Eysteinn G. Gislason, kennari, settur, 626. 

Eyvindur Eiriksson, kennari, gfr., settur, 
627. 

F 
Fasteignaskattur, Reykhólahreppur, rg., | 

99; Grímsneshreppur, rg., 197—198; 
Kelduneshreppur, rg., 247; Suðureyrar- 
hreppur, rg., 247; Staðarhreppur, rg., 
419. 

Fasteignir, forkaupsréttur hafnarsjóðs 

Akureyrar og bæjarsjóðs Akureyrar á 

nokkrum fasteignum á Akureyri, sþ.: | 
467. 

Fellsströnd, fiskræktar- 

arðskrá, 451. 

Ferrer, Luis Miralles, vararæðismaður, 

616. 

Finnur Guðmundsson, dr., náttúrufr., í 

stjórn Vísindasjóðs, 616. 
Finnur Sigmundsson, dr., landsbókavörð- 

ur, í stjórnarnefnd Handritastofnunar 

Íslands, 633. 

Fiskræktar- og veiðifélag Fellsstrandar, 
arðskrá, 451. 

og veiðifélag, 

618. 
Friðrik Magnússon, hdl., hrl., 615. 
Friðrik Sigfússon, menntaskólakennari, 

settur, 621. 
Friðrika Gestsdóttir, 

ari og lausn, 622. 
Frosti Sigurjónsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, framlenging, 618. 
Fræðsluráð, erindisbréf, 256--258. 
Fuglaveiði, Drangey, sþ., 179—180. 

menntaskólakenn- 

G 
| Garðahreppur, hámarkshraði öktækja, 

augl., 21. 
| Garðar Þorsteinsson, prófastur, barna- 

  

verndarráð, 617. 
Geirlaug Björnsdóttir, kennari, gfr., sett, 

623. 
Gerður Björnsdóttir, kennari, sett, 625. 
Gestur Magnússon, cand. mag. lands- 

prófsnefnd, 616. 
Gestur Ólafsson, bifreiðaeftirlitsmaður, 

yfireftirlitsmaður, 632. 
Gils Guðmundsson, rithöfundur, í stjórn 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar, 
618. 

Gissur I. Helgason, kennari, settur, 626. 
Gissur Pétursson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 619. 
| Gígja Hermannsdóttir, kennari, gfr., sett, 

630. 
Gígja Esther Sigurbjörnsdóttir, kennari, 

626. 
Gísli Auðunsson,, stud. med., lánasj. ísl. 
námsmanna, 632; í Úthlutunarnefnd 
Lánadeildar stúdenta, 632.
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Gisli H. Guðlaugsson, iðnskólakennari, 
settur, 628. 

Gisli Hallgrimsson,, skólastjóri, settur, 

626. 
Gísli Ólafsson, framkv.stj., íþróttanefnd 

ríkisins, 617. 

Gísli Þórðarson, bóndi og hreppstjóri, 
hm., 636. 

Gjaldeyris- og innflutningsmál o. fl., skip- 
an, rg., br. 228; rg., br., 275. 

Grétar Haraldsson, lögfr., hdl., 620. 

Grímsneshreppur, fasteignaskattur, 
197—-198; skipulag, augl., 514. 

Grundarfjörður, hafnarreglugerð, 239— 
247. 

Grænmetisverzlun landbúnaðarins, mat 
og flokkun kartaflna og grænmetis, 
rg., 356—-360. 

Guðfinna Dóra Ólafsdóttir, kennari, sett, 
633. 

Guðfinnur Magnússon, kennari, gfr., sett- 
ur, 627. 

Guðjón Einarsson, ftr., íþróttanefnd rík- 
isins, 617. 

Guðjón Guðjónsson, ftr., forstöðumaður, 
616. 

Guðjón Lárusson, cand. med. & chir., að- 
stoðarhéraðslæknir, ráðning 615; lækn- 
ingaleyfi og sérfræðingsleyfi, 627. 

Guðjón Sigurbjörnsson, cand. med. & 
chir., aðstoðarhéraðslæknir, 618. 

Guðjón Sigurkarlsson, cand. med. & chir., 
héraðslæknir, settur, 633. 

Guðjón Steingrímsson, hdl., hrl., 617. 

Guðjón Styrkársson, lögfr., hdl. 620. 

Guðlaugur Stefánsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 623. 
Guðlaugur Hjörleifsson, verkfr., forstj. 

Landssmiðjunnar, 616. 
Guðlaugur Þorvaldsson, viðskiptafr., pró- 

fessor, settur, 622. 

Guðleifur Guðmundsson, kennari, settur, 

630. 
Guðmundur Arnlaugsson, menntaskóla- 

kennari, landsprófsnefnd, 616. 
Guðmundur Árnason, kennari, gfr., sett- 

ur, 622. 
Guðmundur Benediktsson, lögfr., ftr., 615. 

Guðmundur Georgsson, cand. med. & 
chir., lækningaleyfi, 614. 

Guðmundur Gíslason, læknir, byggingar- 
nefnd, 632. 

rg., 

  

Guðmundur Guðbrandsson, kennari, 620. 
Guðmundur Guðmundsson, læknir, sér- 

fræðingsleyfi, 619. 
Guðmundur H. Guðmundsson, bræðslu- 

maður, hm., 636. 

Guðmundur J. Guðmundsson, skólastjóri, 

settur, 624. 
Guðmundur Jónsson, borgardómari, 615. 
Guðmundur Jónsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 627. 

Guðmundur Kjartansson, 
landsprófsnefnd, 616. 

Guðmundur Sigmundsson, kennari, ul., 
settur, 628. 

Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hdl., hrl., 
615. 

Guðmundur Sigvaldason, dr. jarðfr., í 

stjórn Vísindasjóðs, 616. 
Guðmundur H. Vigfússon, kennari, gfr., 

settur, 629. 
Guðmundur Þorláksson, cand. mag. i 

stjórn Fræðslumyndasafns ríkisins, 615. 
Guðmundur Þorsteinsson, kennari, gfr., 

623. 
Guðný Matthíasdóttir, kennari, sett, 623. 
Guðríður Friðgeirsdóttir, kennari. sett, 

630. 
Guðrún Svava Bjarnadóttir, kennari, sett, 

627. 
Guðrún Erlendsdóttir, lögfr., hdl., 615. 
Guðrún J. Halldórsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 623. 
Guðrún Jóhannesdóttir, 

sett, 627. 
Guðrún Jónsdóttir, kennari, sett, 621. 
Guðrún Jónsdóttir, kennari, sett, 626. 
Guðrún K. Júlíusdóttir, kennari, sett, 

626. 
Guðrún Lárusdóttir, kennari, sett, 627. 
Guðrún Pálsdóttir, kennari, sett, 621. 
Guðrún Þórðardóttir, kennari, hsk., sett, 

628. 

Gunnar 
617. 

Gunnar Ásgeirsson, kennari, gfr., settur, 
623. 

Gunnar Björnsson, ræðismaður, 633. 
Gunnar Böðvarsson, dr., verkfræðingur, 

í nefnd v. Alþjóðasambands jarðfræð- 
inga, 614; í stjórn Vísindasjóðs, 616. 

Gunnar Guðjónsson, ræðismaður, lausn, 
635 (lvisvar). 

mag. scient, 

kennari, gfr., 

Árnason, sr., barnaverndarráð,
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Gunnar Gudmundsson, læknir, sérfræd- 
ingsleyfi, 634. 

Gunnar M. Guðmundsson, hdl., hrl., 632. 
Gunnar Gunnarsson, rithöfundur í stjórn 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar, 
lausn, 618. 

Gunnar L. Jóhannsson, kennari, ul., sett- 
ur, 627. 

Gunnar Kolbeinsson, kennari, gfr., 621. 
Gunnar Markússon, skólastjóri, settur, 

626. 
Gunnar Sæmundsson, lögfr., hdl., 634. 
Gunnar Vagnsson, ftr., í Olympíunefnd, 

614; deildarstjóri, 618. 
Gunnlaugur Finnsson, kennari, settur, 

628. 
Gunnlaugur Halldórsson, arkitekt, hm., 

636. 
Gunnlaugur R. Jónsson, kennari, gfr., 

settur, 623. 
Gunnlaugur 

621. 
Gunnlaugur Sveinsson, kennari, 622. 
Gunnlaugur Þórðarson, dr., barnavernd- 

arráð, 617; hrl., 633. 
Gústaf Lárusson, skólastjóri, gfr., 620. 
Gylfi Þ. Gíslason, dr., ráðherra, prófessor, 

frí, 622. 
Gylfi Már Guðbergsson, kennari, gfr., 

621. 
Gylfi Guðmundsson, kennari, settur, 625. 
Gylfi Pálsson, kennari, gfr., 621. 
Gæðamat á smjöri og ostum, rg., 351—-353. 

Sigurðsson, kennari, gfr., 

H. 
Hafnarfjörður, heimilishjálp, rg., 44—45; 

afgreiðslutími verzlana, sþ., 45—46. 
Hafnarreglugerð, Húsavíkurkaupstaður, 

br., 13—15; Þórshafnarkauptún, br., 
16; Reyðarfjarðarkauptún, rg., br. 
07; Höfn við Bakkafjörð, 83—87; 
Grundarfjörður, 239—247;  Patreks- 
höfn, br., 248; Blönduós, 320—-3992; 
Seyðisfjarðarkaupstaður, 322—330; 
Skarðsstöð í Skarðshreppi, 454—457; 
Suðureyrarkauptún, br., 458; Raufar- 
höfn, rg., br., 463—-465. 

Hafsteinn Einarsson, kennari, settur, 681. 
Hákon Heimir Kristjónsson, lögfr., hdl., 

631. 

  
| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
I 

Halldér Grimsson, efnafrædingur, bygg- 
ingarnefnd, lausn, 632. 

Halldór Halldórsson, prófessor, norræn 

nefnd, 614; í stjórn Vísindasjóðs, 616; 
í stjórnarnefnd Handritastofnunar Ís- 
lands, 633. 

Halldór Halldórsson, cand. med. & chir., 
aðstoðarhéraðslæknir, ráðning, settur, 
618; héraðslæknir, settur, 620. 

Halldór Jóel Ingvason, kennari, settur, 
626. 

Halldór Jakobsson, framkvæmdastjóri, 
samninganefnd, 633. 

Halldór Jóhannsson, cand. med. & chir., 
aðstoðarhéraðslæknir, ráðning, 615. 

Halldór H. Jónsson, arkitekt, hm., 636. 
Halldór J. Jónsson, cand. mag., safn- 

vörður, 619. 
Halldór Sigurgeirsson, lögfr., hdl., 615. 
Halldóra Eggertsdóttir, námsstjóri, nefnd, 

617. 
Hallgrímur 

settur, 621. 

Hallgrímur Sæmundsson, kennari, 623. 
Hallsteinn Hinriksson, fimleikakennari, 

hm., 636. 
Hallur Gunnlaugsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 623. 
Hallvarður Einvarðsson, ftr., 621. 
Hámarkshraði ökutækja, Garðahreppur, 

augl., 21; Keflvíkurflugvöllur, rg., 229— 

Sveinsson, forstöðumaður, 

230;  Seyðisfjarðarkaupstaður, augl., 
465. 

Hannes Finnbogason, héraðslæknir, 
lausn, 614; sérfræðingsleyfi, 633. 

Hansen, Björg Fr., kennari, gfr., sett, 
623. 

Happdrætti, dvalarheimili aldraðra sjó- 
manna, augl., br., 12. 

Haraldur Jónsson, héraðslæknir, lausn, 
618. 

Haraldur Á. Sigurðsson, leikari, hm., 636. 
Hartmann, Otto Adolf, dr. ræðismaður, 

618. 
Hartmansdorff, August Herman von, 

ambassador, 635. 
Haukeland, Lars Moe, settur héraðs- 

læknir, framlenging, 625. 
Haukur Ágústsson, kennari, gfr., settur, 

627. 
Haukur Helgason, skólastjóri, 622. 
Haukur Magnússon, kennari, settur, 631. 

c
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Haukur S. Magnusson, héradslæknir, sett- 

ur í öðru héraði, 629; héraðslæknir, 

settur, 615. 
Haukur Þórðarson, læknir, sérfræðings- 

leyfi, 632. 

Hauston, Robin F., aðalræðismaður, hm., 

637. 
Héðinn Jónsson, 

623. . 
Helga S. Árnadóttir, kennari, sett, 621. 

Helga Bjarnadóttir, kennari, ul., sett, 

630. 
Helga Eiðsdóttir, kennari, sett, 625. 

Helga Magnúsdóttir, kennaraskólakenn- 

ari, sett, 625. 

Helga S. Ólafsdóttir, kennari, ul., sett, 

628. 
Helga Þorgilsdóttir, skólastjóri, sett, 624. 

Helgi Elíasson, fræðslumálastjóri, kenn- 

araskólanefnd, 619; skólanefnd, 631. 

Helgi Jónsson, menntaskólakennari, sett- 

ur, 621. 

Helgi Sæmundsson, ritstjóri, í stjórn 

Fræðslumyndasafns ríkisins, 615. 

Heilbrigðissamþykkt, Suðureyrarhreppur, 

469—485. 

kennari, gfr., settur, 

Heilsuverndarstöð, Neskaupstaður, rg., 

105. 
Heimilishjálp,  Blönduóshreppur,  rg., 

5—6; Höfðahreppur, rg., 9—10; Prest- 

hólahreppur, rg., 10—11; Hafnarfjörð- 

ur, rg., 44—45; Reykjavík, rg., 47—48; 

Svalbarðshreppur, rg., 335; Áshreppur, 

rg., 333—334; Kirkjubæjarlæknishérað, 
rg., 336. 

Heimir Kristinsson, 

631. 

Héraðslæknar, niðurfelling á gjaldskrá, 

augl., 458. 

Herdís Jónsdóttir, kennari, gfr., 621. 

Hermann Guðmundsson, kennari, 

settur, 630. 

Hildur Arnoldsdóttir, kennari, sett, 623. 

Hinrik Bjarnason, kennari, gfr., settur, 

623. 
Hitaveita, Reykjavík, gjsk, 372—374; 

Hveragerði, rg., 404—409; Hveragerði, 

gjsk., 493—-434. 
Hjaltalín, Rafn, 

623. 
Hjörleifur Sigurðsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 623. 

skólastjóri, settur, 

ul, 

kennari, gfr., settur, 

| Hjörtur Jónasson, kennari, gfr., settur, 

  

  

627. 
Hjörtur Jónsson, kennari, settur, 621. 

Hjörtur Þórarinsson, kennari, settur, 

619. 
Hofsóshreppur, vatnsveita, rg., 233—236. 

Hólm, Friðbjörn, kennari, settur, 625. 

Hólmavíkurkauptún, hafnarreglugerð, 

br., 452—454. 

Hólmfríður Gísladóttir, kennari, 623. 

Hólmfríður Jakobsdóttir, kennari, sett, 

627. 
Hovland, Aksel, oddviti, hm., 637. 

Hrafnhildur Jónsdóttir, kennari, sett, 628. 

Hrafnkell Helgason, læknir, sérfræðings- 

leyfi, 634. 

Hrefna Markan Harðardóttir, 

sett, 626. 

Hreinn Benediktsson, dr., prófessor, Í 

stjórnarnefnd Handritastofnunar Ís- 

lands, 633. 

Hreinn Hjartarson, kennari, gfr., settur, 

623. 
Hreinn Ketilsson, skólastjóri, settur, 628. 

Hreinn Ragnarsson, kennari, ul., settur, 

630. 
Hríseyjarhreppur, vinnumiðlun, augl., 

77; atvinnuleysistryggingar, augl., 78. 

Hróar Björnsson, kennari, hsk., 620. 

Hrönn Jónsdóttir, kennari, sett, 625. 

Hulda Friðriksdóttir, kennari, 620. 

Hurwitz, Stephan, próf., dr. jur, um- 

boðsm., hm., 637. 

Húsaleiga embættismanna i embættisbú- 

stöðum annarra en presta, augl., 451— 

452. 

kennari, 

Húsavíkurkaupstaður, hafnarreglugerð, 

br., 13—15; bæjarmálasamþykkt, 

361—-372. 

Hveragerði, stofnun sérstakrar kirkju- 

sóknar með kirkju í Hveragerði, stj.- 

bréf, 51; sparisjóður Hveragerðis og 

nágrennis, sþ., 89—96; hitaveita, gjsk., 

433—434. 

Hvolhreppur, lokunartími 

sölastaða, sþ., 129— 130. 

Höfðahreppur, heimilishjálp, rg., 9—10. 

Höfn við Bakkafjörð, hafnarreglugerð, 

83—87. 
Högni Björnsson, læknir, aðstoðarhéraðs- 

læknir, ráðning, 630. 

Hörður Bjarnason, húsameistari ríkisins, 

sölubúða og
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i byggingarnefnd Menntaskólans í 
Reykjavík, 614. 

Hörður Einarsson, stud. jur., lánasj. Ísl. 
námsmanna, 632; í Uthlutunarnefnd 

Lánadeildar stúdenta, 632. 
Hörður Þ. Guðmundsson, kennari, gfr., 

settur 627. 
Hörður Zophóníasson, kennari, gfr., 622. 
Höskuldur Baldursson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 614. 

I 1. 
Iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurek- 

enda til lífeyrisdeildar almannatrygg- 
inga árið 1963, rg., 517. 

Iðnaðarbanki Íslands hf., rg. 420—425; 

samþ., 426-—-432. 
Iðnskólar, rg., br., 42. 
Iðunn G. Gísladóttir, kennari, ul., sett, 628. 

Ingi Helgason, kennari, ul., settur, 620. 
Ingi Ingvarsson, sendiráðsritari, ræðis- 

maður, 631. 
Ingibjörg Indriðadóttir, skólastjóri, sett, 

626. 
Ingibjörg K. Jónsdóttir, kennari, sett, 621. 
Ingibjörg Magnúsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 622. 
Ingibjörg Sigurðardóttir, kennari, sett, 

624. 
Ingimar Elíasson, skólastjóri, settur, 627. 
Ingólfur Þorláksson, kennari, gfr., 620. 
Ingólfur Þórarinsson, skólastjóri, ul., 

settur, 631. 
Ingvar Gíslason, lögfr., hdl., 616. 
Ingvar Guðmundsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 630. 

Ingveldur Pálsdóttir, kennari, sett, 619. 
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, rg., br., 

1; rg, br., 274; rg., br., 381; rg., br., 
515. 

Innflutningskvóti, augl., 1—4, 331, 510— 

513. 
Innheimta skemmtanaskatts árið 1963, 

augl., 517. 
Innheimta ýmissa gjalda með viðauka, 

augl., 516. 

flåt og umbúðir, nýtt verð, skv. lyfsölu- 
skrá I, augl., 319. 

Ísafjarðarkaupstaður, forkaupsréttur á 
fasteignum á kaupstaðarlóðinni, sþ., 

„ 236—239; rafveita, gjsk., 354—-356. 
Ísleifur Árnason, borgardómari, 615.   

Ísleifur Halldórsson, cand. med. & chir., 
héraðslæknir, settur, 617. 

J. 
Jahre, Anders J., útgerðarmaður, hm., 637. 

Jakob Benediktsson, dr., orðabókarrit- 

stjóri, í stjórn Vísindasjóðs, 617. 
Jakob Pétursson, skólastjóri, settur, 630. 
Jakobína Jónsdóttir, kennari, sett, 626. 

Jakobína Pálmadóttir, húsmæðraskóla- 

kennari, 623. 

Jens Kristleifsson, kennari, 619. 

Jóakim Pálsson, kennari, settur, 626. 

Jóhann Einvarðsson, ftr., 617. 

Jóhann Guðmundsson, cand. med. £ chir., 

lækningaleyfi, 615. 

Jóhann Jónsson, kennari, ul., settur, 629. 

Jóhann Þorbergsson, cand. med. & chir., 

aðstoðarhéraðslæknir, ráðning, 620; 
héraðslæknir, settur, 624. 

Jóhann Þórðarson, lögfr., hdl., 631. 

Jóhanna Friðriksdóttir, gfr., sett, 621. 
Jóhanna Benny Sigurðardóttir, hús- 

mæðraskólakennari, sett, 627. 
Jóhanna Sigursveinsdóttir, skólastjóri, 

sett, 629. 
Jóhanna Sæmundsdóttir, kennari, sett, 

621. 

Jóhannes L. L. Helgason, lögfr., hdl., 634. 
Jóhannes Þ. Hermannsson, kennari, sett- 

ur, 628. 

Jóhannes Sigmundsson, kennari, settur, 
630. 

Johnsen, Lárus, kennari, settur, 626. 

Jón Aðalsteinsson, cand. med. & chir., að- 

stoðarhéraðslæknir, ráðning, 630. 
Jón Þ. Björnsson, kennari, ul., 621. 
Jón Einarsson, kennari, settur, 628. 

Jón Höskuldsson, kennari, 622. 

Jón Jósep Jóhannesson, kennari, gfr., 
settur, 620. 

Jón Þórir Jónsson, skólastjóri, settur, 627. 
Jón Karlsson, vararæðismaður, 635. 

Jón Magnússon, fréttastjóri, landsprófs- 
nefnd 616. 

Jón K. Magnússon, kennari, gfr., settur, 
627. 

Jón G. Maríasson, bankastjóri, orðunefnd, 
634. 

Jón Níelsson, cand. med. & chir., aðstoð- 
arhéraðslæknir, ráðning, 616. 

Jón A. Ólafsson, lögfr., hdl., 614. 
cl
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Jón Ó. Ólafsson, skólastjóri, ul., settur, 
629. 

Jón Pálsson, fv. héraðsdýralæknir, hm., 

636. 

Jón S. Pálsson, kennari, ul., 629. 

Jón Sigurðsson, kennari, settur, 625. 

Jón Höskuldur Stefánsson, kennari, sett- 

ur, 625. 

Jón G. Tómasson, lögfr., hdl., 614. 
Jóna Gissurardóttir, kennari, sett, 623. 

Jónas R. Jónsson, skólastjóri, settur, 630. 
Jónas Oddsson, héraðslæknir, 618; lækn- 

ingaleyfi, 618. 
Jónas Sigurðsson, stýrimannaskólakenn- 

ari, 632. 

Jónína Guðjónsdóttir, kennari, sett, 630. 

Jónína Helgadóttir, kennari, gfr., seti, 

623. 
Jósef Ólafsson, læknir, sérfræðingsleyfi, 

634. 

Juuranto, Kai, ræðismaður, 614. 

Jökull Sigurðsson, kennari, gfr., settur, 

628. 

K. 
Karl Benediktsson, kennari, 619. 

Karl Á. Torfason, aðalbókari, hm., 636. 

Karla Kristjánsdóttir, bókari, 617. 
Karólína Jónsdóttir, skólastjóri, sett, 633. 

Kartöflur, flokkun á kartöflum, augl., 

49—-50. 
Karvel S. I. Pálmason, kennari, ul.. settur, 

631. 
Kári Ólfjörð Nývarðsson, kennari, ul., 

settur, 622. 

Kári Valsson, skólastjóri, settur, 626. 
Keflavík, umferð, augl., 275. 
Keflavíkurflugvöllur, hámarkshraði öku- 

tækja, rg., 229—230. 
Kelduneshreppur, fasteignaskattur, 

247. 
Kennarar í barna- og gagnfræðastigsskól- 

um, erindisbréf, 271—274. 

Kenney, Kit, sendiráðsritari, 635. 
Kirkjubæjarlæknishérað, heimilishjálp, 

rg., 336. 
Kirkjur, stofnun sérstakrar kirkjusóknar 

með kirkju í Hveragerði, stj.bréf, öl. 
Kirkjusóknir, stofnun sérstakrar kirkju- 

sóknar með kirkju í Hveragerði, stj.- 

bréf, 51. 
Kjarasamningar starfsmanna 

laga, rg., 347—-350. 

rg., 

sveitarfé-   

Kjartan Eggertsson, kennari, settur, 629. 
Kjartan Jóhannesson, organleikari, hm., 

626. 
Kjartan Jóhannsson, aðstoðarhéraðslækn- 

ir, ráðning, 623. 

" Kjartan Kjartansson, héraðslæknir, sett- 

ur, 615; framl., 623. 

Kjartan B. Kjartansson, cand. med. & 

chir., lækningaleyfi, 619. 

Kjeld, Hanna, kennari, gfr., 627. 

Kjerúlf, Metúsalem J., bóndi, hm., 636. 

Knútur Hallsson, deildarstjóri, nefnd, 
617; í Olympíunefnd, 625. 

Koch, Bent A., ritstjóri, hm., 636. 

Kolfinna Bjarnadóttir, kennari, 620. 

Konráð Pétursson, kennari, settur, 622. 

Kópavogskaupstaður, lögreglusamþykkt, 
183—196; umferð, augl., 223; bæjar- 

málasamþykkt, 387—346. 
Kristinn Ármannsson, rektor, í bygginga- 

nefnd Menntaskólans í Reykjavík, 614; 

kennaraskólanefnd, 619. : 

Kristinn Gunnarsson, hrl., ftr., 618. 

Kristinn G. Jóhannsson, kennari, ul., sett- 

ur, 628. 
Kristinn V. Jóhannsson, kennari, gfr., 

settur, 624. 
Kristinn J. Kristjánsson, kennari, settur, 

626. 
Kristinn Sigurjónsson, lögfr., hdl., 620. 
Kristín Björnsdóttir, kennari, sett, 623. 
Kristín Gísladóttir, kennari, ul., 633. 

Kristín Jónsdóttir, kennari, 619. 

Kristín Pálsdóttir, kennari, sett, 623. 

Kristin Pétursdóttir, kennari, ul., sett, 631. 
Kristin Tryggvadóttir, kennari, 622. 

Kristján Eiríksson, hdl., hrl., 619. 
Kristján OL. Gestsson,  verzlunarstj., 

íþróttanefnd ríkisins, 617. 

Kristján G. Gíslason, ræðismaður, 635 
(tvisvar). 

Kristján Guðlaugsson, 
maður, hm., 636. 

Kristján Guðmundsson, kennari, settur, 

627. 

Kristján J. Gunnarsson, skólastjóri, 624. 

Kristján Jónsson, ftr., borgardómari, 633. 
Kristján Kristjánsson, fv. hafnsögum., 

hm. 636. 
Kristjana Jónsdóttir, kvennaskólakenn- 

ari, 624. 

  

hæstaréttarlög-
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Kristjana Samúelsdóttir, húsmæðraskóla- | 
kennari, sett, 633. 

Kristmundur Jóhannesson, 

settur, 631. 

skólastjóri, 

Kristrún Ásgrímsdóttir, kennari, gfr., sett, | 

628. 

Kröver, Haraldur, forsetaritari, lausn, 

614; sendiráðunautur, 614. 

Kærufrestur til ríkisskattanefndar, augl., 
br., 459. 

L. 
Landsbanki Íslands, rg., 57—66. 

Landssíminn, gjsk., og rg., 493—509. 
Landsútsvör, rg., 415—419. 
Laufey Þorbjarnardóttir, kennari, 

625. 
Laxness, Einar, kennari, gfr., settur, 621. 

Lazareanu, Alexandru, sendiherra, 635. 

Lárus Jóhannesson, hæstaréttardómari, 

varaforseti hæstaréttar, 624. 
Leifur Ásgeirsson, dr., prófessor, í stjórn 

Vísindasjóðs, 616. 

Leifur Björnsson, 
616. 

Leifur Eyjólfsson, skólastjóri, 623. 

sett, 

héraðslæknir, lausn, 

Leisubifreiðir, Akranes, takmörkun og at- | 

vinnuleyfi, rg., 200—203; takmörkun 

leigubifreiða í Reykjavík og ráðstöfun 
atvinnuleyfa, rg., br., 52. 

Lilja Sveinsdóttir, kennari, sett, 630. 

Linnet, Henrik, læknir, sérfræðingsleyti, 

634. 
Líndal, Margrét Jakobsdóttir, kennari, 

sett, 633. 
Loftur Magnússon, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 616. 
Loftur Þorsteinsson, verkfr., prófessor, 

623. 
Lovísa Einarsdóttir, kennari, sett, 621. 

Lovísa Guðmundsdóttir, kennari, 620. 
Lúðvík Gizurarson, hdl., hrl., 619. 
Lúðvík Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri, 

hm., 636. 
Lyfseðlar og afgreiðsla lyfja, gerð, rg., br. 

415. 
Lyfsöluskrá, augl. 230; augl. 409. 
Lækninsaleyfi, skilyrði fyrir ótakmörk- 

uðu lækningaleyfi, augl., br., 229. 
Læknishéruð, skipting læknishéraða í 

þrjá launaflokka, rg., br., 112. 

Löggæzla, V.-Ísafjarðarsýsla, rg., 78--80; 
N. Ísafjarðarsýsla, 8082; EN rg., 

sýsla, rg., 103—105; A.-Barðastrandar- 

sýsla, rg., 106—108; V.-Barðastrandar- 
sýsla, rg., 108—110; Strandasýsla, rg., 
110—112; Rangárvallasýsla, rg., 198— 
299; S.-Múlasýsla, rg., 249—250; N.- 
Múlasýsla, rg., 251—253; Seyðisfjarðar- 
kaupstaður, rg., 261—253; V.-Húna- 
vatnssýsla, rg., 298—255. 

| Lögreglusamþykkt, Kópavogskaupstaður, 
183—196. 

M. 
| Magnús Fr. Árnason, hdl., hrl., 615. 

| Magnús Ásmundsson, læknir, sérfræð- 

ingsleyfi, 633. 
| Magnús Blöndal Bjarnason, læknir, sér- 

  

  
| Margrét 

fræðingsleyfi, 633. 
Magnús Gestsson, kennari, settur, 631. 

Magnús Gíslason, námsstjóri, norræn 
nefnd, 614. 

Magnús Guðmundsson, sr., prófastur, 621. 

Magnús Kristjánsson, kennari, ul., settur, 
628. 

Magnús V. Magnússon, ambassador, 618; 
sendiherra, 619, 631 og 633. 

Magnús Ólafsson, kennari, hsk., settur, 

622. 

Magnús H. Ólafsson, kennari, hsk., settur, 

629. 

Magnús Sigurðsson, skólastjóri, barna- 
verndarráð, 617. 

Magnús Stefánsson, kennari, settur, 631. 

Magnús Þórarinsson, kennari, 623. 

Malmbers, Sigvard, forstjóri, hm., 637. 

Mapplebeck, Henry, vararæðismaður, 620. 
Marinó K. Guðmundsson, kennari, 621. 

María Magnúsdóttir, kennari, ul., sett, 
628. 

Margrét J. Björnsdóttir, kennari, sett, 624. 
Margrét Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

625 og 632. 

Margrét Ívarsdóttir, kennari, sett, 628. 

Margrét Rögnvaldsdóttir, kennari, sett, 
623. 

Margrét Sigþórsdóttir, kennari, 619. 

Margrét Sveinsdóttir, sálfræðingur, kenn- 
ari, sett, 628. 

Þorsteinsdóttir, 

kennari, 624. 

kvennaskóla- 

! Matthías Ásgeirsson, kennari, gfr., settur, 
624. 

' Matthías Björnsson, kennari, sfr., settur, 

Dala- | 622.



XXII 

Matthias Frimannsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 623. 

Matthias Haraldsson, kennari, gfr., settur, 

623. 
Miralles, J. Húrtado, ræðismaður, hm., 

636. 
Mooney, Kristjana, kennari, sett, 625. 

N. 
N.-Ísafjarðarsýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum, rg., 80—-82. 

N.-Múlasýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum, rg., 251--253. 

N.-Þingeyjarsýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 
br., 130— 131. 

Nanna Jakobsdóttir, kennari, sett, 625. 

Nesjahreppur,  Vatnsveitufélag  Hóla- 
hverfis, sþ., 488—-489. 

Neskaupstaður, heilsuverndarstöð, rg., 
105. 

Níels Bjarnason, kennari, hsk., settur, 

630. 
Nielsen, Guðrún, kennari, gfr., 621. 

Nielsen, Harald, vararæðismaður, 622. 

Njáll Guðmundsson, kennari, settur, 624. 

Norðdahl, Guðmundur, kennari, settur, 

624. 
Nordal, Jóhannes, bankastjóri, í stjórn 

Vísindasjóðs, 616. 

O. O. 

Oddný Guðmundsdóttir, kennari, sett, 627. 

Oddur Guðjónsson, dr., hagfr., viðskipta- 
ráðunautur  ríkisstjórnarinnar, 634; 

samninganefnd, 633. 
Opinber gjöld, sameiginleg innheimta í 

Reykjavík, rg., 223—-228. 

Ólafur Bjarnason, læknir, í stjórn Vís- 

indasjóðs, 616. 
Ólafur Björnsson, prófessor, í stjórn Vís- 

„ indasjóðs, 616. 

Ólafur Eggertsson, skólastjóri, settur, 629. 
Ólafur Grímsson, cand. med. & chir., að- 

. stoðarhéraðslæknir, lausn, 618. 

Ólafur Guðmundsson, kennari, 619. 

Ólafur Hansson, menntaskólakennari, 

landsprófsnefnd, 616. 
Ólafur Jóhannesson, prófessor, í stjórn 

„ Vísindasjóðs, 616. 
Olafur Jónsson, kennari, settur 626. 

Ólafur Markússon, kennari, settur, 625.   

Ólafur Ólafsson, cand. med. & chir., að- 
stoðarhéraðslæknir, ráðning, 621; sér- 
fræðingaleyfi, 633; lækningaleyfi, 634. 

Ólafur Haukur Ólafsson, cand. med. & 
chir., aðstoðarhéraðslæknir, ráðning, 

629; lækningaleyfi, 634. 
Ólafur H. Óskarsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 621. 

Ólafur Stefánsson, ftr., 614 og hdl., 619. 

Ólafur B. Theódórs, kennari, ul., settur, 
628. 

Ólafur Tómasson, verkfræðingur, bygg- 
ingarnefnd, 632. 

Ólafur Unnsteinsson, kennari, settur, 627. 

Ólafur Þ. Þórðarson, kennari, settur, 
627. 

Ólafur Kr. Þórðarson, kennari, ul., settur, 
626. 

Óli Kristinn Guðmundsson, cand. med. & 
chir., héraðslæknir, settur, 615. 

Ólöf Sigurðardóttir, kennari, sett, 623. 

Óskar Þórðarson, dr., yfirlæknir, skóla- 
nefnd, 631. 

Óskar Ólafsson, kennari, hsk., settur, 622. 
Óttar Einarsson, kennari, ul., settur 625. 

P. 
Patrekshöfn, hafnarreglugerð, br., 248. 

Pálína Snorradóttir, kennari, sett, 628. 

Páll Ásgeirsson, cand. med. & chir., lækn- 
ingaleyfi, 632. 

Páll Ásmundsson, cand. med. & chir., 

aðstoðarhéraðslæknir, ráðing, 623; að- 

stoðarhéraðslæknir, ráðning, 625. 
Páll Á. Pálsson, yfirdýralæknir, bygg- 

ingarnefnd, 632. 
Páll Theodórsson, eðlisfræðingur, lánasj. 

ísl. námsmanna, 632. 

Páll Þ. Þórhallsson, stud. med., aðstoðar- 

héraðslæknir, ráðning, 620. 
Pálmi Jónsson, kennari, gfr., settur, 623. 

Pálmi E. Vilhelmsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 630. 

Pétur Pétursson, 

nefnd, 633. 
Pitt, Frank W. C., ræðismaður, hm., 637. 

Póstburðargjöld, gjsk., 460—462. 
Prestakallaskipun, breyting á prestakalla- 

skipun í Árnesprófastsdæmi, stj.bréf, 
76. 

Prestar, greiðslur fyrir aukaverk presta, 
gjsk., 43. 

forstjóri, samninga-
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Presthólahreppur, heimilishjålp, rg., 10— 
11. 

Prestssetur, flutningur frå Vatnsenda i 
S.-Þingeyjarprófastsdæmi, augl., 248. 

R. 
Rafn Sigurbjörnsson, 

629. 
Rafveita, Siglufjörður, gjsk., 6—9; Akur- 

eyri, gjsk., 39—41; Héraðsrafmagns- 

veitur ríkisins, gjsk., 52—56; Reyðar- 
fjörður, gjsk., 170—172; Ísafjörður, 
gjsk., 354—356; Vestmannaeyjar, gjsk., 
491—493; Reykjavík, augl., gjsk., br., 
528—530. 

Ragna Freyja Karlsdóttir, kennari, sett, 
622. 

Ragnar Aðalsteinsson, lögfr., hdl., 634. 
Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir, settur í 

öðru héraði, 626. 
Ragnar Ágústsson, kennari, settur, 631. 
Ragnar Guðjónsson, skólastjóri, ul., sett- 

ur, 624. 
Ragnar Jóhannesson, kennari, gfr., settur, 

623. 
Ragnar, Sigríður Jónsdóttir, kennari, sett, 

621. 
Rangárvallasýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum í Rangárvallasýslu, 
rg., 198—-200. 

Ragnheiður Benediktsson, kennari, sett, 
623. 

Ragnheiður Jónsdóttir, kennari, 619. 
Raufarhöfn, hafnarreglugerð, br., 463— 

465. 
Ráðningarskrifstofa, Reykjavík, rg., br., 

49. 
Regina Guðlaugsdóttir, kennari, gfr., sett, 

629. 
Reumert, Poul, leikstjóri, hm., 637. 
Reyðarfjarðarkauptún, hafnarreglugerð, 

br., 57; rafveita, gjsk., 170--179. 
Reykhólahreppur, fasteignaskattur, 

99. 
Reykjavík, sjúkrasamlag, sþ., br., 11; 

heimilishjálp, rg., 47—48; Ráðningar- 
skrifstofa, rg., br., 49; takmörkun leigu- 
bifreiða og ráðstöfun atvinnuleyfa, rg., 
br., 52; sameiginleg innheimta opin- 
berra gjalda, rg., 223—228; umferð, 
augl., 256; hitaveita, gjsk., 372—374; 

kennari, settur, 

  

rg., 

  

    

hitaveita, rg., 404—409; umferð, augl., 
459; rafmagnsveita, augl., gjsk., br., 
526—530. 

Reynir Karlsson, kennari, gfr., 620. 
Reynir Valdimarsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 619. 
Robertsson, Lindsey, 

616. 
Romero, J. A. F., sendikennari, hm., 637. 

Rósa Magnúsdóttir, kennari, sett, 621. 
Rósa Björk Þorbjarnardóttir, skólastjóri, 

sett, 627. 
Rúdólf Pálsson, kennari, ul., settur, 626. 
Rúna Gísladóttir, kennari, sett, 623. 

Rúnar Brynjólfsson, kennari, 622. 
Rögnvaldur Finnbogason, sóknarprestur, 

620. 

Rögnvaldur Þorleifsson, læknir, sérfræð-. 
ingsleyfi, 633. 

vararæðismaður, 

S. 
S.-Múlasýsla, sýsluvegasjóður, sþ., br., 

203; löggæzla á almennum skemmtun- 
um, rg., 249—250. 

S.-Þingeyjarsýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 
br., 127— 128. 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi, flutningur 
prestsseturs frá Vatnsenda, augl., 248. 

Sandberg, Finn, sendiráðsritari, 635. 

Sandholt, Sigríður Soffía, kennari, 627. 
Sauðárkrókskaupstaður, 1. verðlagssvæði 

almannatrygginga, 248. 
Schaus, Eugene, utanríkisráðherra, hm., 

637. 

Schei, Nikolai, fylkismaður, hm., 637. 
Schram, Garðar Ólafsson, kennari, 619. 
Seðlabanki Íslands, rg., 113— 125. 
Seljan, Helgi, skólastjóri, settur, 624. 
Seltjarnarneshreppur, umferð, augl., 230. 
Seyðisfjarðarkaupstaður, löggæzla á al- 
mennum skemmtisamkomum, Tg., 
251—253; hæfnarreglugerð, 322— 330; 
umferð, augl., 452. 

Siemsen, Árni, aðalræðismaður, 633; hm., 
636. 

Sigfús Jóelsson, kennari, gfr., settur, 623. 
Sighvatur Birgir Emilsson, kennari, sett- 

ur, 630. 
Siglufjörður. rafveita, gjsk., 6—9; sjúkra- 

samlag, augl., br., sþ., 255. 
Sigmundur Magnússon, læknir, dósent, 

633. 
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Signy Guðmundsdóttir, skólastjóri, sett, 

625. 
Sigrún Guðmundsdóttir, kennari, 619. 
Sigrún R. Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

626. 
Sigríður Einarsdóttir, kennari, gfr., 622. 
Sigríður Eiríksdóttir, hjúkrunarkona, 

skólanefnd, 631. 

Sigríður P. Erlendsdóttir, kennari, ul., 

sett, 626. 

Sigríður M. Höskuldsdóttir, kennari, gfr., 
623. 

Sigríður Indriðadóttir, kennari, 619. 

Sigríður Hafdís Jóhannsdóttir, kennari, 
625. 

Sigríður Magnúsdóttir, menntaskólakenn- 

ari, 622. 

Sigríður Óskarsdóttir, kennari, 622. 

Sigríður Sigurðardóttir, kennari, ul., sett, 

630. 
Sigríður Vilhjálmsdóttir, kennari, sett, 

627. 
Sigríður Þorgeirsdóttir, kennari, 622. 

Sigurbjörg H. Jóhannsdóttir, kennari, ul., 

sett, 630. 

Sigurður Árnason, ftr., hm., 636. 

Sigurður P. Gíslason, kennari, 

627. 

Sigurður Guðmundsson, sr., skólastjóri, 

hsk., settur, 624. 

Sigurður Gunnarsson, kennaraskólakenn- 

ari, settur, 625. 

Sigurður Ingimundarson, alþingismaður, 
landsprófsnefnd, 616. 

Sigurður 

settur, 

Jónsson, tannlækningaleyfi, 616. 
Sigurður Jósefsson, kennari, settur, 633. 

Sigurður Ó. Lárusson, prófastur, lausn, 
620. 

Sigurður 1. Ólafsson, kennari, hsk., sett- 

ur, 628. 

Sigurður Sigurðsson, lögfr., hdl., 620. 
Sigurður Sigurðsson, dr., landlæknir, 

skólanefnd, 631. 
Sigurður Sigurðsson, héraðslæknir, 633; 

lækningaleyfi, 634. 
Sigurður Stefánsson, vígslubiskup. hm., 

636. 
Sigurður Tryggvason, kennari, gfr., sett- 

ur, 622. 
Sigurður E. 

settur, 630. 

Sigurður Þórarinsson, dr., í nefnd v. Al- 

Þorkelsson, kennari, gfr., 

  

þjóðasambands jarðfræðinga, 614; í 
stjórn Vísindasjóðs, 616. 

Sigurgeir Magnússon, kennari, ul., settur, 
631. 

Sigurkarl Stefánsson, menntaskólakenn- 
ari, í stjórn Vísindasjóðs, 616. 

Sigurlaug Björnsdóttir, kennari, 622 og 

628. 
Sigurlaug Sveinsdóttir, kennari, ul., sett, 

630. 
Sigurrós 

622. 
Sigursteinn Guðmundsson, héraðslæknir, 

633. 
Símon Jóh. Ágústsson, dr., prófessor, i 

stjórn Vísindasjóðs, 616. 

Sjúkrasamlag, Reykjavík, sþ., br., 11; 
Siglufjörður, augl., br., sþ., 255; Bárð- 

Skarphéðinsdóttir, kennari, 

dælahreppur, augl., br., sþ., 255; 
Fremri-Torfustaðahreppur, augl., br., 
sþ., 255. 

Skarðsstöð í Skarðshreppi, hafnarreglu- 
serð, 454—457. 

Skarphéðinn Pálmason, 

kennari, 624. 

Skemmtanaskattur, 

rg., 332—333; 
augl., 517. 

Skeiðahreppur, 
sþ., 486--487. 

Skip, eftirlit með skipum 
þeirra, r., br., 21—38. 

Skipulag, Bessastaðahreppur, augl., 419; 

Grímseyjarhreppur, augl., 514. 

menntaskóla- 

Egilsstaðahreppur, 
árið 1963, innheimta, 

Vatnsveitufélagið Fall, 

og Öryggi 

Skipulagsskrár, staðfesting: Minningar- 
sjóður um Sigurð H. S. Óskarsson, 
15—-16; Minningarsjóður Jófríðar And- 
résdóttur og Guðbjargar Gísladóttur, 
41—42; Minningarsjóður Björns Eiríks- 
sonar og Kristínar Marteinsdóttur, 
87—88;  Fóðurverðlaunasjóður Mið- 

dalahrepps, 96—97; Minningarsjóður 
Fríðu Guðmundsdóttur, 98; Minningar- 
sjóður Ingibjargar Ólafsson á Íslandi, 
172—173; Minningarsjóður Odds Stein- 
gríms Tryggvasonar, 173—174; Heið- 

ursverðlaunasjóður Daða Hjörvar, 99— 
102; Sólheimakapella, 231; Minningar- 
sjóður látinna barna Björns Jónssonar 
og Guðrúnar Jónsdóttur, 232; Bænda- 

sjóður  Bólstaðarhlíðarhrepps, 314— 
315; Minningarsjóður Jóhönnu Péturs-
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dóttur,  315—-316;  Menningar- og 
fræðslusjóður Guðspekifélags Íslands, 
316-—317; Minningarsjóður hjónanna 

Símonar Bjarnasonar, Dalaskálds., og 
Margrétar Sigurðardóttur, 317—318; 

Minningarsjóður Valgerðar og Guð- 
rúnar Steinsen, 319—320; Fræða- 
sjóður Skagfirðinga, 402—403; Styrkt- 
arsjóður Þórarins Olgeirssonar, 412; 
Verzlunarskóli Íslands, 466; Minningar- 
sjóður Guðrúnar Ólafsdóttur, 468—469; 
Háskólasjóður Hins íslenzka kvenfé- 

lags, 490; Minningarsjóður Þorláks 
Jónssonar, Ingibjargar Bjarnadóttur og 
Sigríðar Bjarnadóttur, 514—515. 

Skólanefndir í Þbarna- og 
stigsskólum, erindisbréf, 258—264. 

Skólastjórar í barna- og gagnfræðastigs- 
skólum, erindisbréf, 264—-270. 

Skúli B. Ágústsson, iðnskólakennari, sett- 
ur, 629. 

Skúli Benediktsson, kennari, settur, ul., 
621. 

Skúli J. Sigurðsson, kvennaskólakennari, 
settur, 623. 

Skúli Þorsteinsson, kennari, barnavernd- 

arráð, 617; íþróttanefnd ríkisins, 617. 

Skúlína Stefánsdóttur, kennari, sett, 629. 

Smári, Katrín, J., kennari, gfr., sett, 623. 

Snorri Hallgrímsson, dr., prófessor, bygg- 
ingarnefnd, 632. 

Snorri Jóhannesson, kennari, settur, 625. 

Snorri Þór Jóhannesson, kennari, ul., sett- 

ur, 629. 
Snæbjörn Einarsson, kennari, ul., settur, 

630. 

Snævarr, Ármann, háskólarektor, í stjórn 

Menntastofnunar Bandaríkjanna á Ís- 
landi, 614; kennaraskólanefnd, 619; 

í stjórnarnefnd Handritasícfnunar Ís- 

lands, 633. 

Sólnes, Jón G., bankastjóri, hm. 636. 

Sólveig Kristjánsdóttir, kennari, hsk., sett, 
629. 

Sólveig Kolbeinsdóttir, kvennaskólakenn- 

ari, 624. 

Sparisjóðir, Hveragerði og nágrennni, sþ., 
89-—-96; Húsavík, sþ., br., 434. 

Staðarhreppur, fasteignaskattur, rg., 419. 
Stefán Bogason, cand. med. & chir., sér- 

fræðingaleyfi, 632. 

gasnfræða-   

  

Stefán Guðmundsson,  óperusöngvari, 
Tónlistarskólakennari, 619. 

Stefán Halldórsson, kennari, 619. 
Stefán Hallsson, skólastjóri, settur, 626. 
Stefán Jónsson, cand. med. & chir., lækn- 

ingaleyfi, 617; héraðslæknir, 618. 

Stefán Pétursson, þjóðskjalavörður, í 

stjórn Vísindasjóðs, 617; í stjórnar- 
nefnd Handritastofnunar Íslands, 633. 

Steinar Lúðvíksson, kennari, gfr., settur, 

629. 
Steindór Björnsson, fv. efnisvörður, hm., 

636. 
Steingrímur 

settur, 626. 

Steingrímur Hermannsson, framkvæmda- 
stjóri, í visindanefnd Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar, 614. 

Steingrímur Þorsteinsson, kennari, ul., 

settur, 629. 

Steingrímur J. Þorsteinsson, dr., í stjórn 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar, 
618. 

Stephensen, Guðrún Þ., kennari, sett, 622. 

Stephensen, Ingibjörg, kennari, sett, 624. 
Stephensen, Ólafur, cand. med. á chir., 

aðstoðarhéraðslæknir, ráðning, 620. 

Bencdiktsson, skólastjóri, 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, innheimta 

sjalda, rg., 133— 135. 
Strandasýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum, rg., 110—112. 

Strauss, Jean, ambassador, 635. 

Sturla Friðriksson, dr., náttúrufr., í 

stjórn Vísindasjóðs, 616. 
Styrktarsjóður fatlaðra, rg., 197. 
Suðureyrarhreppur, fasteignaskattur, rg., 

247; hafnarreglugerð, br., 458: heil- 
brigðissamþykkt, 469—-485. 

Svalbarðshreppur, heimilishjálp, rg., 355. 

Svanhildur Hermannsdóttir, skólastjóri, 
sett, 626. 

Svavar Jónsson, skólastjóri, ul., 621. 

Svavar Lárusson, kennari, 620. 
Sveinbjörn Jónsson, hrl., barnaverndar- 

ráð, 617. 
Sveinbjörn Magnússon, skólastjóri, sett- 

ur, 632. 
Sveinn S. Ingólfsson, kennari, ul., settur, 

628. 
Sveinn Pálsson, kennari, hsk., 624. 

Sverrir Guðmundsson, kennari, gfr., sett- 
ur, 624.
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Sýsluvegasjóður, S.-Þingeyjarsýsla, sþ., 
br., 127— 128; N.-Þingeyjarsýsla, sþ., br., 
130-—131; Eyjafjarðarsýsla, sþ., 132— 
133; S.-Múlasýsla, sþ., br., 203. 

Sæmundsen, Carl, stórkaupmaður, hm., 
637. 

Sæmundur Bjarnason, 
621. 

Sæunn Magnúsdóttir, kennari, sett, 627. 

Sölubúðir og sölustaðir, lokunartími, 

Hvolhreppur, sþ., 129— 130. 
Sölvi Sigurðsson, kennari, settur, 623. 

kennari, settur, 

T. 
Taraldset, sendiráðsritari, 

(tvisvar). 

Teitur Benediktsson, menntaskólakenn- 

ari, settur, 623. 

Theódór Daníelsson, kennari, 620. 

Theódór Kristjánsson, kennari, 
627. 

Theodóra G. Emilsdóttir, kennari, sett, 
627. 

Thomas, Charles, Henry, forstjóri, hm., 

637. 
Thorlacius, Birgir, ráðuneytisstjóri, í 

stjórn Menntastofnunar Bandaríkjanna 
á Íslandi, 614; norræn nefnd, 614; í 

Knut, 635 

settur, 

byggingarnefnd Menntaskólans í 
Reykjavík, 614, kennaraskólanefnd, 
619. 

Thorlacius, Margrét, kennari, 619. 
Thorlacius, Þorleifur, deildarstjóri, for- 

setaritari, 614. 
Thorn, Gaston, aðalræðismaður, 629. 

Thoroddsen, Gunnar, ráðherra, hm., 636. 
Thors, Jón, ftr., 621; hdl., 633. 

Thors, Richard, forstjóri, orðunefnd, 634. 
Thorsteinsen, Ásta, kennari, 620. 
Thorsteinson, Pétur, ambassador, 618, 

620, 633 (tvisvar). 

Tómas Guðmundsson, skáld, í stjórn 
Minningarsjóðs 
618. 

Tómas Á. Tómasson, sendiráðsritari, í 
vísindanefnd Efnahags- og framfara- 
stofnunarinnar, 614. 

Tómas Tryggvason, jarðfræðingur, í 
nefnd v. Alþjóðasambands jarðfræð- 
inga, 614. 

Trausti Einarsson, dr., prófessor, í stjórn 

Vísindasjóðs, 616. 

Kristjáns Jónssonar,   

Trausti Pétursson, sr., prófastur, 621. 

Trausti Sveinsson, kennari, settur, 632. 

Tryggvi Karlsson, kennari, settur, 630. 

U. Ú. 
Umferð, Akureyri, augl. 303—304; Vest- 

mannaeyjar, augl., 305; Kópavogur, 
augl. 223; Keflavík, augl. 275; Sel- 
tjarnarneshreppur, augl., 230; Reykja- 
vík, augl., 256; Akranes, augl., 410; 
Seyðisfjörður, augl., 452; Reykjavík, 
augl. 459; Akranes, augl. 459. 

Umferðarmerki, Akureyri, augl., 303—304. 
Unnur Rögnvaldsdóttir, kennari, sett, 626. 

Unnur Þorgeirsdóttir, kennari, 619. 

Udun trjágarða, sérstakar varúðarráð- 
stafanir í sambandi við notkun eitur- 
efna við úðun trjágarða, augl., 228—229. 

Útvegsbanki Íslands, rg., 67—75. 

V. W. 
V.-Barðastrandarsýsla, löggæzla á al- 
mennum skemmtisamkomum, rg., 108— 
110. 

V.-Húnavatnssýsla, löggæzla á almennum 
skemmtistöðum, rg., 253— 255. 

V.-Ísafjarðarsýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum, rg., 78—80. 

Valdimar Valdimarsson, kennari, settur, 
626. 

Valfells, Sveinn B., aðalræðismaður, 636 
(tvisvar). 

Valgarður Björnsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 621. 

Valgeir Gestsson, kennari, 

624. 
Valtýr Bjarnason, læknir, dósent, 633. 
Valur Júlíusson, cand. med. & chir., hér- 

aðslæknir, settur, 619, framl., 632. 

Vatnsveita, Hofsóshreppur, rg., 233— 236. 
Vatnsveitufélag, Fall, Skeiðahreppur, sþ., 

486—-487; Hólahverfi, Nesjahreppur, 
sþ., 488—489. 

Vegabréfsáritun, afnám vegabréfsáritana 
fyrir bandaríska og kanadiska ríkis- 
borgara, 47. 

Veiðifélag, Bakká, sþ., 88—89; Brynju- 
dalsá, sþ., 181— 182. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins, rg., 413— 
414. 

Verkfæranefnd ríkisins, rg., 76—77. 
Verkstjóranámskeið, rg., 410-—411. 

ul., settur,
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Verzlanir, afgreiðslutími verzlana í Hafn- 
arfirði, sþ., 45—46. 

Vestmann, Aðalsteinn Þ., kennari, sett- 

ur, 628. 
Vestmannaeyjar, umferð, augl., 305; raf- 

veita, gjsk., 491—-493. 
Véný Lúðvíksdóttir, kennari, sett, 622. 
Vigdis Jónsdóttir, skólastjóri, nefnd, 

617 og 627. 
Vigfús Magnússon, cand. med. á chir., 

héraðslæknir, settur, 628. 

Vigfús Ólafsson, skólastjóri, settur, 624. 
Vilborg Kolbeinsdóttir, kennari, sett, 

628. 
Vilhjálmur Árnason, hdl., hrl., 615. 
Vilhjálmur Þ. Bergsson, kennari, ul., sett- 

ur, 626. 
Vilhjálmur Þ. Gíslason, útvarpsstjóri, í 

stjórn  Fræðslumyndasafns ríkisins, 

615. 
Vinke, Egene, aðalræðismaður, hm., 637. 

Vinnumiðlun, Hriseyjarhreppur, augl., 77. 
Volter Antonsson, kennari, gfr., settur, 

623. 
Voltr., A., dr., sendiherra, 635. 

Wiederkehr, Alphons, dr., ræðismaður, 

617. 
Wirstad, Hans, Fredrik, professor, rektor, 

hm., 637. 
Woodward, Juliana, kennari, sett, 626. 

Y. Y. 

Yngvi Ólafsson, deildarstjóri, samninga- 
nefnd, 633. 

Ýmis gjöld með viðauka, 
augl., 516. 

innheimta, 

Z. 
Zoéga, Jóhannes, forstjóri Landsmiðj- 

unnar, lausn, 616. 

Þ. 
Þorgeir Einarsson, dr. kennari, gfr., 

settur, 622. 

Þorgerður Bergmundsdóttir, kennari, sett, 

627.   

Þorgils Benediktsson, cand. med. & chir., 
lækningaleyfi, 617. 

Þorsteinn Pálmi Guðmundsson, kennari, 

625. 
Þorsteinn I. Jónsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 622. 
Þorsteinn Sigurðsson, héraðslæknir, sett- 

ur héraðslæknir í öðru héraði, 615. 
Þorvaldur Ari Arason, hdl., hrl., 631. 
Þorvaldur Guðmundsson, veitingamaður, 

hm., 636. 
Þór Halldórsson, cand. med. & chir., lækn- 

ingaleyfi, 617. 
Þórarinn Andrewsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 621. 
Þórarinn Árnason, lögfr., hdl., 631. 
Þórarinn Björnsson, skólameistari, orðu- 

nefnd, 634. 

Þórarinn Guðmundsson, menntaskóla- 

kennari, settur, 623. 

Þórarinn Magnússon, kennari, settur, 

631. 
Þórður Eyjólfsson, dr., hæstaréttardóm- 

ari, í stjórn Vísindasjóðs, 616. 
Þórður Jóhannsson, skólastjóri, gfr., 620. 
Þórður Loftsson, kennari, settur, 630. 
Þórður Örn Sigurðsson, dómtúlkur og 

skjalaþýðandi, 615, kennari, msk., sett- 
ur, 618. 

Þórey Guðmundsdóttir, kennari, gfr., sett, 

629. 
Þórey H. Kolbeinsdóttir, kennari, sett, 621. 
Þórhallur Ásgeirsson, ráðuneytisstjóri, 

633. 
Þórhallur Guttormsson, skólastjóri, gfr., 

settur, 626. 
Þórhallur Vilmundarson, prófessor, í 

stjórn Fræðslumyndasafns ríkisins, 615. 
Þórir Bergsson, tryggingafræðingur, lána- 

sj. Ísl. námsmanna, 632. 
Þórir Heimir Vilhjálmsson, borgardóm- 

ari, 633. 
Þórshafnarkauptún, hafnarreglugerð, br., 

16. 
Þórunn Ásthildur Sigurjónsdóttir, kenn- 

ari, 620.



Skammstafanir. 

augl. = auglýsing. 
br. = breyting. 
gfr. =- gagnfræðaskóli. 
hm. == heiðursmerki. 
gjsk. = gjaldskrá. 
hsk. = héraðsskóli. 
msk. = menntaskóli. 
r. = reglur. 

'rg. = reglugerð. 
reikn. == reikningur. 
sjr. = sjóðsreikningur. 
sk. — skipulagsskrá. 

| stj.bréf = stjórnarráðsbréf. 
| 
| 
| 

| 
| 

I 

| sþ. = samþykkt. 
ul. = unglingaskóli.



STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1962 
  
  

5. janúar. 1 Nr. 1. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 78 27. maí 1960, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Eftirtaldar vörur falli niður úr 1. gr. reglugerðarinnar: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. Vörutegund: 

39B 7—8 Hjólbarðar og slöngur á ökutæki. 
52 3 Sjóklæði. 

14c, 15c, 160 Hálsklútar, höfuðklútar, vasaklútar o. þ. h. úr silki, gervisilki og 
öðrum gerviþráðum og öðrum efnum. 

23, 24, 25 Hálsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnýttar og óhnýttar, úr silki 
gervísilki og öðrum gerviþráðum og öðrum efnum. 

54 4 Skófatnaður úr vefnaði, flóka, sefi, strái, ót. a., einnig þótt hann 
sé með leðursólum, gúmmísólum eða sólum úr öðrum efnum, 
þar með taldir strigaskór og inniskór, enda sé minna en 50% 

, 

s af þunga skåfatnadarins kátsjúk. 
12 23 Rafmagnsritvélar og hlutar til þeirra. 
73 63 Ljósaperur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 5. janúar 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Oddur Guðjónsson. 

5. janúar. Nr. 2. 
AUGLÝSING 

um innflutningskvóta. 

Með skírskotun til 3. gr. reglugerðar nr. 79 27. maí 1960, um skipan gjaldeyris- 
og innflutningsmála o. fl., hefur ríkisstjórnin í samráði við Seðlabankann ákveðið 
innflutningskvóta fyrir árið 1962 samkvæmt eftirfarandi lista. 

Listinn skiptist í tvo kafla. Í I. kafla eru vörur, sem úthlutað verður þrisvar 
sinnum á árinu, í febrúar, júní og október. Í HI. kafla eru vörur, sem bankarnir 
skulu úthluta á árinu 1962 á þeim tíma, sem þeir telja nauðsynlegt. 

B1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 2. 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

19 8-10 

20 3,5,6,9, 10 

7 

25 17 

30 41 

40 15 

34b 

44 7 

31, 32, 35, 

38-46 

45 22 

48 8, Sa, 16-18 

49 12-15 

50 4, 5, 27, 32, 322 

36-38 

58 5, 13, 15-18, 

19a, 20, 25, 
27, 29-31 

59 7,8 

9, 12a 
63 17-20, 22, 22a, 

23a, 24, 28, 30, 
31, 37, 40, 43, 

44, 57, 58, 63b, 
65, 66b, 81, 82, 

73 

k
d
 

AT
 

HR
 

re
d 

87, 88, 90, 98, 
102 

2 
6 

11—11a 

18 

I. KAFLI 
Vörutegund: 

Brauðvörur, åt. a. ......020000 0000 nn. 
Sykraðir ávextir nema súkkat, aldinsulta og aldin- 

hlaup, aldinmauk, saft úr ávöxtum og jurta- 
hlutum og önnur framleiðsla úr ávöxtum, ót. a. 

Pulp og safi úr ávöxtum, ósykraður 

Sement 
Blýantar nema skrúfblýantar, blý og krít í blýanta, 

skólakrít, klæðskerakrit, alls konar litkrit og 

pastelkrit 
Krossviður og aðrar límdar plötur 
Tígulgólf úr trjáviði, einnig úr öðrum efnum, þó 

ekki úr korki 
Cellotex, insulit, trétex, masonite, ionite og aðrar 

þess konar hljóð- og hita-einangrunarplötur . 

sr. 

Aðrar vörur úr pappa og pappír, åt. a. 
Verzlunarbækur, áprentaðar 

Baðmullarvefnaður, åt. a. .....0.000000 00.00.0000. 

Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar á gólf úr hör, 

hampi, jútu, kókostægjum og öðrum jurta- 

spunaefnum 
Flóki, bókbandsléreft, vaxdúkur og leðurlíkisdúkur 
Linoleum, linkrusta, congoleum o. þ. h. vörur .... 

Granít og marmaraplötur og vörur úr asfalti, biki, 

sementi, asbesti og steini, Ót. a. ......00.0000.. 

…sss……… Hreinlætistæki og blómsturpottar úr leir 

Búsáhöld úr leir og postulíni, åt. a. ...........… 

Aðrar vörur úr járni og stáli, ót. a. ............ 

Rafmagnsmótorar 
Spennar 
Rafmagnsgeymar og hlutar til þeirra 
Jarðstrengur og sæstrengur 

5. janúar. 

Innflutnings- 
kvóti 1962 

Kr. 

1 150 000.00 

1 150 000.00 
3 200 000.00 
1 150 000.00 

800 000.00 
8 400 000.00 

3 000 000.00 

3 600 000.00 

1 700 000.00 

34 000 000.00 

550 000.00 
800 000.00 

4 500 000.00 

1 150 000.00 

3 000 000.00 
2 400 000.00 
8 000 000.00 

1 750 000.00 
3 000 000.00 
1 400 000.00 
7 500 000.00 
  

Kr. 

II. KAFLI 

Lifandi dýr, nema fiskar, krabbar og skeldýr .. 

Mjólkurafurðir og egg 
Kartöflur 
Hálfsigtimjöl 

Malt 
Feiti og feitar olíur úr dýraríkinu åt. a., þó ekki 

lanolin 

92 200 000.00 

10 000.00 
50 000.00 

2 000 000.00 
1 000 000.00 

50 000.00 

70 000.00



5. janúar. 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

17 1-2 
5, 8, 12—16, 18 

25 16-16a 
27 1 

2,5,6 
32 15 
31 2,7,9, 10,15 

39B 4a 

12 
20b 

40 31, 32 
49—52 

55 
42 3, 7—9, 10 
44 1—6 

34 

47 7—9 
48 9—11 
öl 18, 20, 22, 24, 

26—28, 30 
52 10, 10a, 

14a, 14b, 14d, 
15a, 15b, 15d, 
15e, 16 a, 16b, 

16d, 16e, 
17—19, 27, 31, 

33, 38, 39, 
41—43 

59 4, 5, 6 

60 21, 23, 25,26 

61 5, 8, 11 

66 1a, 2 

72 49, 53 
79 9, 14 
80 1—3, 6—7 
81 1—7 
83 1—6 
84 2—7 

Vörutegund: 

Strásykur og molasykur ............0.0.00.0... 
Kandís, þrúgusykur og ýmsar sykurvörur ...... 
Gips óunnið, brennt, mulið eða þvegið ........ 
Steinkol og brúnkol .............00..0.0 000... 
Sindurkol (koks), mór og mótöflur, mómylsna .. 
Kerti ................... 000 
Fatnaður, svo og aðrar vörur úr leðri eða skinni, 

þó ekki hanzkar, vettlingar og alls konar veski, 
töskur, buddur og hylki ...............0..... 

Plötur, þræðir og stengur úr svampgúmmiíi til ann- 
ars en Skógerðar ...............0.0000 00... 

Gólfdúkur úr kátsjúki ............0...000.00.0.0... 
Aðrar vörur, åt. a. úr kátsjúki ................ 
Tilhöggvin hús, gluggar, hurðir og karmar ...... 
Húsgögn og húsgagnahlutar, åt a. .............. 
Skíði og skíðastafir .................0......... 
Gólfmottur, húsgögn og aðrar vörur úr strái, ót. a. 
Þakpappi, veggpappir, gólfpappir og annar pappír, 

ÓL. A. 20 

UNDIF .........0.0. 0 

Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar 
úr ull eða öðru dýrahári og baðmull ...... 

Prjónaður fatnaður, ót. a., þó ekki vettlingar og 
ytri fatnaður úr baðmull ................... 

Fatnaður og aðrar vörur úr vefnaði, ót. a., þó ekki 
hálsklútar og hálsbindi úr silki, gerviþráðum 
og öðrum efnum ..........000.0. 0000 

Pípur og pípuhlutar, vegg- og gólfflögur, ker og 
trog sem drykkjarker fyrir skepnur úr leir ót. a. 

Búsáhöld, ljósaskermar, skraut- og glysvarningur 
úr gleri og aðrar glervörur, åt. a. ............ 

Vörur úr gulli, silfri og platínu, þó ekki plötur, 
stengur, duft, dropar og vír ................ 

Gaddavír og óeinangraður vír úr aluminium .... 
Varahlutar í tré- og járnsmiðavélar ............ 
Grammófónar, hljóðritarar og hlutar til þeirra . 

| Vopn, på ekki hvalveidi- og linubyssur og skotfæri 

Burstagerðarvörur .................0.00.......... 
Leikföng, samkvæmisspil, gestaþrautir, töfl, ball- 

skákir, jólatrésskraut, grímur, grímubúningar 
o. þ. h. og hlutar til þeirra .................. 

Nr. 2. 

Innflutnings- 
kvóti 1962 

Kr. 

13 550 000.00 
250 000.00 
60 000.00 

700 000.00 
300 000.00 
10 000.00 

200 000.00 

200 000.00 
150 000.00 
600 000.00 
200 000.00 
250 000.00 
100 000.00 
50 000.00 

550 000.00 

500 000.00 

150 000.00 

350 000.00 

900 000.00 

600 000.00 

600 000.00 

300 000.00 
300 000.00 

3 000 000.00 
550 000.00 

1 700 000.00 

550 000.00 

650 000.00
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Tollskrá: Innflutnings- 

Kafli. Nr. Vörutegund: kvóti 1962 
Kr. 

86 1 Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnr. .. 250 000.00 

87 1-4 Listaverk og safnmunir .........0..0000000...0.0.0.. 100 000.00 
  

Kr. 30 850 000.00 

Ofangreindir innflutningskvótar gilda um vörukaup frá öðrum löndum en jafn- 

keypislöndum (Austur-Þýzkalandi, Brasilíu, Póllandi, Rúmeníu, Sovétríkjunum, 

Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi). Umsóknir um fyrstu úthlutun skulu hafa borizt 

Landsbanka Íslands eða Útvegsbanka Íslands fyrir lok janúarmánaðar 1962. 
Enginn innflutningur í frjáslum gjaldeyri verður árið 1962 leyfður í eftir- 

töldum vöruflokkum: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. Vörutegund: 

2 1-18 Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, ót. a. 

7 2 Tómatar. 
9 1-2 Kaffi. 

11 2,15a, 22 Rúgmjöl, kartöflumjöl, klíð. 
12 6, 10-11 Humall og sikorirætur. 
15 25 Smjörlíki og önnur tilbúin matarfeiti. 
16 1, 3, 4, 7-8 Framleiðsla úr kjöti og fiski. 

18 7-10 Suðusúkkulaði, átsúkkulaði, súkkulaðihúð og aðrar vörur úr 

kakó, ót. a. 
21 1 Kaffibætir og kaffilíki alls konar. 

9b Litað sykurvatn með kjörnum. 
22 1-5 Gosdrykkir og öl. 

23 1-2 Fóðurmjöl úr kjöti og fiski, einnig með jurtaefnum. 

26 4 Steinull. 
27 14, 15c, 17 Brennsluoliur og benzin, þó ekki flugvélabenzin. 

34 7 Eldspytur. 
40 59 Skraut- og glysvarningur úr trjáviði. 

AB $ Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar úr silki og gerviefnum. 

49 11 Flauel og flos úr hör, hampi, jútu eða öðrum jurtaspunaefnum. 

59 10, 11,12b Skraut- og glysvarningur úr leir, vörur úr leir, öðrum en postu- 

líni, åt. a., og aðrar vörur úr postulíni, åt. a. 

68 7a Hreinlætistæki úr zinki. 

71 23 Skraut- og glysvarningur úr ódýrum málmum, þó ekki úrfestar. 

12 23 Ritvélar, nema rafmagnsritvélar. 
12 48 Sjálfvirk löndunartæki. 
77 3 Sjónaukar alls konar. 

Á það skal bent, að bankarnir veita gjaldeyris og/eða innflutningsleyfi fyrir 

öllum ofantöldum vörum frá jafnkeypislöndum eftir því, sem óskað kann að vera, 

nema fyrir vörum, sem teljast til tollskr.nr. 7/2, 15/25, 17/12—16, 18, 18/7—-10, 

22/1—5. 
Athygli skal vakin å auglysingu råduneytisins, dags. 14. desember 1961, um 

nokkra innflutningskvåta å årinu 1962. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 5. janúar 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Oddur Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Blönduóshreppi. 

1. gr. 
Kvenfélag Blönduóshrepps fer með stjórn heimilishjálpar í hreppnum, undir 

yfirgtjórn hreppsnefndar. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar skal vera í höndum 

sérstaks fulltrúa kvenfélagsins, og á hann rétt á að sitja fundi hreppsnefndar, þegar 
rædd eru mál, er varða heimilishjálpina. Hefur hann þar málfrelsi og tillögurétt. 

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

með vottorði læknis, ljósmóður, eða á annan hátt, sem forstöðukona heimilishjálp- 

arinnar metur gilda, að hjálpar sé þörf um stundarsakir, sökum sjúkdóma, barns- 

hurðar, slysa, dauðsfalla, eða af öðrum ástæðum. 

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

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

hjálpar. 
' Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um það, að konur þær, sem 

heimilishjálp stunda á vegum hreppsins, séu hæfar til starfsins og hafi heilbrigðis- 
vottorð héraðslæknis. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 
hreppsnefndar. 

4. gr. 
Hreppsnefnd Blönduóshrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er konur þær, 

sem vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

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

heimilishjálp. 
Hreppsnefnd getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp, að nokkru eða 

öllu leyti, að fengnum tillögum forstöðukonu. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá, er hreppsnefnd Blönduóshrepps set- 

ur og ráðherra staðfestir. 

Hreppsnefndin setur nánari reglur um greiðslur, innheimtur og annað, er hún 
telur máli skipta í þessu efni. 

1. gr. 

Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti 
og reikningar sveitarsjóðsins. 

8. gr. 
Halli, er verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um heimilis- 

hjálp í viðlögum, og samþykkt þessari, greiðist að % úr ríkissjóði, en að % úr 
sveitarsjóði hreppsins.
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Reglugerð þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Blönduóshrepps, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp, og birtist til 
eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Jón S. Ólafsson. 

Nr. 4. 20. janúar. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Siglufjarðar selur raforku á orkuveitusvæði sínu á þann hátt og við 

því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á 300 aura hverja kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um tvenna kwst.mæla, annan til ljósa og hinn til suðu og hitunar þannig reiknað: 

Fyrir notkun um ljósamælinn ........ 300 aura á kwst. 
— — — suðumælinn ........ 70 — - — 

Suðu- og hitunartæki, sem tengd eru við suðumælinn, skulu vera fasttengd. 
Þó má tengja eldavél um sérstakan 25 Amp. eldavélatengil og hafa einn tengil 
í eldhúsinu að auki fyrir suðutæki, strokjárn o. þ. h. 

2. Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu þannig reiknað: 

a. Fastagjald af gólffleti íbúðar ................... 75 aurar á m? á mán. 
b. Orkugjald .........0000000 00 50 — — kwst. 

Við ákvörðun á gólffleti íbúðar reiknast öll íveruherbergi, eldhús, gangur og 
baðherbergi, en ekki geymslur og þvottahús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir 

standa auð, eða eru notuð sem geymslur, skal reikna sem íbúðarherbergi. 
Tekið skal tillit til, ef um súðarherbergi eða því líkt er að ræða. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á 160 aura hverja kwst. 

9. Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, og kaupandinn 

skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna 

um kwst.mæli þannig: 

eN
 

Fyrir fyrstu 20000 kwst. årsnotkun 93 aurar á kwst. 

— næstu 30 000 — —- 88 — — 

— — 50 000 — — 79 — — — 

— — 100 000 — — 66 — - — 

— umfram 200000 — — 56 — — —
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Verð þetta miðast við, að útsöluverð á díselolíu á Siglufirði sé 155 aurar 
lítrinn heimkeyrt, en fyrir hver full 10%, sem olíuverðið lækkar eða hækkar frá 
því verði, lækkar eða hækkar verð orkunnar um 10%. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli (sérmæli fyrir hitalögnina) á: 
40 aura hverja kwst. 
35 aura hverja kwst. gegn því skilyrði, að straumurinn sé rofinn með klukkurofa 
í allt að 3 klukkustundum hvern sólarhring, samkvæmt nánari ákvörðun raf- 

veitustjóra. Notandinn setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald rof- 
ans. Þó getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til klukkurofa og kosti 
viðhald hans, og kostar þá notandinn tengingu rofans og greiðir leigu af hon- 
um samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 
Rafveitunni er heimilt að selja raforku til hitunar yfir mánuðina mai—nóv., 
eða meðan vatn er yfirfljótanlegt, á 20 aura kwst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að tæki, lagnir og allur búnaðar í sambandi við rafmagnshitunina sé sam- 

kvæmt fyrirmælum rafveitunnar. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Rafveitustjóri getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem 
hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi orkusöluna 
til þeirra, hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðal á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 1.60 hverja kwst. 
Til lýsingar gatna, hafnar, skóla, sundlaugar, sjúkrahúsa og kirkna um kwst.- 
mæli á kr. 1.20 hverja kwst. 
Til fiskþurrkunarhúsa selst raforkan til hreyfla eftir gjaldskrárlið C 2, en fyrir 
hita til þurrkunar eftir D 2. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar, selja raforku eftir sér- 
stökum samningi í hvert sinn, en eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

Hm
 

00
 

DO
 

ha
 Af einfasa mælum upp að 30 Amp. .....00000000.0000. kr. 4.00 å månudi. 

— þrífasa — 50 Amp. og minni ................. — 600- — 
— — — 50 til 100 Amp ......0000000.00. 0... — 1600 - — 
— — — yfir 100 Amp. ......000000 0000... — 20.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleiga vera sem næst 20% 

af verði mælitækjanna.
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III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 
sem miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar, sem að húsinu liggur, svo sem hér 
segir: 

Flutningsgeta raftaugar Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 

25 ÁA loftlínuheimtaug einfasa ............ kr. 1200.00 1600 kr. á stólpa. 
60 A — — EREREEE — 2400.00 2800 — - — 
60 A jarðstrengur þrífasa ................ — 3800.00 220 — — meter. 

100 A — 5 neeeverseressee — 4900.00 2500 — - — 
200 A — — — 9900.00 410 — - — 
350 A — — seeuerssessseeee -— 17400.00 560 — - — 

Yfirlengdargjaldið greiðist, þegar lengd jarðstrengs fer fram úr 15 m eða lengd 
loftlinuheimtaugar fer fram úr 40 m. Lengd jarðstrengs mælist frá lóðarmörkum við-. 
komandi húss, en lengd loftlínu við stólpa þann, er næstur stendur utan lóðarinnar. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, greiði húseigandi allan kostnað 
við síðari heimtaugina samkvæmt reikningi. 

Þau hús, sem áður hafa greitt heimtaugargjald samkvæmt reikningi, greiði 
aðeins mismuninn, ef loftlínu er breytt í jarðstreng. En þau hús, sem ekki hafa greitt 
heimtaugargjald, greiði það þegar þau hafa fengið heimtaug sina endurbyggða. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga, þegar uppsetningu taugar er lokið og 
áður en straumi er hleypt á heimtaugina. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 50 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 50 króna 
gjald í skrifstofu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 

3% söluskattur er innifalinn í öllum ofangreindum verðum. 

VI. BREYTINGAR 

1. Gjöld samkvæmt d-liðum I. kafla gjaldskrárinnar breytast með útsöluverði á 
díselolíu á Siglufirði, þannig að þau teljist jafngilda verðinu kr. 1.55 á lítra, en 
hækki eða lækki um 10% fyrir hver full 10%, sem olíuverðið hækkar eða lækkar. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka öll gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 
skrá þessari, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
auglýsi bæjarstjórnin breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar 
kemur. 
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Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júlí 1923, og raforku- 
lögum, nr. 12 2. april 1946, til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli.



20. janúar. 9 Nr. 4. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar, nr. 75 29. 
apríl 1953. 

Atvinnumálaráðuneytið, 20. janúar 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

26. janúar. Nr. 5. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Höfðahreppi. 

1. gr. 
Kvenfélag Höfðahrepps eða sérstök nefnd fer með stjórn heimilishjálpar í 

Höfðahreppi undir yfirstjórn hreppsnefndar Höfðahrepps. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar í Höfðahreppi er í 

höndum formanns kvenfélags hreppsins, eða formanns sérstakrar nefndar og á hann 
rétt á að sitja fundi hreppsnefndar, þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina 
og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

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

með vottorði læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem forstöðukona heimilishjálp- 

arinnar tekur gildan, að hjálpar sé þörf um stundar sakir vegna sjúkdóma, barns- 
burðar, slysa, dauðfalls eða af öðrum ástæðum. Hjálp skal að jafnaði ekki veitt til 
lengri tíma í senn en 14 daga. 

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

hjálpar. Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, 
sem heimilishjálp stunda á vegum hreppsins, séu hæfar til starfsins og hafi heil- 
brigðisvottorð héraðslæknis. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 
hreppsnefndarinnar. 

4. gr. 
Hreppsnefnd Höfðahrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur þær, 

er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

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

heimilishjálp. Hreppsnefnd Höfðahrepps getur veitt undanþágur eða eftirgjöf á 
greiðslu fyrir heimilishjálp að nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum forstöðu- 
konu heimilishjálparinnar. 

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

og ráðherra staðfestir. Hreppsnefndin setur nánari reglur um greiðslur, innheimtu 
og annað, er hún telur máli skipta í þessu efni. 

7. gr. 
Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega mrð sama hætti og 

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

heimilishjálp í viðlögum og samþykkt þessari, greiðist að %3 úr ríkissjóði en % úr 
sveitarsjóði hreppsins. 

Reglugerð þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Höfðahrepps, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp og Þirtist til eftir- 
breytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. janúar 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

Nr. 6. 31. janúar. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Presthólahrepps fer með stjórn heimilishjálpar í Presthólahreppi. 
Dagleg umsjón, með framkvæmdum heimilishjálparinnar, er í höndum þar til kjör- 
innar framkvæmdanefndar, innan kvenfélagsins Stjarnan, Presthólahreppi. 

Framkvæmdanefndin eða einstakir meðlimir hennar, eiga rétt á að sitja fundi 
hreppsnefndarinnar, þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina og hafa þar 

málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum um stundarsakir, 

þegar veikindi, slys, barnsfæðingar eða eitthvað óvænt ber að höndum. Hjálpin skal 
veitt svo lengi sem framkvæmdanefndin telur nauðsynlegt, sé þess kostur. 

3. gr. 
Framkvædanefndin skal ætið leitast við að hafa eina konu til taks, til heimilis- 

hjálpar. Ber nefndinni að ganga úr skugga um, að konur þær, sem ráðnar eru, séu 
hæfar til starfsins, og ekki haldnar smitandi sjúkdómum. 

4. gr. 
Framkvæmdanefnd getur leitað samninga um launakjör og hlunnindi hjálpar- 

stúlku, er að heimilishjálp vinnur, en fullt gildi hafa þeir samningar þá fyrst, er 
hreppsnefndin hefur samþykkt þá. 

Reikningar skulu endurskoðaðir árlega, með sama hætti og reikningar sveitar- 

sjóðsins. 
5. gr. 

Hreppsnefnd getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir veitta aðstoð á heimilum að 
nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum framkvæmdanefndar. Hreppsnefndin set- 
ur og nánari reglur um greiðslur, innheimtu og annað, er hún telur máli skipta. 

6. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, greiðist að % úr ríkissjóði, en % 

úr sveitarsjóði Presthólahrepps.
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Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Presthólahrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. jan. 1952, um heimilishjálp, til þess 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. janúar 1962 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  
Jón S. Ólafsson. 

8. febrúar. . Nr. 7. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykktum Sjúkrasamlags Reykjavíkur, nr. 13 26. sept. 1958. 

1. Önnur málsgr. 7. tl. 11. gr. samþykkta S.R., er staðfestar voru 27. sept. 1958, 

orðist svo: 

„Sjúkradagpeningar nema kr. 57.00 á dag fyrir einhleypan mann eða konu, 
kr. 64.00 á dag fyrir kvæntan mann eða gifta konu (sbr. þó 7. málsgr. hér á 
eftir a-lið), og kr. 7.00 fyrir hvert barn, allt að þrem sem er á framfæri hins 
sjúka og tryggt með honum, sbr. 1. gr. samþykktanna.“ 

2. Áttunda málsgr. 7. tl. 11. gr. samþykktanna orðist svo: 

„Nú dvelst hinn sjúki í sjúkrahúsi eða hæli, þar sem samlagið eða ríkis- 

framfærslan greiða fyrir hann að nokkru eða öllu leyti og lækka þá dag- 
peningar hans um 80%, ef hann er einhleypur, en nema hálfum dagpeningum 
einhleyps manns, ef hann er kvæntur. Dagpeningar giftrar konu falli niður, 
en dagpeningar vegna barna haldast óskertir.“ 

Framangreind breyting á samþykkt Sjúkrasamlags Reykjavíkur staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 13 31. marz 1960, um breyting á lögum nr. 24 29. marz 
1956, um almannatryggingar til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing, dags. 
4. april 1960, um breyting á samþykktum Sjúkrasamlags Reykjavíkur, nr. 13 26. 
sept. 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. febrúar 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 8. 12 9. febrúar. 

AUGLÝSING 

um hækkun bóta samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Grunnupphæðir bóta samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysis- 
tryggingar, skulu hækka um 10 af hundraði frá því sem verið hefur. 

Samkvæmt þessu verður lágmark bótanna á dag svo sem hér segir: 
Fyrir einhleypan mann kr. 26.40, fyrir kvæntan mann kr. 33.00 og fyrir hvert 

barn allt að þremur kr. 6.60. Hámark bóta á dag verður sem hér segir: Fyrir 
einhleypan mann kr. 57.20, fyrir kvæntan mann kr. 66.00 og fyrir hvert barn allt 
að þremur kr. 8.80. 

Hækkun þessi er ákveðin til samræmingar við þær kauphækkanir, sem urðu 
á árinu 1961, samkvæmt heimild í 2. gr. laga nr. 4 20. janúar 1959, um breytingu á 
lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar og er jafnframt úr gildi 
numin auglýsing nr. 191 11. desember 1959, um hækkun bóta samkvæmt lögum 
um atvinnuleysistryggingar. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. febrúar 1962. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 9. 14. febrúar. 

AUGLÝSING 

um breytnig á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, um happdrætti 

dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
1. málsgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Vinningar eru samanlagt minnst 24 að tölu í öllum 12 flokkum og eru saman- 

lagt að verðmæti kr. 12 480 000.00 miðað við smásöluverð. 

2. gr. 
1. málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Verð ársmiða er kr. 480.00, en endurnýjunarmiða í hverjum flokki kr. 40.00. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 10. april 1962. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 71 24. apríl 1954, um 
happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, sbr. lög nr. 17 21. febr. 1956, um 
breyting á þeim lögum, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um sama efni nr. 8 17. febrúar 1960. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.



19. febrúar. 13 Nr. 10. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkaupstað nr. 8 31. janúar 1959. 

1. gr. 
24. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

a) Skip og bátar, sem eru eign búsettra manna í Húsavík og skrásett þar eða gerð 
út þaðan til fiskveiða og flutninga, þó ekki millilandasiglinga, svo og önnur skip 
og bátar, sem gerðir eru út frá Húsavík a. m. k. tveggja mánaða tíma samfleytt 
á ári, skulu greiða lestagjald sem hér segir: 

Opnir bátar greiði lágmarksgjald kr. 130.00 og auk þess kr. 37.50 á hverja 
brúttólest. 

Þilfarsbátar greiði lágmarksgjald kr. 260.00 og auk þess kr. 37.50 á hverja 
brúttólest. Fari þessi skip millilandaferðir, verða þau gjaldskyld undir d-lið 
þessarar greinar og má þá endurgreiða nefnt gjald hlutfallslega fyrir þann tíma, 
sem millilandaferðin tekur eða ferðirnar, ef þeim er haldið áfram óslitið. 

d) Innlend fiskiskip greiða kr. 1.04 fyrir hverja brúttólest, í hvert skipti, er þau 
koma til hafnar. 

c) Strandferðaskip, sem að staðaldri eru í strandferðum, eftir fastri fyrirfram aug- 
lýstri áætlun, greiði kr. 0.78 fyrir hverja rúmlest (nettó). 

d) Öll önnur skip greiði kr. 1.56 á hverja rúmlest (nettó), nema herskip, varðskip, 
skip, sem hafa skirteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísinda- 
legrar rannsóknar, og skip, sem leita hafna vegna sjóskemmda, svo og vitaskip 
ríkissjóðs. 

2. gr. 
26. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Öll skip, sem til hafnarinnar koma á tímabilinu 1. ágúst til 15. maí og um getur 

í 24. grein, skulu greiða ljósagjald þannig: 
a) Skip, sem um getur í a-lið 24. greinar, greiði árlega kr. 75.00. 
b) Skip, sem um getur í c-lið 24. greinar, skulu greiða í ljósagjald kr. 0.25 fyrir 

hverja nettólest. 
c) Önnur skip, hvort sem þau greiða lestagjald samkvæmt 24. grein eða eru undan- 

þegin, skulu greiða í ljósagjald kr. 0.25 fyrir hverja brúttólest, þó aldrei lægra 
en kr. 50.00 í hvert sinn. 

3. gr. 
27. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hvert það skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, hvar sem er í höfninni 

eða að skipi, sem liggur við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald eftir 
stærð skipsins, talið í heilum tonnum, en brotum skal sleppa. 

Gjöldin skulu vera sem hér segir: 
a) Bátar og skip, 30 rúmlestir að stærð og þar yfir, samkvæmt 24. grein a-lið, greiði 

kr. 6.00 af hverri brúttólest árlega. 
b) Bátar og skip, sem um getur í b-lið 24. greinar, greiði fyrir hvern hálfan sólar- 

hring eða hluta úr hálfum sólarhring kr. 0.45 af hverri brúttólest. 
c) Strandferðaskip, sem um getur í c-lið 24. greinar, greiði kr. 0.45 af hverri nettó- 

lest í hvert sinn, sem þau koma til hafnarinnar. 
d) Öll önnur skip, nema varðskip og björgunarskip, greiði kr. 0.75 af hverri brúttó- 

lest fyrir hvern hálfan sólarhring eða hluta úr hálfum sólarhring. Bryggju- 
gjald samkvæmt b-, c- og d-liðum þessarar greinar skal aldrei vera lægra en 
kr. 50.00 í hvert sinn. 

Endurprentað blað. 
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4. gr. 
32. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks og salt. 
Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 
Kornvara og fóðurvara í sekkjum, áburður, hey, garðávextir í sekkj- 
um (s. s. kartöflur, rófur og laukur), sement og kalk. 
Gjald kr. 3.60 fyrir hver 100 kg: 
Gasolía, svartolia og aðrar brennsluolíur, benzin, byggingarefni óunnið 
(s. s. þakjárn, þakhellur, þakskifur, asbest, steypustyrktarjárn, múr- 
húðunarefni, þó ekki sementsmálning, vikur, vikursteinar, hlutir úr 

frauðsteypu og gjalli, vegg- og gólfflísar), veiðarfæri, ótalin annars 
staðar, fiskumbúðir og saltfiskur. 
Gjald kr. 4.50 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur, sjávarafurðir, ótaldar annars staðar, gærur, húðir 

og garnir. 
Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 
Járn óunnið, smíðajárn, miðstöðvar og valnsleiðslurör, (s. s. rör, ofnar, 

katlar, kranar og annar „fittings“), rör og pípur (s. s. raflagnarör, 

olíuleiðslur, rör ótalin annars staðar), jarðstrengur, vír, óeinangraður, 

girðingarefni annað en tréstaurar, vélar og tæki (þyngri en 100 kg, s. s. 
vinnuvélar, mótorar, rafalar, spennar), háspennueinangrarar, bifreiðar, 

vélar og tæki til landbúnaðar, önnur en handverkfæri, olíur í heilum 
fötum aðrar en brennsluolíur (s. s. smurolíur og smjörlíkisolíur), trjá- 

viður og þilplötur til húsagerðar, sem gjald reiknast af eftir þyngd, 

skreið. 
Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Landbúnaðarvörur, ótaldar annars staðar. 
Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 
Olíur í Htlum pakkningum, ílátum og dósum, rafknúin heimilistæki, raf- 
lagnaefni, ótalið annars staðar, eldavélar, ofnar, kynditæki, hreinlætis- 
tæki, s. s. úr postulíni og málmum, málningarvörur ýmiss konar, 
sementsmálning, húðunarefni, ólalin annars staðar, terrassó, gólfdúkar 
og plötur til gólflagninga, korkur, unninn og óunninn, rúðugler í kist- 
um, einangrunarvír, sykur, kaffi, kaffibætir, brauðvörur alls konar, 

ávextir, grænmeti, matvara í stórum pakkningum og í dósum og glös- 
um, fullunnar efnagerðarvörur, ótaldar annars staðar, kjötvörur og fisk- 

vörur í dósum og smápakkningum, handverkfæri, vélar og tæki undir 
100 kg, varahlutir ýmiss konar (s. s. saumur, skrúfur, boltar, skrár, 

lamir o. fl. þess konar úr málmum og gerviefnum), barnavagnar, hjól- 
hestar, mótorhjól, smávélar (s. s. skilvindur, strokkar, saumavélar o. fl.), 

hreinlætisvörur, aldinsafar, öl og gosdrykkjavörur, búsáhöld ýmiss 
konar, burstavörur, siglingatæki, gúmmívörur, bækur, pappirsvörur, 
kennslutæki, vefnaðarvörur, garn (ull og gerviefni). 
Gjald kr. 3.00 fyrir hver 10 kg: 
Leðurvörur, skófatnaður, glervörur, ótaldar annars staðar, lyfjavörur, 
hjúkrunarvörur, rafmagnsvörur og tæki, ótalin annars staðar, smá- 

hljóðfæri, viðtæki, upptökutæki, grammófónar, spólur og hljómplötur, 

mælitæki, s. s. mælar, klukkur, úr og önnur mælitæki ótalin, sportvörur,
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sælgætisvörur, skrifstofuvélar, byssur, skotfæri, leikföng, skrautvörur, 
glysvarningur, áfengi, ilmvötn, tóbaksvörur, ótaldar smávörur, svo og 
allar þær vörur, sem gjald er tekið af eftir þyngd og eru ótaldar annars 
staðar. 

9. flokkur. Gjald kr. 1.25 fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur, föt og umbúðir. 

10. flokkur. Gjald kr. 0.80 fyrir hvert teningsfet: 
Trjáviður, sem reiknast eftir rúmmáli. 

11. flokkur. Gjald kr. 1.20 fyrir hvert teningsfet. 
Húsgögn, hljóðfæri, olíugeymar o. fl., allar aðrar vörur ótaldar annars 
staðar, sem gjald reiknast af eftir rúmmáli. 

12. flokkur. Gjald kr. 15.00 fyrir hvert stykki: 
Stórgripir og lifandi sauðfé. 

13. flokkur. Gjald kr. 2.50 fyrir hverja tunnu: 
Saltsild í tunnum. 

14. flokkur. Gjald %2% af verðmæti sjávarafla, lögðum á land í Húsavíkurhöfn til 
vinnslu og verkunar, sem innleggjandi greiðir. Kaupandi, vinnsluaðili 
eða verkandi innheimtir gjaldið og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs, 
þótt hann vanræki innheimtu þess hjá innleggjanda. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, samkvæmt lögum 
nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingabætur, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. febrúar 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

21. febrúar. Nr. 11. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurðar Helga 
Sævars Óskarssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
21. febrúar 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð um Sigurð Helga Sævar Óskarsson. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður um Sigurð Helga Sævar Óskarsson. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðs þessa má aldrei skerða. 

3. gr. 
Úthluta skal vöxtum sjóðs þessa ár hvert eftir ákvörðun stjórnar hans. Þó má 

úthlutun falla niður, og skal sú upphæð, sem þá er til ráðstöfunar leggjast við 
vexti næsta árs, þannig að hærri upphæð komi til úthlutunar það árið.



Nr. 11. 16 21. febrúar. 

4. gr. 

Þegar sjóðurinn hefur náð fimmtíu þúsund krónum — 50000.00 kr. — má út- 

hluta ár hvert árlegri aukningu sjóðsins auk vaxta. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum sem hér segir: Formaður, faðir 

Sigurðar Helga Sævars, Óskar Garibaldason, meðan hans nýtur við og síðan einn af 

afkomendum hans, tilnefndur af þeim. Meðstjórnendur skulu vera einn úr hópi 

stjórnar Tónskóla Siglufjarðar, valinn af henni, og einn úr hópi gefanda eða af- 

komenda þeirra, búsettur á Siglufirði og tilnefndur af sefendum eða afkomendum 

þeirra. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins ákveður hvenær úthlutun úr sjóðnum fer fram. 

7. gr. 

Sjóð þennan má aldrei veðsetja. 

8. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu birtir með reikningum Tónskóla Siglufjarðar. 

9. gr. 

Reglum þessum verður aðeins breytt af meiri hluta gefenda. 

Jón Hallsson. 

Nr. 12. 21. febrúar. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnaárreglugerð fyrir Þórshafnarkauptún, nr. 130 

12. júlí 1939, sbr. reglugerð nr. 157 6. september 1957. 

1. gr. 

Öll gjöld hafnarinnar, eins og þau eru ákveðin i reglugerð nr. 157 6. september 

1957, hækki um 100%. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, 

um hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 21. febrúar 1962. 

Emil Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 1—12. Útgáfudagur 17. marz 1962.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1962. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar, undirskrifað 
af forsetanum 18. janúar 1962, nr. 1. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1962, undirskrifuð af forsetanum 
13. febrúar 1962, nr. 2. 

Fjáraukalög fyrir árið 1960, undirskrifuð af forsetanum 24. febrúar 1962, 
nr. 3. 

Lög um Iðnaðarmálastofnun Íslands, undirskrifuð af forsetanum 1. marz 
1962, nr. 4. 

Lög um sveitarstjórnarkosningar, undirskrifuð af forsetanum 7. marz 1962, 
nr. 5. 

Lög um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu þjóðanna og til lántöku 
í því skyni, undirskrifuð af forsetanum 13. marz 1962, nr. 6. 

Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, 

undirskrifuð af forsetanum 14. marz 1962, nr. 7. 
Erfðalög, undirskrifuð af forsetanum 14. marz 1962, nr. 8. 
Lög um breyting á lögum um skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl., nr. 3 

12. apríl 1878, undirskrifuð af forsetanum 14. marz 1962, nr. 9. 
Lög um breyting á lögum um réttindi og skyldur hjóna, nr. 20 20. júní 1923, 

undirskrifuð af forsetanum 14. marz 1962, nr. 10. 
Lög um breyting á lögum um ættaróðal og erfðaábúð, nr. 116 30. des. 1943, 

undirskrifuð af forsetanum 15. marz 1962, nr. 11. 

Lög um breyting á lögum nr. 23 27. júní 1921, um vátryggingarfélag fyrir 
fiskiskip, undirskrifuð af forsetanum 27. marz 1962, nr. 12. 

Lög um heyrnleysingjaskóla, undirskrifuð af forsetanum 31. marz 1962, nr. 13. 
Lög um breyting á lögum nr. 66 23. júní 1936, um eyðing svartbaks (veiði- 

bjöllu), undirskrifuð af forsetanum 31. marz 1969, nr. 14. 
Lög um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán, undirskrifuð af forsetan- 

um #1. marz 1962, nr. 15. 

Lög um breyting á lögum nr. 43/1958, um aðstoð við vangefið fólk, undir- 
skrifuð af forsetanum 31. marz 1962, nr. 16. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, sbr. 
lög nr. 22 3. maí 1955, um breytingu á þeim lögum, undirskrifuð af forsetanum 
31. marz 1962, nr. 17. 

Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, undir- 
skrifuð af forsetanum 7. apríl 1962, nr. 18. 

Lög um breyting á lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðisnefndir og 
heilbrigðissam þykktir, undirskrifuð af forsetanum 31. marz 1962, nr. 19. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands, undir- 
skrifuð af forsetanum 16. apríl 1962, nr. 20. 

B3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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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, undir- 
skrifuð af forsetanum 9. apríl 1962, nr. 21. 

Lög um breyting á lögum nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórn- 
valdaerinda, undirskrifuð af forsetanum 9. apríl 1962, nr. 22. 

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

forsetanum 9. april! 1962, nr. 23. 
Lög um breyting á lögum nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum, undir- 

skrifuð af forsetanum 7. apríl 1962, nr. 24. 
Lög um aðstoð til fatlaðra, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1962, nr. 25. 
Lög um breyting á lögum nr. 43 14. apríl 1954, um Kirkjubyggingasjóð, undir- 

skrifuð af forsetanum 16. april 1962, nr. 26. 
Lög um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um fiskimálasjóð, undirskrifuð 

af forsetanum 17. apríl 1962, nr. 27. 
Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi ís- 

lenzkrar krónu, undirskrifuð af forsetanum 17. apríl 1962, nr. 28. 
Lög um breytingu á lögum nr. 102 28. júní 1936, um landssmiðju, undirskrifuð 

af forsetanum 18. apríl 1962, nr. 29. 
Lög um breyting á lögum nr. 113 29. des. 1951, um Iðnaðarbanka Íslands hf., 

undirskrifuð af forsetanum 18. april 1962, nr. 30. 
Lög um sjúkraþjálfun, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, nr. 31. 
Lög um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um málflytjendur, sbr. lög nr. 25 

16. febrúar 1953, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, nr. 32. 
Lög um breyting á lögum nr. 41 17. maí 1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, 

sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, undirskrifuð af forsetanum 
18. apríl 1962, nr. 3ð. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 1956, um greiðslu kostnaðar við skóla, sem 
reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, undirskrifuð af forsetanum 18. 
apríl 1962, nr. 34. 

Lög um Hjúkrunarskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, 
nr. 35. 

Lög um Handritastofnun Íslands, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, 
nr. 36. 

Forsetabréf um þinglausnir, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, nr. 37. 
Lög um breyting á lögum nr. 68 28. desember 1934, um útvarpsrekstur ríkis- 

ins, undirskrifuð af forsetanum 18. april 1962, nr. 38. 
Lög um breyting á lögum nr. 36 1. april 1948, um sementsverksmiðju, undir- 

skrifuð af forsetanum 18. april 1962, nr. 39. 
Lög um atvinnubótasjóð, undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 40. 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, 

nr. 41. 
Lög um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um landshöfn í Keflavíkurkaup- 

stað og Njarðvíkurhreppi, undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 42. 
Lög um breyting á lögum nr. 50 24. april 1954, um brunatryggingar utan 

Reykjavíkur, undirskrifuð af forsetanum 21. april 1962, nr. 43. 
Lög um breyting á lögum nr. 61 31. maí 1947, um vátryggingafélög fyrir fiski- 

skip, undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 44. 
Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 16/1955, undirskrifuð af forset- 

anum 21. apríl 1962, nr. 45.
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Lög um Samvinnubanka Íslands hf., undirskrifuð af forsetanum 21. april 1962, 
nr. 46. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 A maí 1949, um áburðarverksmiðju, undir- 
skrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 47. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna viðbyggingar Lands- 
spítalans, undirskrifuð af forsetanum 25. apríl 1962, nr. 48. 

Lög um ríkisábyrgðasjóð, undirskrifuð af forsetanum 28. april 1962, nr. 49. 
Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um Sildarverksmiðjur ríkisins, 

undirskrifuð af forsetanum 28. april 1962, nr. 50. 
Lög um breyting á lögum nr. 51 11. júní 1960, um breyting á lögum nr. 60 17. 

júní 1957, um Háskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 1962, nr. öl. 
Lög um breyting á lögum nr. 57 /1957, um breyting á lögum nr. 56 frá 31. mai 

1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 
1962, nr. 52. 

Bráðabirgðalög um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf, undirskrifuð af for- 
setanum 2. maí 1962, nr. 53. 

Lög um þjóðskrá og almannaskráninga, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 
1962, nr. 54. 

Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna, undirskrifuð af forsetanum 
28. apríl 1962, nr. 55. 

Lög um breyting á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar- 
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl, undirskrifuð af forsetanum 4. apríl 
1962, nr. 56. 

Lög um Hæstarétt Íslands, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1962, nr. 57. 
Lög um breyting á lögum nr. 29 9. april 1947, um vernd barna og ungmenna, 

undirskrifuð af forsetanum 18. april 1962, nr. 58. 
Lög um breyting á lögum nr. 25 13. apríl 1954, um brunatryggingar í Reykjavík, 

undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 59. 

Lög um verkamannabústaði, undirskrifuð af forsetanum 21. april 1962, nr. 60. 
Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda endurlryggingu, 

stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl., undirskrifuð af forsetanum 21. april 1962, 
nr. 61. 

Lög um sildarútvegsnefnd og útflutning saltaðrar síldar, undirskrifuð af for- 
setanum 21. apríl 1962, nr. 62. 

Lög um breyting á lögum nr. 116 frá 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð, 
undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1962, nr. 63. 

Lög um dánarvottorð, undirskrifuð af forsetanum 25. apríl 1962, nr. 64. 
Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1960, undirskrifuð af for- 

setanum 25. apríl 1962, nr. 65. 
Lög um breyting á lögum nr. 31 4. febr. 1952, um skipun prestakalla, undir- 

skrifuð af forsetanum 27. apríl 1962, nr. 66. 
Lög um breyting á lögum nr. 13 29. marz 1961, um breyting á lögum nr. 17 

10. febr. 1952, um Framkvæmdabanka Íslands, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 
1962, nr. 67. 

Lög um heimild til sameiginlegrar innheimtu opinberra gjalda, undirskrifuð 
af forsetanum 27. apríl 1962, nr. 68. 

Lög um tekjustofna sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1962, 
nr. 69. 

Lög um tekjuskatt og eignarskatt, undirskrifuð af forsetanum 28. april 1962, 
nr. 70.
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Lög um breyting á lögum nr. 63/1961, um lögskráningu siómanna, undirskrifuð 
af forsetanum 28. apríl 1962, nr. 71. 

Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfélags vangefinna, Styrktar- 
félags lamaðra og fatlaðra, Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra og Krabba- 
meinsfélags Reykjavikur, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1962, nr. 72. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til þriggja skipasmíða- 
stöðva, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1962, nr. 73. 

Lög um innflutning búfjár, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1962, nr. 74. 
Lög um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveit- 

um, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 1962, nr. 75. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta úr landi jarðarinnar 

Hofteigs í Norður-Múlasýslu og eyðijörðina Austmannsdal í Ketildalahreppi í 
Vestur-Barðastrandarsýslu, undirskrifuð af forsetanum 17. apríl 1962, nr. 76. 

Lög um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 
1962, nr. 77. 

Lög um lifeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum, undirskrifuð 
af forsetanum 28. april 1962, nr. 78. 

Lög um breyting á lögum nr. 30/1960, um skipan innflutnings- og gjaldeyris- 
mála o. fl, undirskrifuð af forsetanum 24. apríl 1962, nr. 79. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 17. mai 1962, nr. 80. 

Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um virkjun Sogsins, 
undirskrifuð af handhöfum forsetavalds 24. maí 1962, nr. 81.



12. febr. 21 Nr. 13. 

AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

Hámarkshraði bifreiða og annarra ökutækja er 35 km á klst. innan kauptúns- 
markanna. Reglur þessar gilda þó ekki um umferð á Reykjanesbraut og Vifilsstaða- 
vegi. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 50. gr. umferðarlaga, nr. 26 2. 
maí 1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. febrúar 1962. 

F. h.r. 

Baldur Möller. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

28. febrúar. Nr. 14. 

REGLUR 

um breytingu á reglum um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, 

nr. 11 20. janúar 1953. 

1. gr. 
A-liður V. kafla reglnanna orðist þannig: 

129. gr. 

Þjóðfáni. 

Öll skip önnur en opnir bátar skulu hafa hæfilega stóran þjóðfána. 

130. gr. 

Alþjóða merkjafánar. 

Öll skip 250 rúml. og þar yfir skulu hafa alþjóðamerkjaflögg og merkjabók. 
Skip, sem eru 50 rúmil. og allt að 250 rúml., skulu hafa alþjóðamerkjafánann, 

G. = Mig vantar hafnsögumann. 

131. gr. 

Áttavitar. 

(a) Á skipum stærri en 200 rúml. skulu vera tveir vökvaáttavitar á föstum 
samastað. 

Á 50—200 rúml. skipum skal vera einn uppsettur vökvaáttaviti og annar til 
vara, geymdur á öruggum stað. Skal vara-áttavitinn vera af sömu gerð og hinn, 
Þannig að fljótlegt sé að koma honum á stað hins fast uppsetta. 

Á skipum undir 50 rúml. með þilfari skal vera einn vökvaáttaviti. 

Á opnum bátum skal vera áttaviti og honum komið fyrir á hentugum stað. 

Gerð vökvaáttavita. 

(b) Vökvaáttavitar skulu hafa vottorð um gæði frá mönnum, sem að mati 
skipaskoðunarstjóra eru dómbærir í þessum efnum. Skál áttavita, veltiásar og 
nátthús skulu gerð úr efni, sem ekki hefur áhrif á segulnálar hans.



14. 22 28. febrúar. 

Veltiásar skulu vera hornréttir hvor við annan og línan í gegnum þá á að 
skerast í lóðréttum ási skálarinnar og skal standoddur áttavitans vera því sem 
næst í þessum skurðarpunkti. 

Stýrisstrikið skal vera greinilegt og skal ekki vera fjær rósarbrúninni en 3 mm. 
Í áttavitum á þilfarsskipum má rósin ekki vera minni en 12.7 cm (5”), enda sjáist 

vel á þá frá stýrisstað. 

Þar sem stækkunargler eða speglar eru notaðir við áttavita, skal sá útbúnaður 
vera þannig, að vel sjáist á að minnsta kosti % hluta rósarinnar í einu frá þeim 
stað, sem staðið er á við stýri. 

Vökvi áttavita skal þola 30? frost á Celsíus, ekki má hann hafa eyðileggjandi 
áhrif á áttavitann. Skálin skal þannig gerð, að hún geti tekið við rúmfangsaukningu 
eða minnkun vökvans við hitabreytingar, án þess að springa eða að loftbólur 
myndist í áttavitanum. Rós með floti og nálum má ekki vega meira en 12 gr. í 
vökva, sem er —+ 15? á Celsíus. 

Stýristriksskekkja má eigi fara fram úr %“, skekkja á rós 14” og skekkja 
við ásetningu rósar á flot má ekki vera meiri en %“ og forðast skal að hinar leyfi- 
legu skekkjur séu til sömu handar. 

Fyrirkomulag áttavita. 

(ce) Fast uppsettum áttavitum skal þannig fyrir komið, að mögulegt sé að 
leiðrétta þá. Ekki skal hafa handrið úr járni eða stáli nær en 1.2 m frá nátthúsi; 

útblástursrör, hljóðkúta, gervi-strompa úr stáli ekki nær en 15 m og stálplötur 
yfirbyggingu mega ekki vera nær miðri rós áttavitans en 0.60 m. Ekki má hafa 
áttavita í stýrishúsum úr stáli, nema með leyfi skipaeftirlitsins. Við uppsetningu 
áttavita ber að gæta þess, að lína segnum stýrisstrik og odd sé samhliða lang- 
skurðarfleti skipsins. Rafalar, rafmótorar, rafgeymar og önnur rafmagnstæki skulu 
höfð það langt frá áttavitum, að þau trufli þá ekki, einnig skal gæta þess, að 
rafmagnsleiðslur í námunda við áttavita hafi ekki truflandi áhrif á þá. 

Áttavitar á þilfarsskipum skulu lýstir á viðunandi hátt. 

Leiðrétting áttavita. 

(d) Leiðrétting áttavita skal í höndum manna, sem til þess hafa hlotið lög- 
gildingu skipaskoðunarstjóra (sbr. augl. nr. 170 21. sept. 1958). Leiðrétta skal 
áttavita að minnsta kosti einu sinni á ári, á íslenzkum skipum, auk þess þegar 
ástæða þykir til vegna viðgerða, breytinga eða farms. 

(e) Dæmi áttavitasérfræðingur nýjan áttavita ónýtan, skal hann gera skriflega 
grein fyrir ákvörðun sinni. 

Gyró-áttavitar. 

(f) Í beim skipum, sem skylt er að hafa tvo vökvaáttavita, má í stað annars 
þeirra hafa gyró-áttavita, en þá skal vökvaáttavitinn þannig staðsettur og gerður, að 
hægt sé að sjá á hann frá styýrishjóli skipsins og einnig hægt að nota hann til 
siglingafræðilegra athugana. 

132 

Sjókort, bækur o. fl. 

Öll skip yfir 15 rúml. skulu hafa nýleiðrétt sjókort yfir svæði þau, sem fyrir- 
hugað er að sigla um, enn fremur nauðsynlegar vitaskrár, leiðsögubækur, spjöld 
um notkun gúmmíbáta fest upp á áberandi stað í skipinu, leiðarvísi um merkja- 
gjafir við björgun úr sjávarháska, almanak (íslenzkt sjómannaalmanak, sé um 
fiskiskip að ræða) enn fremur eintak af gildandi reglum um eftirlit með skipum,
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leiðbeiningar um hjálp í viðlögum og siglingareglurnar. Skip með miðunarstöð 
skulu hafa skrá yfir radiovita. Enn fremur skulu vera til nauðsynleg tæki til 
útsetningar í sjókort. Skip skulu hafa leiðarbók eða dagbók og vélardagbók, svo og 
siglingalögin, sjómannalögin og aðrar reglugerðir eins og siglingalögin mæla fyr- 
ir um. 

133. gr. 

Radiomiðunarstöð, radar og sextant. 

Í fiskiskipum stærri en 50 rúml. skal vera radiomiðunarstöð eða radar 
eða sextant. Önnur skip stærri en 50 rúmi. skulu búin öllum þessum tækjum, en 
skipaskoðunarstjóra er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, þegar ástæða 
þykir til. 

134. gr. 

Sjónaukar, vegmælar, handlóð. 

Einn sjónauki skal vera um borð í skipum frá 50—500 rúml. og tveir í stærri 
skipum. 

Patentvegmælir með varalínu og flundru skal vera í skipum frá 20—500 rúml. 
og tveir i stærri skipum, annar með varalínu og flundru. Séu þessi skip búin 
annarri gerð vegmæla svo sem Kernichef eða SAL vegmæli, þarf ekki nema annan 
Patentvegmælinn. Öll skip stærri en 20 rúmlestir skulu hafa handlóð, 3—5 kg með 
50 m línu. Skip, sem eru yfir 50 rúml., skulu einnig hafa dýptarmæli með tilheyr- 
andi vindu eða bergmálsdýptarmæli. 

  

135. gr. 

Miðunarskífur, sjóúr, skipsklukkur, loftvogir. 

Sé ekki hægt að miða yfir áttavita, skulu fiskiskip stærri en 50 rúnl. búin 
miðunarskífu, nema þau hafi radar. 

Önnur skip en fiskiskip 200 rúml. og stærri skulu hafa miðunarskifu og 
azimutspegil og sjóúr, þó er skipaskoðunarstjóra heimilt að veita undanþágu frá 
þessu ákvæði, er ástæða þykir til. 

Í hverju skipi, sem er stærra en 200 rúml., skulu vera tvær skipsklukkur og 
í skipum frá 20—-200 rúmi. ein skipsklukka. 

Loftvog skal vera í öllum skipum, 50 rúnmil. og stærri. 

136. gr. 

Siglingaljós. 
Öll skip skulu hafa siglinga- og merkjaljós þau, sem alþjóðasiglingareglur gera 

ráð fyrir, enn fremur hin fyrirskipuðu dagmerki. Fyrirkomulag og styrkleiki sigl- 
ingaljósa skal vera samkvæmt alþjóðasiglingareglum. Á nýjum skipum!) yfir 50 
rúml. skal vera ljósmerki, við slökkvara siglingaljósanna, sem sýna að þau séu 
í lagi. 

Varaljósker. 

Til vara skulu vera eftirtalin ljósker, sem óháð eru ljósavélum skipsins: 
hliðarljós, toppljós, afturljós, akkerisljós og 2 rauð ljós til að sýna, að skip sé 
ekki undir stjórn. Undanþegin þessu eru fiskiskip, minni en 50 rúml., enn fremur 
fiskiskip 50 og allt að 250 rúml., hafi þau fleiri en einn rafal, sem gefið setur orku 
til siglingaljósa, þó skulu skip í þessum stærðarflokki búin rauðu ljósunum tveim- 
ur, sem að ofan getur. 

  

1) Nýtt telst skip, sem samið er um smíði á eftir gildistöku þessara reglna. 

B4
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Á öllum skipum frá 5—250 rúml. skal ávallt vera til taks hvítt ljósker, sem 
gefur frá sér skæra birtu og óháð er ljósavélum skipsins. 

Siglinsaljós skulu hafa vottorð frá stofnunum viðurkenndum af skipaeftirlitinu. 

Varapera skal vera um borð fyrir hvert ljósker. 

137. gr. 

Tæki til hljóðmerkja. 

Farið skal að alþjóðasiglingareglum varðandi tæki til hljóðmerkja. Þó þurfa 
skip, sem eru minni en 20 rúml. ekki að hafa klukku, en skulu þá geta gefið 
hljóðmerki þau, sem klukkum eru ætluð á annan háit. (T. d. berja á tóma tunnu, 

fötu eða annað því um líkt). 

138. gr. 

Morselampi. 

Öll skip yfir 150 rúml. skulu hafa morselampa, sem nota má jafnt að degi sem 
nóttu, skal hann ekki eingöngu háður aðalraforku skipsins. 

2. gr. 
B-liður V. kafla reglnanna orðist þannig: 

139. gr. 

Bjargtæki. 

Á íslenzkum skipum, sem gildandi alþjóðasamþykkt um öryggi mannslifa á 
hafinu nær til, og Ísland er aðili að, skulu að minnsta kosti vera bjargtæki þau, 

sem hún mælir fyrir um. 

a) Línubyssur. 

Öll skip yfir 50 rúmlestir að stærð skulu búin línubyssu með minnst 4 skotum 

og 4 línum og auk þess 2 flotlínum. Langdrægi líinubyssa skal ekki vera minna en 
120 m í skipum 50—-250 rúml., en 230 m í stærri skipum. 

bh) Ljóskastarar. 

Skip 30 rúml. og stærri skulu búin ljóskösturum. Skip 30—50 rúmlestir skulu 

búin minnst 250 watta ljóskastara, skip 50—100 rúmlestir skulu búin minnst 500 

watta ljóskastara, skip 100—-250 rúmlesta skulu búin minnst 1000 watta ljóskastara, 

en stærri skip minnst 1500 watta ljóskastara. 

140. gr. 

a) Bjargbelti. 

Í öllum skoðunarskyldum skipum skulu vera bjargbelti af viðurkenndri gerð 

fyrir alla um borð. 

b) Bjarghringar. 

Þar sem línu er krafizt við bjarghringa, skal hún vera 27.5 m löng. Með orðinu 

„bauja“ í þessu sambandi er átt við sjálfkveikjandi ljós-hylki eða ljós- og reykdufl. 

Á olíuflutningaskipum skal vera rafmagnsljós í baujunni. 
Skip skulu búin bjarghringum sem hér segir:
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Lengd skipsins Lágmarkstala Þar af með Þar af með 
í metrum. bjarghringa. línu. bauju. 

6—10 m 2... 1 1 0 
10—20 — 2... 2 1 1 
2025 — sseeeeeeereee 3 1 1 
25—35 — sseeererersee 4 1 2 
35—45 — sseereererere 5 2 2 
45—55 — 0... 6 2 2 
55—60 — ............. 7 2 3 
60—65 — ............. 8 2 4 

Skipaskoðunarstjóri getur krafizt fleiri bjarghringa en að ofan greinir, ef 
ástæða þykir til. 

ce) Flugeldar. 

Auk flugelda þeirra, sem eiga að vera í björgunarbátum skulu skip búin þeim 
þannig: 

Stærð skipsins Lágmarkstala Lágmarkstala Lágmarkstala 
rúml. rauðra flugelda. rauðra fallhlífarflugelda. rauðra handblysa. 

5— IÐ sseeerereeereee 4 0 6 
15— 30 sessesereerenee 4 2 6 
30—200 sssseeeerreereee 5 3 6 

200—500 seere. 6 6 12 
Stærri en 500 og farþega- 
skip þó minni séu ...... 6 12 12 

Í stað rauðra flugelda má koma flugeldabyssa af viðurkenndri gerð, með að 
minnsta kosti jafn mörgum skotum og hér er krafizt rauðra flugelda. 

d) Fyrirkomulag bjargtækja. 

Öllum skal tækjum þeim, sem um ræðir í þessum kafla, vera þannig fyrir 
komið um borð í skipunum, að þau megi koma að sem beztum notum, þurfi að 
grípa til þeirra. 

e) Stigar að björgunarbátum. 

Ef aðstæður eru þannig, að skipaskoðunin telur nauðsyn á sérstökum útbúnaði 
til þess að komast um borð í björgunarbáta (stigum eða köðlum), skal slíkur 
útbúnaður hafður á skipinu. 

Í) Barefli til að berja ís. 
Togarar og önnur fiskiskip, sem hafa langa útivist að vetrarlagi, skulu vera 

búin minnst 10 öxum eða öðrum hentugum áhöldun til að brjóta með klaka. 

8) Undanþágur. 

Þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar um er að ræða flutning á sjómönnum 
eða verkafólki til og frá verstöðvum, eða einstakar hópferðir, getur skipaskoðunar- 
stjóri gert vægari kröfur til farþegarýmis og skipsbúnaðar en krafizt er í reglum 
þessum. Skal þá undanþágan gefin skrifleg fyrir hverja einstaka ferð. 

h) Viðurkenning. 

Öll bjargtæki skulu hafa viðurkenningu skipaskoðunarstjóra, áður en þau eru 
tekin í notkun.
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141. gr. 

Björgunarbátar, gúmmíbátar og slöngubátar. 

I. Á íslenzkum skipum, sem gildandi alþjóðasamþykkt um öryggi mannslifa 
á hafinu, sem Ísland er aðili að, nær til, skulu vera björgunarbátar þeir, sem hún 
mælir fyrir um, að öðru leyti en því, að skipin skulu búin gúmmíbjörgunarbátum, 

er rúma alla á skipinu. 
II. Farmskip 200—500 rúmlestir skulu hafa tvo björgunarbáta, sinn á hvorri 

hlið skipsins, og skulu bátarnir að samanlögðu rúma alla skipshöfnina. Auk þess 
skulu þau búin minnst tveimur gúmmíbjörgunarbátum, sem að samanlögðu rúma 

alla á skipinu. 
Farmskip undir 200 rúmlestum skulu hafa einn björgunarbát, sem túmar 

alla skipverja. Enn fremur tvo gúmmiíbáta, sem rúma alla á skipinu að samanlögðu. 
III. Farþegaskip í strandsiglingum, stærri en 50 rúmlestir, skulu hafa björg- 

unarbáta, sem rúma helming allra á skipinu, enn fremur gúmmiíbáta fyrir alla á 
skipinu. Á litlum farþegaskipum, sem sigla innfjarða (flóabátum), getur skipa 
skoðunarstjóri veitt undanþágu frá fullkomnum björgunarbátum og leyft annan 
útbúnað í þeirra stað, svo sem slöngubát eða aukinn fjölda gúmmíbjörgunarbáta. 

IV. Fiskiskip stærri en 500 rúml. skulu hafa: 
a) Tvo björgunarbáta, er hvor um sig rúmar alla skipverja, sinn á hvorri hlið 

skipsins, að viðbættum gúmmíbjörgunarbátum fyrir einum og hálfum sinn- 

um fjölda skipverja (150% skipverja). 
b) Eða einn björgunarbát, er rúmar alla skipverja, staðsettan miðskips, þannig 

búinn, að auðvelt sé að setja hann út til beggja hliða skipsins, að viðbættum 
gúmmíbjörgunarbátum fyrir einum og hálfum sinnum fjölda skipverja (150% 

skipverja). 

c) Eða tvo slöngubáta með árum og ræðum, skal annar rúma minnst 25 menn, 

en hinn minnst 8 menn, að viðbættum gúmmíbjörgunarbátum fyrir einum og 

hálfum sinnum fjölda skipverja (150% skipverja). 
V. Fiskiskip 200—500 rúmlestir skulu hafa: 

a) Björgunarbát eða björgunarbáta, sem að samanlögðu rúma alla skipverja. Ef 

tveir bátar eru, skal sinn vera á hvorri hlið skipsins, ef einn, skal hann svo 

búinn að setja megi hann út til beggja hliða skipsins. Tveir eða fleiri gúmmi- 

björgunarbátar, sem að samanlögðu rúma alla á skipinu. 

b) Eða tvo eða fleiri gúmmíbjörgunarbáta, sem að samanlögðu rúma einum og 

hálfum sinnum fjölda skipverja (150% skipverja). Slöngubát með árum og 

ræðum, sem rúmar minnst 5 menn eða góður vinnubátur. 
VI. Fiskiskip 100—200 rúml. skulu hafa: 

a) Björgunarbát eða björgunarbáta, sem að samanlögðu rúma alla skipverja, en 

auk þess gúmmíbjörgunarbát eða báta fyrir alla skipverja. 

b) Eða tvo eða fleiri gúmmibjörgunarbáta, sem rúma tvöfaldan fjölda skipverja. 

VII. Fískiskip 50—100 rúmlestir skulu hafa tvo gúmmíbjörgunarbáta, sem 

að samanlögðu rúma einum og hálfum sinnum fjölda skipverja. 

VIII. Fískiskip 15--50 rúmlestir skulu hafa gúmmibjörgunarbát, sem rúmar 

alla á skipinu. 
IX. Fiskiskip 5—15 rúmlestir með þilfari skulu búin gúmmíbát, gúmmiífleka 

eða öðru hentugu fleytitæki, sem rúmar alla skipverja. 

Stærð gúmmíbjörgunarbáta. 

Ekki má nota minni en 6 manna gúmmíbjörgunarbáta í skipum, sem eru stærri 

en 15 rúmlestir, og ekki stærri en 12 manna í skipum undir 200 rúmlestum.
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Önnur skip. 

Skip, sem ætluð eru til sérstakra nota (specialskip) og falla ekki undir ofan- 
greinda flokka, skulu búin björgunar- og gúmmíbátum, sem farm- eða fiskiskip af 
sömu stærð, en séu vandkvæði á þessu, ákveður skipaskoðunarstjóri hverju sinni, 
hvernig þau skulu búin bátum. 

3. gr. 
VI. kafli reglnanna orðist þannig: 

Opnir bátar. 

142. gr. 

Opnir róðrarbátar og búnaður þeirra. 

Þegar skoðaðir eru opnir bátar, skal þess gætt, að báturinn sé vatnsheldur og 
vel traustur, að stýrið sé traust og svo um það búið, að það geti ekki hrokkið 
upp af, þótt öldugangur sé, að bátnum fylgi traustar árar og að minnsta kosti 
tvær varaárar, að ræðin séu traust og henlug og sömuleiðis sigla og segl, sé 
það haft. 

Í hverjum bát skal hafa nægilega mörg austurtrog, miðað við stærð hans, enn 
fremur góðan áttavita, ljósker, bárufleyg, stjóra, streng og vatnskút, hæfilega 
stóran. 

143. gr. 

Opnir vélbátar, sem stunda fiskveiðar. 

1. Þegar skoðaður er opinn vélbátur, sem stundar fiskveiðar, skal þess gætt, 
að báturinn sé vatnsheldur og traustur. Stýrið skal vera traust og svo um það 
búið, að það geti ekki hrokkið upp af þótt öldugangur sé. Þess skal enn fremur 
sætt, að seyming sé í góðu lagi og að ekki sé fúi í bátnum. 

2. Undirbygging vélarinnar skal vera traust og vel til hennar vandað. Frá 
stefnispípunni skal tryggilega gengið og þess gætt, að afturstefnið sé hæfilega þykkt, 
svo það veikist ekki um of við gegnumborun fyrir stefnispipunni. Óskert efni utan 
við stefnispípuna má hvergi vera minna en 1% sinnum súðarþykktin. 

3. Vélinni skal tryggilega komið fyrir í bátum, og svo um hana búið, að vatn 
geti ekki valdið gangtruflun. Húsið yfir vélinni skal vera vatnshelt, verði því við 
komið. Fram- og afturþil vélarhússins skal þannig útbúið, að sjór geti ekki komizt 
til vélarinnar örar en svo, að austurdæla vélarinnar hafi við að dæla, svo að 

austurinn geti ekki valdið gangtruflun. Sé op á framhliðinni vegna gangsetnings- 
sveifarinnar, skal kleift að loka því skjótlega og auðveldlega, t. d. með dragloku. 

4. Undir kasthjóli vélarinnar skal vera kassi, sem ver það fyrir austrinum. 
5. Frá eldsneytisgeyminum skal tryggilega gengið. Á honum eða við hann, á 

eldsneytispípunni, skal vera gruggskál, með síu í og krana á botni, svo að unnt 
sé að hleypa vatni úr henni. Sé benzin notað til gangsetningar á vélinni, eða til 
eldsneytis, má ekki geyma það í vélarúminu. 

6. Frá botnkrananum skal vel gengið og hann festur á bátshliðina með segn- 
reknum skrúfboltum, eða á annan öruggan hátt. 

7. Frá útblásturspípunni skal svo gengið, að ekki stafi frá henni íkveikju- 

hætta. Liggi útblásturspípan með skipshliðinni og nái aftur úr bátnum, skal hún 
einangruð þar, sem hún liggur nærri tré, sé hún ekki vatnskæld. 

8. Opnir vélbátar skulu hafa siglu og segl, hæfilega stór, 2 árar, 3 ræði, átta- 
vita, þokulúður, samsett ljósker (rautt og grænt) og hvítt ljósker, um það bil 
einum metra ofar, eina skjólu, eina eða tvær handdælur, eftir því hvernig vélar- 
rúminu er komið fyrir, bárufleyg með 4 lítrum af smurningsolíu, eða annan full-
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gildan útbúnað til að lægja með brotsjó, vatnskút, bátsfesti, lyfjaskrin nr. 1, 
hæfilega þungan stjóra og að minnsta kosti 30 faðma langan kaðal með um það 
bil 3 faðma keðju við endann, bjargbelti handa öllum um borð, 3 rauð handblys 
og vasaljós. 

9. Á bátinn skal vera málað nafn hans, heimilisfang, umdæmisbókstafir og 
-tölur. 

10. Allir fiskibátar skulu hafa mælingarbréf. 

144. gr. 

Opnir vélknúnir farþega- og vöruflutningabátar. 

1. Opnir farþega- og flutningabátar vélknúnir, skulu fullnægja ákvæðum II. 
liðs þessarar greinar, um opna vélbáta, er stunda fiskveiðar, að því er lýtur að 
styrkleika bátsins, og fyrirkomulagi eftir ferðum þeim, sem bátnum er ætlað að 
vera í, hvort heldur er milli skips og lands, innfjarðasiglings, eða á vötnum. 

2. Útbúnaður opinna farþega- og vöruflutningabáta skal vera sem hér segir: 
Tvær árar, 3 ræði, samsett ljósker (rautt og grænt) og hvítt ljós einum metra 
ofar, þokulúður, 2 skjólur eða 2 austurtrog, handdæla, bátsfesti, hæfilega gild og 
löng, stjóri með 3 faðma keðju og streng, ekki styttri en 30 faðmar, bjargbelti fyrir 

alla um borð. 
3. Sé báturinn yfirbyggður að einhverju leyti eða hafi hann ekki siglu né 

segl og verði heldur ekki róið, skal hann auk greinds útbúnaðar hafa slökkvitæki 

og 2 varahlöð, 6 rauð blys í vatnsheldum kassa, bjarghring með bandi í, þokulúður, 
krókstjaka og lyfjaskrín nr. 1. 

4. Enn fremur skulu á bátnum vera nauðsynleg handrið, og séu farþegar í 
lokuðu skýli, skal það vel lýst og loftræst. 

5. Farbega- og vöruflutningabátar skulu hafa mælingarbréf. 

145. gr. 

Opnir vélbátar, varhlutir og verkfæri. 

Í opnum vélbátum skulu vera eftirtalin verkfæri og varahlutir: Hamar, 2 
skiptilyklar, töng, þjöl, meitill, 2 mótorkerti, sé benzinmótor í bátnum, en % sam- 
stæða af eldsneytislokanálum, eða helmingur olíuspíssa, ef dieselvél er í bátnum, 
einangrunarband og hæfilega mikið af þétti (pakning). 

4. gr. 
A-liður VII. kafla reglnanna orðist þannig: 

A. Björgunarbátar. 

(Gildir ekki um gúmmíbjörgunarbáta). 

146. gr. 
Smíði og gerð björgunarbáta fer eftir sérstökum reglum. 
Þeir skulu vera vel smíðaðir, úr góðu, viðurkenndu efni, með föstum byrðingi. 

Lofthylkin innanborðs skulu vera úr eir eða öðru viðurkenndu efni. 
Breidd björgunarbáts á hálfri dýpt skal vera að minnsta kosti: 

a. 96% af breiddinni miðskipa, 
b. 77% af breiddinni við fjórðung lengdar. 

Botnris skal vera 1:8. 
Ef breyta þarf stærðarhlutföllum björgunarbáts vegna rýmis, skal skipaskoð- 

unarstjóri fá breytingartillöguna til úrskurðar. Skipaskoðunarstjóri getur leyft að
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nota að einhverju leyti aðrar gerðir björgunarbáta, þegar sérstaklega stendur á, t. d. 
björgunarbáta með hleypisúð. 

Um tölu björgunarbáta í farþegaskipum skal farið eftir alþjóðareglum. Rúmtak 
björgunarbáts skal reikna út eftir Simpsons-reglu eða á annan jafn nákvæman 
hátt. Telja má rúmtakið jafnt 6/10 af margfeldi lengdar, breiddar og dýptar, ef 
eigandi skipsins eða skipaeftirlit ríkisins óska ekki eftir nákvæmari aðferð. Ekki 
má dýptartalan, sem reiknað er með, vera hærri en 45% af breiddinni, þó að hin 
raunverulega dýpt bátsins sé meiri. 

Frá rúmtaki mótorbjörgunarbáts skal draga rúmtak mótors. 
Hæfilegt hleðsluborð skal vera um 3 em á hvern lengdarmetra bátsins. Stafnris 

björgunarbáts skal að minnsta kosti vera 4% af lengd hans. 
Enginn björgunarbátur skal vera minni en 2.85 rúmmetrar. 
Aðalmálin skulu fundin á eftirfarandi hátt: Lengdin skal mæld frá ytri brún 

súðar við framstefni að samsvarandi stað á afturstefni. Ef um skutgafl er að ræða, 
skal mælt að aftanverðum gaflinum. 

Breiddin skal mæld milli utanverðra súða og þar, sem báturinn er breiðastur. 
Dýptin skal mæld miðskipa frá kili að beinni línu milli hástokka. 
Á skipum, sem sigla milli landa, skal hverjum manni ætlað 0.283 m3 rúmtak 

í bát, en í strandferðaskipum 0.23 mö. 

Þó mega ekki fleiri vera á báti en svo, að allir geti setið og rúmt sé um 
ræðara. Á hvern bát skal merkja með skýrum, óafmáanlegum stöfum, stærð hans, 
lengd, breidd og dýpt, og hámarkstölu þeirra manna, er hann má flytja. Nafn 
skipsins og heimilisfang skal mála á báða bóga. Ef um fiskiskip er að ræða, má í 
stað nafns og heimilisfangs hafa umdæmisbókstafi þess og tölur. Stærð stafanna 
skal vera 6—10 cm. 

Loftkassar. 

Loftkassar í björgunarbátum skulu vera úr eir eða öðru viðurkenndu efni og 
enginn kassanna lengri en 1.2 metrar. Fleytimagn björgunarbáta skal tryggt með 
vatnsheldum lofthylkjum. Rúmtak þeirra samanlagt skal að minnsta kosti vera 
1/10 hluti af rúmtaki bátsins. Flotmagn málmbáts af Þessari gerð má ekki vera 
minna en flotmagn það, sem trébátur á að hafa samkvæmt fyrr greindum ákvæðum, 
og skal því auka rúmtak lofthylkjanna í bátnum samkvæmt því. 

Bátsuglur. 

Tæki til sjósetningar björgunarbáta skulu viðurkennd af skipaskoðunarstjóra. 
Styrkleiki bátsugla skal reiknaður með 5-földu öryggi. Bátsuglur, blakkir og 

falir skulu reyndar eftir að búið er að koma þeim fyrir um borð með 30% meiri 
þunga en þeim er ætlaður, skal þá reiknað með 75 kg þunga fyrir hvern mann, sem 
báturinn er gefinn upp fyrir, auk þess skal allur búnaður vera í bátnum. 

Bátstólar. 

Björgunarbátum skal fyrir komið í stóla nema bátsuglurnar séu þannig búnar, 
að bátarnir séu jafn vel skorðaðir í þeim og stólum. Bátarnir skulu vera kjölréttir 
og skal aðgangur að þeim vera svo greiður sem við verður komið. Hliðarstykki 
stólanna, sem að skipshliðinni snúa, skal vera hægt að fella niður, þannig að auð- 
velt sé að ýta bátnum út án þess að þurfa að lyfta honum fyrst. Festingar bátsins 
skulu vera sterkar og auðvelt að losa þær.
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Merking björgunarbáta. 

Hvern björgunarbát skal merkja skýru óafmáanlegu letri, stærð hans og tölu 
þeirra manna, sem heimilt er, að hann flytji. Nafn skips þess, er báturinn fylgir, 
skal mála á báða bóga. 

Báta- og slökkviliðsæfingar. 

Áhafnir skipa, sem ekki lúta alþjóðareglum, skulu kallaðar til báta- og slökkvi- 
æfinga annan hvorn mánuð. Bátana skal setja niður og róðraæfingar gerðar. 

Æfingunum skal háttað þannig, að skipverjar fái fulla þekkingu á starfi því, 
sem hverjum um sig er ætlað. Enn fremur skal gengið úr skugga um, að bátar, 
búnaður, bátsuglur og annað tilheyrandi sé í fullkomnu lagi, að fljótt og örugs- 
lega sé hægt að koma bátunum í sjó og að þeir séu þéttir. 

Færa skal inn í eftirlits- og dagbók skipsins dagsetningu slíkrar æfingar. Þar 
sem því verður við komið, skulu gerðar æfingarskrár um báta- og slökkviæfingar, 
þar sem tiltekið er hlutverk hvers skipverja við sjósetningu báta og slökkvistörf. 
Æfingarskráin skal sett í ramma og höfð á áberandi stað í skipinu. 

Neyðarlýsing við björgunarbáta. 

Á nýjum skipum yfir 30 rúml. og þar sem því verður við komið á eldri skipum, 
skal vera neyðarlýsing við björgunarbáta. 

147. gr. 

Búnaður björgunarbáta. 

a) Útbúnaður björgunarbáta (fastra) skal vera sem hér segir: 

1. Árar í öll ræði, tvær varaárar og ein stýrisár, eitt ræði fyrir hverja ár, 
fest með keðju eða á annan hátt við bátinn og eitt vararæði fyrir hver tvö 
ræði; tveir krókstjakar. 

2. Tvennar neglur fyrir hvert neglugat; skulu þær bundnar við björgunar- 
bátinn með taug eða keðju (neglur eru ekki notaðar, þegar sjálfvirkir lokar 
eru settir í þeirra stað); austurtrog og tvær skjólur úr viðurkenndu efni. 

3. Stýri með stjórnveli eða taumum tengt við bátinn. 
4. Tvær axir, sín í hvorum enda bátsins. 
5. Ljósker með ljósmeti, sem nægir í 12 klukkustundir; tvær öskjur af storm- 

eldspýtum í vatnsheldum hylkjum. 
6. Sigla eða siglur með zinkuðum vírstögum og rauðgulum seglum. 
7. Góður áttaviti í áttavitaskýli með ljósi. 
8. Bjargstrengur meðfram hlið bátsins. 

9. Rekakkeri af viðurkenndri stærð með um 27.5 metra löngum kaðli, sbr. 
161 gr. 

10. Tvær nægilega langar bátsfestar. Önnur þeirra skal fest við framstafn 
bátsins með lykkju og þolli, svo að auðvelt sé að leysa hana, en hin skal 
bundin við framstefnið og jafnan tiltæk. 

11. Bárufleygur, sem tekur 4% litra af olíu eða lýsi, skal svo gerður, að inni- 
haldið geti auðveldlega breyðzt yfir sjávarflötinn og honum skal svo fyrir 
komið, að hægt sé að binda hann við rekakkerið. 

12. Matarskammtur, viðurkenndur af skipaskoðun ríkisins, fyrir hvern mann, 
sem báturinn rúmar. Matinn skal geyma í loftþéttum ílátum og þau höfð 
í vatnsþéttu hylki. - 

13. Vatnsþétt ílát, sem tekur 3 lítra af drykkjarvatni á mann eða vatnsþétt 
ílát, sem tekur tvo lítra af drykkjarvatni á mann ásamt viðurkenndu seltu-
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eydingartæki, sem getur framleitt einn litra af drykkjarvatni å mann, rydfri 
ausa i taug og ryðfrítt drykkjarílát með mælistrikum. 

14. Fjórir rauðir fallhlífarflugeldar og sex rauð handblys, hvort tveggja af 
viðurkenndri gerð. 

15. Tvö flothæf reykmerki (til dagnota) af viðurkenndri gerð, er gefa frá sér 
rauðgulan reyk. 

16. Viðurkenndur útbúnaður, sem menn geta haldið sér í, ef báti hvolfir, annað 
hvort veltikjölur, kjalarhandföng, bjarglína strengd undir kjöl milli borð- 
stokka eða annar viðurkenndur útbúnaður. 

17. Sáraumbúðir og lyf til hjálpar í viðlögum í vatnsþéttum umbúðum. 
18. Vatnsþétt vasaljós ásamt tveimur varahlöðum og tveimur perum i vatns- 

heldum umbúðum. 
19. Merkjaspegill af viðurkenndri gerð til dagnota. 
20. Hnífur með dósaskera, festur í bátinn. 
21. Tvær grannar flot-kastlínur. 
22. Handdæla af viðurkenndri gerð. 
23. Hagkvæm geymsla fyrir ýmislegt smávegis. 
24. Blístra eða annað til hljóðmerkjagjafa. 
25. Fiskilína með tilheyrandi sökku og önglum. 
26. Viðurkennd yfirbreiðsla með áberandi lit, til varnar segn kulda og vætu. 
27. Leiðarvísir um merkjagjafir milli skipbrotsmanna og björgunarmanna. 

b) Skipaskoðunarstjóri getur gefið undanþágu frá því, sem krafizt er í 6., 12., 19., 
25. og 26. tölulið hér að framan. 

c) Í mótorbjörgunarbátum er ekki skylt að hafa seglbúnað og árar mega vera 
helmingi færri en að ofan greinir, en krókstjakar skulu vera tveir. 

d) Allir björgunarbátar skulu þannig útbúnir, að auðvelt sé að komast um borð 
i þá. 

e) Í hverjum mótorbjörgunarbát skal vera froðuslökkvitæki eða annað jafn gott 
til að slökkva olíuelda. 

Frágangur tækja í björgunarbátum. 

Að undanteknum krókstjakanum, sem á að vera laus í bátnum, skal öllum 
innviði hans fest við hann. Frá festingum skal þannig gengið, að ekkert í bátnum 
sé í vegi fyrir lyftikrókum eða hindri menn í að komast auðveldlega um borð. Allur 
búnaður björgunarbáta skal vera eins léttur og fyrirferðalítill og unnt er. 

148. gr. 

Leiðarvísir um notkun öryggistækja og eftirlit með þeim. 

Leiðarvísir. Leiðarvísir um notkun öryggistækja og annarra tækja, t. d. línu- 
byssu, flugelda, ljósmerkja, slökkvitækja o. fl., skal vera á íslenzku. 

Leiðarvísirinn skal prentaður á haldgott efni og límdur traustlega á tækið og 
umbúðirnar með greinilegum fyrirmælum um mynd, ef þurfa þykir. Hver sá, er 
selur tækin, ber ábyrgð á, að þessu sé framfylgt, þannig að fullnægjandi sé, að 
dómi skipaeftirlitsins. 

Skipstjóra er skylt að sjá um, að nægilega margir menn á skipinu kunni með- 
ferð tækjanna. Hann ber ábyrgð á, að tækin séu geymd á góðum stöðum og enn 
fremur á endurnýjun þeirra, ef þau glatast eða skemmast. 

Eftirlit. Þegar skoðun er gerð á skipi, og í hvert skipti, sem ástæða þykir til, 
skal skoðunarmaður ganga úr skugga um, að tækin séu í nothæfu ástandi. 
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5. gr. 
B-lidur VII. kafla reglnanna ordist þannig: 

B. Gúmmíbjörgunarbátar. 

149. gr. 

Um gerð gúmmíbjörgunarbáta. 

Sérhver gsúmmíbjörgunarbátur skal þannig gerður, að hann sé stöðugur á sjó, 
er hann útblásinn flýtur á réttum kili. 
Gúmmíbjörgunarbátar skulu þannig gerðir, að þeir þoli, að þeim sé kastað í 
sjó úr 18 m hæð, án þess að þeir eða útbúnaður þeirra skemmist. 
Bátarnir skulu búnir þaki, sem lyftist sjálfkrafa um leið og báturinn þenst út. 
Skal það geta varið áhöfnina gegn kulda og vosbúð og vera þannig gert að safna 
megi af því regnvatni. Þar sem þakið er hæst, skal vera ljós á því, sem fær 
orku sína frá rafhlöðu, sem hleðst við það að koma í sjó, annað ljós af svipaðri 
gerð skal vera inni í bátnum. Áberandi litur skal vera á þakinu. 
Gúmmíbátar skulu búnir bátsfesti og griplínu skal örugglega fest í kringum 
þá að utan og innan. 
Auðvelt á að vera fyrir einn mann að reisa bátinn á réttan kjöl, ef hann skyldi 
þenjast út á hvolfi. 

Á gúmmíbátum skal vera hentugur útbúnaður, sem auðveldar mönnum að 
komast um borð í þá úr sjó. 
Utan um bátana skal vera slitsterk taska eða aðrar hentugar umbúðir, sem 
þola vel allt venjulegt slit um borð í skipum. Bátarnir eiga að geta flotið í 
umbúðum sínum. 
Gúmmíbátum skal skipt í jafna tölu aðskildra hólfa og skal helmingur þeirra 
vera nægjanlegur til þess að fleyta mannafjölda þeim, sem bátunum er ætlað 

að bera, eða þeir skulu á annan jafn öruggan hátt þannig búnir, að fleyti- 
magn þeirra sé nægilegt samkvæmt ofansögðu, þótt þeir kynnu að skemmast 
að nokkru leyti eða þendust eigi út að fullu. 
Gúmmíbátar í tösku eða öðrum umbúðum og með fullum útbúnaði mega ekki 
vera þyngri en 180 kg. 
Fjöldi manna, sem gúmmíbátum er ætlað að bera, skal vera jafn og: 
I. Stærsta heila tala, sem kemur út við að deila 34 í rúmmál flothólfanna 
mældum í rúmfetum á bátunum uppblásnum (skal þá ekki tekið tillit til 
bófta eða þakboga). Sé metramál notað skal deila með 96 í rúmmálið mælt 

í rúm-desimetrum. 
II. Stærsta heila tala, sem kemur út við að deila 4 í flatarmál gólfflatar á 

bátunum uppblásnum, mælt í ferfetum (hér má reikna þóftur með í flatar- 
máli séu einhverjar). Sé metramál notað skal deila með 3720 í flatarmálið, 
mælt í fersentimetrum. Skal lægri talan, sem fæst með aðferð I. eða IL, gilda. 

Botn gúmmíbáta skal vera vatnsþéttur og þannig útbúinn, að hann geti gefið 
nægilega einangrun gegn kulda. 
Gúmmíbátar skulu uppblásnir óskaðlegri lofttegund og þannig, að þeir þenjist 
sjálfkrafa út, ef kippt er í línu eða á annan jafn einfaldan hátt. Mögulegt skal 
vera að halda loftþrýstingi bátanna við með því að dæla lofti í þá með hand- 
dælu þeirri, sem krafizt er í 7. tl. a-liðs 150. gr. 

Gúmmíbátar skulu vera úr viðurkenndu efni og af viðurkenndri gerð, þannig 
búnir til, að þeir þoli að vera 30 daga á floti við allar aðstæður á sjó 
Enginn gúmmíbátur skal viðurkenndur til notkunar í skipum stærri en 15 
rúmlestir, ef hann rúmar minna en sex menn, reiknað samkvæmt j-lið í þessari 
grein, og eigi má viðurkenna báta fyrir fleiri en 25 menn, reiknað á sama hátt.
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0) 

p) 

a) 

a) 

b) 

c) 

Gummibåtar skulu vera virkir og nothæfir vid hitastig á milli + 66? og 
— 30? C. 
Gummibåtum skal þannig fyrir komið um borð í skipum, að auðvelt sé að 
grípa til þeirra, er með þarf. 
Gúmmíbátar skulu búnir festingu fyrir dráttartaug, þannig að megi draga 
þá, ef þörf krefur. 

150. gr. 

Búnaður gúmmíbáta. 

Venjulegur búnaður gsúmmíbáta skal vera sem hér segir: 
1. Flothæfur kasthringur í minnst 30 m langri flotlínu. 
2. Gúmmiíbátar fyrir 12 menn eða færri skulu búnir einum hnif og einu 

austurtrogi, en stærri bátar tveimur hnífum og tveimur austurtrogum. 
3. Tveir svampar. 
4. Tvö rekakkeri, öðru skal varanlega fest við gúmmiíbátinn, hitt til vara. 
5. Tvær árar. 
6. Viðgerðarútbúnaður, sem hægt er að nota til þess að gera við leka á loft- 

hólfum. 
7. Lofthanddæla, sem hægt er að tengja við stúta á bátunum til þess að bæta 

á bå lofti, ef með þarf og dæla upp tvöfalda botninn. 
8. Þrír dósahniífar. 
9. Lyfjaskrín af viðurkenndri gerð, í vatnsþéttum umbúðum. 

10. Ryðfrítt drykkjarílát með mælistrikum. 
11. Vatnsþétt vasaljós hæft til morse-sendinga, ásamt einni varahlöðu og vara- 

peru í vatnsheldum umbúðum. 
12. Spegill og blístra til merkjagjafa. 
13. Tveir fallhlífarflugeldar af viðurkenndri gerð, sem sefa frá sér skært, 

rautt ljós í mikilli hæð. 
14. Sex handblys af viðurkenndri gerð, sem gefa frá sér skært rautt ljós. 
15. Handfæri. 
16. Matarskammt fyrir hvern mann, sem bátnum er ætlað að bera, með 

„Verkade“ matarskammti eða öðrum viðurkenndum matvælum, sem ekki 
eru þorstaaukandi og skulu þau hafa inni að halda minnst 2900 hitaein- 
ingar á hver 453 gr. Enn fremur % kg kandíssykur eða álíka hentug 
sykurtegund. 

17. Þétt ílát, sem að samanlögðu rúmar 1% I. af vatni fyrir hvern mann, sem 
báturinn er ætlaður fyrir. Í staðinn fyrir þriðjung vatnsins, má koma 
hentugt seltueyðingartæki, sem getur framleitt sama magn af drykkjarvatni. 

18. Sex sjóveikistöflur fyrir hvern mann, sem bátnum er ætlað að bera. 
19. Notkunarreglur á íslenzku í vatnsheldum umbúðum eða prentuð á efni, 

sem þolir vætu, skulu vera í gúmmíbátnum. 
20. Eitt eintak af leiðbeiningum um merkjagjafir við björgunarsveitir. 
Þegar um farþegaskip er að ræða í svo stuttum ferðum, að allur búnaður sá, 
sem upp er talinn í a-lið þessarar greinar þykir ónauðsynlegur að áliti skipa- 
skoðunarstjóra, er honum heimilt að leyfa, að einn eða fleiri gúmmíbátar, þó 
ekki færri en einn sjötti hluti þeirra, sem um borð eru, séu aðeins búnir því, sem 
tekið er fram í töluliðum 1—7; 9 og 19 hér að ofan og helmingi þess, sem 
getið er í töluliðunum 13 og 14, afgangur gúmmíbátanna skal búinn því, sem 
tekið er fram í töluliðum 1—7 og 19. 
Í súmmíbjörgunarbátum á skipum undir 15 rúml. skal vera: 
1. Lofthanddæla. 
2. Viðserðarútbúnaður.
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Rekakkeri. 

Vasaljós (vatnsþétt). 

3 rauð handblys. 
Hnífur. 

Leiðarvísir um notkun á íslenzku. 

151. gr. 

Skoðun gúmmíbjörgunarbáta. 

Sérhver súmmíbjörgunarbátur skal skoðaður minnst einu sinni á ári, af mönn- 
um, sem hafa hlotið viðurkenningu skipaskoðunarstjóra. Þessum mönnum ein- 
um skal heimilt að annast skoðun og viðgerðir bátanna og er þeim skylt að 
fylgja nákvæmlega fyrirmælum framleiðenda gúmmíbátanna og skipaskoðun- 
arinnar. 
1. Athuga skal hvort nokkuð sjái á bátshúðinni. 
2. Hleypt skal lofti á bátinn þar til þrýstingurinn verður 2 lbs. á ferþumlung. 

Ekki má þrýstingurinn fara undir 1.75 lbs. á ferþumlung eftir að báturinn 
hefur staðið eina klukkustund útblásinn. 

3. Reynist báturinn óþéttur, samkvæmt 2. tl., skal gert við lekann. 
4. Síðan skal aftur fara fram þrýstiprófun samkvæmt 2. tl. 
5. Loftflaska skal athuguð og vegin, sé hún með hettu, þá án hennar. 

Loftflöskur skulu þrýstireyndar á 5 ára fresti með minnst 236 kg þrýst- 
ingi á fersentimeter. Dagsetning þrýstiprófunar skal sett á flöskurnar. Enn 
fremur skal gengið úr skugga um, að flöskurnar séu eigi ryðgaðar, hvorki að 
utan né innan. 

6. Allur útbúnaður bátsins skal vandlega yfirfarinn og sé nokkru ábótavant, 
skal úr því bætt. 

7. Eftir skoðun skal báturinn settur í umbúðir. 
c) Skoðunarmaður gúmmiíbáta skal setja merki skipaskoðunar ríkisins með númeri 

á hvern þann gúmmíbjörgunarbát, sem í fyrsta skipti er skoðaður. 
Að lokinni skoðun og viðgerð á súmmíbátnum, útfyllir skoðunarmaður vottorð 
í þririti um, að báturinn sé í lagi. Skoðunarmaður heldur einu eintaki eftir, 
en annað eintak skal afhent skipstjóra til geymslu með skjölum skipsins og 
því þriðja skal skilað til skipaskoðunarinnar. 

d) 

tonn og slönguléttbátar, sem ætlaðir eru 5 

152. gr. 

Leiðbeining um notkun gúmmíbáta. 

Minnst tvisvar á ári skulu skipstjórnarmenn sýna skipshöfn geymslu gúmmií- 
björgunarbáta og gefa leiðbeiningar um notkun þeirra. Jafnframt skal líta eftir að 
vel fari um bátinn. 

6. gr. 

Á eftir B-lið komi nýr liður, sem verður C-liður, svo hljóðandi: 

C. Slöngubátar. 

153. gr. 
Slöngubátar eru bátar búnir til úr sterkum gúmmíbornum dúk og eru stöðugt 

hafðir uppblásnir um borð í skipinu. Viðurkenndar eru tvær gerðir: slöngubjörg- 
unarbátar, sem rúma frá 8—25 manns og hafa burðarþol frá 1.2 tonn upp í 3.1 

  8 mönnum og bera frá 450—700 kg. 
Slöngubátar skulu merktir merki skipaskoðunar ríkisins með númeri.



a) 

b) 
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154. gr. 
Útbúnaður slöngubjörgunarbáta. 

Báturinn skal gerður úr tveimur aðskildum slöngum 30—-40 em í þvermál og 
2—4 skilrúm skulu vera í hvorri slöngu eftir stærð bátsins. 
Í bátum, sem taka 20 menn og fleiri, skal vera kjalslanga og tvískiptir 
botnflekar úr viði. 
Tvær lekaskrúfur. 
Búnaður til að festa lyftitaug. 
Liflína kringum bátinn. 
Fjögur ræði og einn stýristolli. 
Tvö höld fyrir varaárar. 
Tvö höld fyrir hnífa. 
Dráttarbeizli. 
Hæfilega margar þóftur. 
Loftdæla með slöngu. 
Viðgerðarútbúnaður. 
Lekatappar. 

. Poki til þess að geyma ýmislegt lauslegt. 
Drifakkeri með línu. 
Sex 3 metra langar árar. 
Stýrisár 3.6 metra löng. 
Krókstjaki með kúlumynduðum oddi. 
Fimmtán metra löng fangalína. 

. Fata með taug. 
Austurtrog. 

. Tveir hnífar í skeiðum. 

Olíuljósker. 
flåt með einum litra af steinolíu. 

- Bárufleygur með 5 lítrum af hentugri olíu. 
Matarílát, 40 lítra, með matvælum viðurkenndum af skipaskoðun ríkisins. 

- Vatnsílát, sem rúma þrjá lítra af drykkjarvatni á mann. 
. Fjórir rauðir fallhlífarflugeldar og sex rauð handblys af viðurkenndri gerð. 
- Tvö flothæf reykmerki (til dagnota) af viðurkenndri gerð, er gefa frá sér 
rauðgulan reyk. 

. Tvær vatnsþéttar dósir af stormeldspýtum. 

. Eitt vatnsþétt vasaljós með tveimur varahlöðum og tveimur varaperum Í 
vatnsheldum umbúðum. 

. Góður áttaviti í áttavitaskýli með ljósi. 
Lyfjaskrín af viðurkenndri gerð. 
Merkjaspegill af viðurkenndri gerð til dagnota. 
Ryðfrítt drykkjarílát með mælistrikum. 

„ Leiðarvísir um merkjagjafir milli skipbrotsmanna og björgunarmanna. OD, » J Ð 

Tveir dósahnifar. 

Sleðar, bómur, kranar eða annar útbúnaður til útsetningar slíkra báta, skal 
viðurkenndur af skipaskoðuninni. 

c) Bátunum skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að koma þeim út beggja megin 
skipsins og vel fari um þá á stað þeim, sem þeir eru geymdir á og skal vandlega 
breytt yfir þá. 

d) Bátarnir skulu skoðaðir árlega og þrýstimældir. 
e) Um frágang tækja í slöngubjörgunarbátum gildir sama og um venjulega 

björgunarbáta.
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155. gr. 

Búnaður slönguléttbáta. 

Í slönguléttbátum skulu vera árar í öll ræði, lofthanddæla, botnflekar, viðgerðar- 
útbúnaður, lekatappar, vatnsþétt vasaljós og hnífur, enn fremur 500 metra lína. 
Skal þessi búnaður bundinn í bátinn á þann hátt, að fljótlega sé hægt að losa hann. 

156. gr. 

Leiðarvísir um notkun öryggistækja og eftirlit með þeim. 

Leiðarvísir. Leiðarvísir um notkun öryggistækja og annarra tækja, í. d. línu- 
byssu, flugelda, ljósmerkja, slökkvitækja o. fl. skal vera á íslenzku. 

Leiðarvísirinn skal prentaður á haldgott efni og límdur traustlega á tækið og 
umbúðirnar með greinilegum fyrirmælum og mynd, ef þurfa þykir. Hver sá, er 
selur tækin, ber ábyrgð á, að þessu sé framfylgt, þannig að fullnægjandi sé, að 
dómi skipaeftirlitsins. Skipstjóra er skylt að sjá um, að nægilega margir menn á 
skipinu kunni meðferð tækjanna. Hann ber ábyrgð á, að tækin séu geymd á góðum 
stöðum og enn fremur á endurnýjun þeirra, ef þau glatast eða skemmast. 

Eftirlit Þegar skoðun er gerð á skipi, og í hvert skipti, sem ástæða þykir til, 
skal skoðunarmaður ganga úr skugga um, að tækin séu í nothæfu ástandi. 

7. gr. 
Á eftir C-lið VIL kafla reglnanna komi nýr liður, sem verður D-liður, svo 

hljóðandi: 

D. Bjargbelti. 

157. gr. 
a) Bjargbelti af viðurkenndri gerð skal vera handa hverjum manni um bord í öll- 

um Íslenzkum skipum. 
b) Bjargbelti skulu geymd þar, sem fljótlega er hægt að grípa til þeirra. 
ce) Bjargbelti skulu ekki viðurkennd nema þau uppfylli eftirfarandi kröfur: 

1. að handbragð og efni sé sott. 
2. að það fljóti með 7.5 kg af járni í 24 klukkustundir. 

3. að það sé þannig sniðið, að komizt verði hjá því að svo miklu leyti og 
mögulegt er, að menn setji það öfugt á sig. 
að það styðji höfuðið þannig, að andlit meðvitundarlauss manns, myndi hald- 
ast upp úr sjónum og líkama hans halla afturyfir. 

5. að það geti snúið mannslíkama i sjó, þannig að hann liggi með halla afturyfir. 
6. að bad þoli olíur án þess að skemmast. 
7. 
8. 

það
 

að litur þess sé mjög áberandi. 
að við það sé tengd blístra. 

d) Uppblásanleg bjargbelti má nota í skipum, öðrum en farþegaskipum og olíu- 
flutningskipum, að því tilskildu: 
1. að lofthólfin séu tvö, sem að samanlögðu seta borið 15 kg. af járni í 24 

klukkustundir í ferskvatni eða hvort um sig 7.5 kg. 
2. að hægt sé að blása það upp bæði með munninum og frá loftflösku. 
3. að þau uppfylli kröfurnar, sem gerðar eru í c-lið þessarar greinar tölulið 

I, IIL, IV. V., VIT. og VIIL, jafnvel þótt aðeins annað hólfið sé útblásið. 
Aths.: VIII. töluliður í c-lið skal aðeins gilda um ny bjargbelti.
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158. gr. 

Merking. 

Öll bjargbelti og bjargvesti skulu merkt á greinilegan og varanlegan hátt med 
nafni verksmiðjunnar eða vörumerki, og viðurkennd af skipaeftirliti ríkisins, áður 

, 
en þau eru tekin í notkun. Bjargbelti og bjargvesti má ekki mála. 

159. gr. 

Viðurkenning bjargbeita. 

Beiðni um viðurkenningu á bjargbeltum og bjargvestum skal senda skipaeftir- 
liti ríkisins og skal henni fylgja fyrirmynd með nákvæmri lýsingu og greinargerð 
um, hvernig nota skuli. Fullnægi þau settum reglum, gefur skipaeftirlit ríkisins út 
viðurkenningarvottorð. Viðurkenningin er látin í té án endurgjalds, en kostnaður 
vegna viðurkenningarinnar, ef einhver er, greiðist af beiðanda. 

Þegar viðurkenning er fengin, hvílir sú skylda á framleiðanda, að láta skipa- 
eftirliti ríkisins í té leiðbeiningar til skipaskoðunarmanna, með mynd og lýsingu 
á því, hvernig á að setja bjargbeltið eða vestið á sig, og sams konar leiðbeiningar 
skulu látnar af hendi til þeirra, er kaupa bjargbelti eða vesti. 

8. gr. 
Á eftir D-lið VIL kafla reglnanna komi nýr liður, sem verður E-liður, svo 

hljóðandi: 

E. Bjarghringar o. fl. 

160. gr. 
a) Bjarghringar skulu gerðir úr heilu korki eða korkstykkjum, trénegldum og 

vel felldum saman, eða öðru efni, sem skipaeftirlit ríkisins viðurkennir. Hrein- 

dýrahár, sef, kapok, korkspæni eða korkmylsnu má ekki nota, né heldur bjars- 
hringa, sem blásnir eru upp með lofti. 

Bjarghringur skal geta flotið í hreinu vatni í 24 klst. með 14.5 kg af járni. 
Utan um korkið skal saumaður strigi, vel málaður og með kaðalumgerð. Innan- 
mál hringsins skal vera minnst 45 em (18 enskir þuml.). 

Bjarghringar skulu málaðir rauðir og hvítir, í fjórum reitum, hvítum og 

rauðum til skiptis. Á þá skal einnig mála nafn skipsins og heimilisfang, eða 
nafn. skipsins, umdæmisbókstafi og tölur, sé það fiskiskip. Skulu þeir enn 
fremur þola olíur. 

b) Sjálfkveikjandi ljósduflin, sem krafizt er samkvæmt b-lið 140. sr., skulu þannig 
úr garði gerð, að vatn geti ekki slökkt á þeim. Þau eiga að seta logað í 45 
mínútur að minnsta kosti og ekki má styrkleiki ljóssins vera undir 35 lumen. 

Í olíuflutningaskipum skulu notuð rafmagnsljós af viðurkenndri gerð. 
ce) Reykdufl skulu geta sefið frá sér reyk með áberandi lit í 15 mín. að minnsta 

kosti og vera sjálfvirk. Þau skulu höfð nálægt stjórnpalli skipsins og auðvelt 
skal vera að grípa til þeirra. 

d) Bjarghringum skal þannig fyrir komið, að fljótlegt sé að kasta þeim út; þeir 
mega ekki vera bundnir fastir. 

9. gr. 

A eftir D-lið VI. kafla reglnanna komi nýr liður, sem verður F-liður, svo 
hljóðandi:
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F. Rekakkeri björgunarbáta annarra en gúmmí- og slöngubjörgunarbáta. 

161. gr. 
Rekakkeri, sem notuð eru í björgunarbátum íslenzkra skipa, skulu vera þannig 

gerð: 

Rekakkerin skulu vera keilumynduð, opin í báða enda. Fyrir bjargbáta, sem eru 
allt að 8 m á lengd, skal efra opið vera 61 cm í þvermál, en fyrir bjargbáta, sem eru 
8 m og þar yfir, 69 em í þvermál. Neðra opið skal vera 125 cm í þvermál. Lengd 
frá efra opi að því neðra skal vera 122 cm. Báðir hringirnir skulu vera úr 10 mm 
galvaniseruðu járni. Segldúkurinn skal vera fyrsta flokks dúkur, í þremur hlutum, 
vel saumuðum saman, og á þeim kaðall 45 mm í ummál, sem endar í hanafæti, 75 em 

löngum og með „kós“. 

Kaðall rekakkerisins skal vera: 
Í bjargbátum minni en 7.92 m á lengd, 3 X lengdin, ummál 63 mm. 
Í bjargbátum minni en 9.14 m á lengd, 3 X lengdin, ummál 76 mm. 
Í bjargbátum yfir 9.14 m á lengd, 4 X lengdin, ummál 88 mm. 
Kaðallinn skal vel festur við rekakkerið. 

162. gr. 
Ljósmerki og bárufleygar. 

Ljósmerki. Ljósmerkjatæki skulu vera í samræmi við alþjóðareglur. Öll slík 
tæki skulu viðurkennd af skipaeftirlitinu. 

Bárufleygur. Bárufleygur skal taka 3—8 litra af olíu. Hann skal svo gerður, 
að olían geti runnið úr honum og breiðzt yfir sjávarflötinn, þegar hann hefur 
verið tengdur við rekakkerið. 

10. gr. 

160. gr. reglnanna verði 163. gr. og eftirfarandi greinar hækki því til samræmis. 

11. gr. 
Við 166. gr. reglnanna, sem verður 169. gr., komi viðbót, svo hljóðandi: 

Brunaboðar. 

Í fiskiskipum, sem eru 15—200 rúml. að stærð, skal vera brunaboði af viður- 

kenndri gerð í vélarúmi, enn fremur í vistarverum skipanna, sé í þeim eldfæri (olíu- 
eða kola-kyntur ofn eða eldavél). 

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með 
skipum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 2 14. janúar 1957, um gúmmíbjörgunarbáta í 
skipum og auglýsing nr. 3 14. janúar 1957, um breyting á reglum nr. 11 20. janúar 
1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra. 

Samgöngumálaráðuneytið, 28. febrúar 1962. 

Emil Jónsson. 
  
Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 3.58 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á 0.90 hverja kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 452.00 á ári 
fyrir allt að 25 m? gólfflöt af rúmi því, er lýsa skal og kr. 14.00 fyrir hvern 
ferm. umfram 25 m?. Fullt flatarmál skal greiða af gólffleti í búðum, vinnu-. 
stofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila í fermetra- 
gjaldið með 3.5. Þennan gjaldskrárlið má nota fyrir kæliskápa í verzlunum. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kwst.mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Á ljósmælinn 
reiknast ljósagjald kr. 3.58 á kwst., en á hinn mælinn kr. 0.90 á kwst. 
Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 0.65 hverja kwst. Auk 
þess greiðist fastagjald kr. 0.65 á mánuði af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar- 
herbergja. 

Við útreikning á gólffleti skal telja öll herbergi, sem eru ætluð til íbúðar 
og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Tekið skal tillit til, ef 
um súðarherbergi eða þvílíkt er að ræða. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst., þó skal minnsta árgjald vera kr. 270.00 
á hvert kw. í málraun vélanna. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 5 kw. er að ræða og notkunartími er 
meira en 500 klst. á ári, þannig: 

Kr. 490.00 fyrir fyrstu 50 kw. 
Kr. 405.00 fyrir næstu 50 kw. 
Kr. 325.00 fyrir umfram 100 kw. 

Auk þess skal greiða kr. 0.26 fyrir fyrstu 200000 kwst. og kr. 0.19 á kwst. 
fyrir umfram notkun. 
Ef um meira en 5 kw. er að ræða og ársnotkunin er meiri en 500 klst. á ári, 
um kwst.mæli, þannig: 

Fyrstu 50000 kwst. ársnotkun kr. 1.00 á kwst. 
Notkun umfram það kr. 0.77 á kwst. 
Selja má eftir þessum gjaldskrárlið rafmagn til súgþurrkunar fyrir sama 

verð á kwst. og umframnotkunin. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 28 aura kwst., enda megi þá rjúfa strauminn með klukkurofa 
í 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1% 
klst. í senn. 
Um tvígjaldsmæli á kr. 0.18 á kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og kr. 0.36 frá kl. 8 til 
kl. 23. 

B6
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Um kwstmæli á kr. 0.14 á hverja kwst., ef straumurinn er rofinn frá kl. 8 til 

kl. 23. 
Til hitunar í iðnaði. 
a) Á kr. 0.38 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 10000 kwst. á ári. 
b) Um tvígjaldsmæli á kr. 0.22 hverja kwst. frá kl. 23 til 8 og kr. 0.48 frá kl. 

8 til kl. 23. 
Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a) Að vélafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti tengingu klukkurofa fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir 

hann samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar, ofnar fasttengndir og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Raforkustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, 

sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi orku- 

söluna til þeirra, hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjórn, í samráði við rafveitusljóra, 

selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögu rafveitu- 

stjórnar. 
Notendur með sértaxta. 

Sértaxtar hækka hlutfallslega eins og þeir taxtar, sem þeir byggjast á. 

TI. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja fyrir veitu hverri og er ákvörð- 

un skuldbindandi fyrir notendann, sem skal greiða ársleigu af mælitækjum, san 

kvæmt eftirfarandi skrá: 

Tegund mælitækja Upp að 30 A. 35—75 A. 100 A. Ytir 100 A. 

Einfasa kwst.mælar .......... kr. 46.20 kr. 53.40 

Þrífasa kwst.mælar .......... — 75.20 -— 103.80 kr. 149.60 kr. 224.00 

Tvígjaldsmælar og mesta- 
straumsmælar ............… — 108.00 — 144.00 — 240.00 —- 360.00 

Klukkurofar ........00.0000.. — 216.00 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leiga vera að minnsta 
/ 

kosti 15% af verði mælatækjanna. 

II. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir 

veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 25.00. 

Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal loka veitunni tafar- 

laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 25.00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

Fyrir skoðun á raflögn við úttekt skal greiða tengingargjald, sem reiknast þannig: 

a) Nýjar veitur, fast gjald kr. 12.00, auk þess á hverja grein kr. 4.00. 

b) Breyttar veitur, fast gjald kr. 8.00, auk þess á nýja grein kr. 4.00. 

Fyrir endurskoðun skal greiða tvöfalt sjald.
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IV. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal miða við flutningsgetu heimtauganna samkvæmt töflunni, 
sem hér fer á eftir. Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 metrum eða loft- 
línu fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða yfirlengdargjald eins og taflan sýnir. 
Þetta gildir eingöngu fyrir byggingar utan skipulagðra byggingasvæða. 

Jarðstrengur Loftlína 
Málstraumur lágmark yfirlengd lágmark yfirlengd 

Liður Amp. kr. kr. á m. kr. kr. á stólpa 

1. 25 Í-fasa ........ 1200.00 1600.00 
2. 60 ð-fasa ........ 2400.00 2800.00 
3. 60 3-fasa ........ 3800.00 220.00 
4. 100 3-fasa ........ 4900.00 250.00 
5. 200 3-fasa ........ 9900.00 410.00 
6. 350 3-fasa ........ 17400.00 560.00 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styzlu greið- 
færa leið til varkassa. Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notenda- 
línu við götu, styztu greiðfæra leið að varkassa. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Söluskattur, samkv. lögum nr. 10/1960 um söluskatt, er talinn með í upphæð 

gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að sanga í gildi þegar í stað og Þirtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Akureyrar, nr. 77 4. maí 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 21. febrúar 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

26. febrúar. Nr. 16. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jófríðar Andrés- 
dóttur og Guðbjargar Gísladóttur, Gerði, Hvammssveit, útgefin á venjulegan hátt 
ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. febr. 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jófríðar Andrésdóttur og Guðbjargar Gísladóttur, 
Gerði, Hvammssveit. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 29. janúar 1962 af Finari Eyjólfssyni, bónda í Gerði, 

til minningar um fyrri konu hans, Jófríði Andrésdóttur, og móður hans, Guðbjörgu 
Gísladóttur.
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2. gr. 
Sjóðurinn er eign Barnaskólans að Laugum. Stofnfé sjóðsins er 10000.00 — tíu 

þúsund krónur —. 
3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að efla áhuga og virðingu fyrir verklegu námi. Heimilt 
er að verja allt að helmingi ársvaxta hvers s. 1. árs til verðlauna fyrir þau fullnaðar- 
prófsbörn, er á hverjum tíma skara fram úr í verklegu námi við barnaskólann að 

Laugum. 
Einnig skal heimilt, þegar nægilegt fé er fyrir hendi og sérstök ástæða þykir til, 

að veita efnilegum nemendum styrk til framhaldsnáms í verklegum greinum, enda 
nemi sú fjárhæð eigi meira en helmingi ársvaxta hverju sinni. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu þessir menn skipa: Skólastjóri og handavinnukennarar 

við barnaskólann að Laugum, ásamt gefanda sjóðsins meðan hans nýtur við — 
annars prófdómara skólans í verklegu námi. 

5. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxtast á hæstu vöxtum hverju sinni í tryggri lánsstofnun. 

Eitt eintak af skipulagsskrá þessari skal jafnan geymt í eldtryggri geymslu. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún síðan 

birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Gerði, 29. jan. 1962. 

Einar Eyjólfsson. Hólmfríður Andrésdóttir. 

Nr. 17. 6. marz. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 112/1955, um iðnskóla. 

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

Iðnskólum með 300 nemendur eða fleiri má, að fengnu samþykki ráðherra, 

skipta í deildir eftir iðngreinum, enda séu eigi færri en 150 nemendur í deild, en 

sameina má Í deild fleiri en eina iðngrein. 

2. gr. 
Á eftir 2. mgr. 34. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Í skólum, þar sem komið hefur verið á deildaskiptingu, sbr. 3. gr., getur ráðherra 

skipað einn yfirkennara fyrir hverja deild. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 45/1955 og öðlast þegar 

gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 6. marz 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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GJALDSKRÁ 

um greiðslur fyrir aukaverk presta. 

1. gr. 
Aukaverk sóknarpresta eru hin sömu, er tíðkazt hafa samkvæmt fyrirmælum 

laga og venjum þjóðkirkjunnar. 

2. gr. 
Fyrir aukaverk ber prestum greiðsla eins og hér segir: 

1. Fyrir skráningu nafns barns í ministerialbók ..... kr. 55.00 
2. — fermingu, ásamt undirbúningi ................ — 225.00 
3. — hjónavígslu ..............0000. 0... nn — 170.00 
4. — greftrun .......00eeeeeeneeeeveneeeneeneeee — 110.00 
5. — endurskoðun kirkjureiknings ................. — 25.00 
6. — vottorð, er prestur gefur í embættisnafni ..... — 10.00 

Prestur lætur ókeypis í té vottorð vegna meðlagsgreiðslu barna, vottorð um 
fjárhag fátækra manna og vottorð gefin samkvæmt beiðni sveitarstjórna, opinberra 
stofnana og annarra stjórnvalda. Enn fremur er presti skylt að gefa ókeypis vott- 
orð hlutaðeigendum um skírnir og hjónavígslur, er hann framkvæmir, enda sé 
þeirra vitjað til hans eigi síðar en viku eftir að athöfnin fór fram. 

3. gr. 
Nú flytur prestur, samkvæmt beiðni, ræðu við hjónavígslu eða jarðarför, og ber 

honum þá sérstök greiðsla fyrir það eftir ástæðum hlutaðeiganda, eins og tíðkazt 
hefur. 

4. gr. 
Sá skal greiða, er verk er unnið fyrir. Sveitarstjórn greiðir fyrir styrkþega. 

5. gr. 
Skylt er að veita presti fylgd honum að kostnaðarlausu, þegar hans er vitjað 

til aukaverka, svo og að greiða fararkostnað hans, ef nota þarf bát eða bifreið. 

6. gr. 
Gjaldskrá þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 36 1931 og gildir frá 1. marz 

1962 til 31. desember 1972, birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Með gjaldskrá þessari er úr gildi fallin gjaldskrá nr. 122 28. marz 1956, um greiðslur 
fyrir aukaverk presta. 

Verði breyting gerð á þessu tímabili á launum presta, skal gjaldskráin endur- 
skoðuð. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. marz 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Ragnar Bjarkan.
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REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Bæjarráð Hafnarfjarðarkaupstaðar ásamt bæjarstjóra fer með stjórn heimilis- 

hjálpar í Hafnarfirði í umboði bæjarstjórnarinnar. 

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

með umsögn læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem bæjarráð metur gildan, að 
hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, dauðsfalla 
eða af öðrum ástæðum. 

Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt um lengri tíma í senn en 20 daga. 

3. gr. 

Heimilishjålpin skal jafnan leitast vid ad hafa til taks eina konu til heimilis- 
hjålparinnar. Bæjarrådi ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur bær, sem 
heimilishjálpina stunda á vegum stofnunarinnar, séu hæfar til starfsins. 

4. gr. 
Bæjarsjóður Hafnarfjarðarkaupstaðar ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem 

konur, er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín, um- 
fram það, sem bætt er af sérstakri ábyrgðartryggingu, sem heimilishjálpin kaupir. 

5. gr. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 
bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp að nokkru eða 
öllu leyti, að fengnum tillögum bæjarráðs. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá, er bæjarstjórn setur og ráðherra 

staðfestir. 
Bæjarstjórn setur og reglur um greiðslu, innheimtu og annað, er hún telur máli 

skipta í þessu efni og annast fjárreiður stofnunarinnar. 

7. gr. 

Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti 
og reikningar Hafnarfjarðarkaupstaðar. 

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

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að % úr ríkissjóði, en % úr bæjarsjóði 
Hafnarfjarðarkaupstaðar. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp,
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til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. marz 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Jón S. Ólafsson. 

16. marz. Nr. 20. 

SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana í Hafnarfirði. 

1. gr. 

Sölubúðum í Hafnarfirði skal lokað dag hvern eigi síðar en segir í samþykkt 
þessari. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 18 og þær ekki 

opnaðar aftur fyrr en kl. 7.30 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu frá þessu þær 
undantekningar, er nú skal greina, sbr. 3. gr.: Aðfangadag jóla og gamlársdag 
skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 12. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag 
jóla er heimilt að halda sölubúðum opnum til kl. 24. Síðasta laugardag fyrir jól 
(annan en Þorláksmessudag, ef hann ber upp á laugardag) eða annan virkan dag 
skömmu fyrir jól, er heimilt að halda sölubúðum opnum til kl. 22. 

Á tímabilinu frá 1. okt. til 30. apríl skal loka eigi síðar en kl. 13 á laugardögum, 
og á tímabilinu frá og með 1. maí til 30. sept. skal loka eigi síðar en kl. 12 á 
laugardögum. Allt árið er heimilt að hafa sölubúðir opnar til kl. 19 á föstudögum. 
Enn fremur getur bæjarstjórn að fengnu samþykki Verzlunarmannafélags Hafnar- 
fjarðar, Kaupmannafélags Hafnarfjarðar og Kaupfélags Hafnfirðinga með sérstakri 
samþykkt heimilað, að sölubúðir séu opnar til kl. 22 einn virkan dag í viku hverri 
allt árið eða hluta úr ári. Þá er heimilt að hafa opið fyrsta laugardag í desember 
til kl. 16 og annan laugardag í desember til kl. 18. 

3. gr. 
Almenna helgidaga þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta 

mánudag i ágúst mega engar sölbúðir vera opnar, sbr. þó 5., 6. og 7. gr. Hinn 1. 
mai skal sölubúðum lokað kl. 12 á hádegi, ef þann dag ber upp á virkan dag. 

4. gr. 
Brauð- og mjólkursölubúðum má halda opnum á almennum helgidögum, sumar- 

daginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst frá kl. 10 f. h. til kl. 2 e. h. ein- 
göngu til sölu á brauðvörum, mjólk og mjólkurvörum. 

5. gr. 
Ákvæði samþykktar þessarar ná ekki til sölu lyfja né sjúkraáhalda lyfjaverzl- 

unar í bænum. 

6. gr. 
Bæjarstjórn getur leyft, að vikið sé frá framangreindum ákvæðum um lokunar- 

tíma sölubúða, þegar um er að ræða:
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a) Bifreiðastöðvar, biðskýli og verzlanir, sem hafa sérstakt leyfi bæjarstjórnar 
og heilbrigðisnefndar til að verzla með takmarkaðan fjölda vörutegunda, nánar til 
tekið: Blöð, tóbaksvörur, öl, sælgæti, gosdrykki og ís, brauðvörur og mjólk. 

b) Veitingastaðir, sem samkvæmt sérstöku leyfi bæjarstjórnar og heilbrigðis- 
nefndar, selja heitar máltíðir og kaffi, enda sé sú starfsemi meginhluti rekstursins 
að dómi heilbrigðisnefndar. Veitingastaðir, sem um ræðir í b-lið, skulu undanþegnir 
gjaldi því, sem um ræðir í þessari grein. 

Í verzlunarstöðum þessum má sala fara fram á virkum og helgum dögum kl. 7.30 
til 23.30, þó skal lokað föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, 17. júní, jóla- 
dag, aðfangadag jóla og gamlársdag skv. því sem segir í 2. gr. 

Bæjarstjórn veitir heimild til verzlunarreksturs samkv. þessum greinum, og 
eru leyfin bundin við nafn handhafa auk götu og húsnúmers, sömuleiðis hefur bæjar- 
ráð heimild til að afturkalla leyfin, hvenær sem er, ef leyfisskilyrðum eða reglum 
varðandi reksturinn er ekki fylgt. Fyrir leyfi til verzlunarreksturs samkvæmt þessari 
grein, skal leyfishafi greiða árlegt gjald til bæjarsjóðs, er greiðist ársfjórðungs- 
lega fyrirfram. Bæjarstjórn ákveður gjald þetta til eins árs í senn. Gjald þetta má 
innheimta með lögtaki. Bæjarstjórn er heimilt að setja nánari reglur um einstök 
leyfi til verzlunarreksturs samkvæmt þessari grein. 

7. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum eða annars 

staðar utan verzlana nokkurn þann varning, sem verzlunarleyfi þarf til að selja. 
Heimilt er þó að selja eftir lokunartíma kol, salt, olíur, veiðarfæri og vistir til 

skipa, sömuleiðis er heimilt að veita viðtöku vörum aðkomumanna í geymsluhús 

verzlana. 

8. gr. 
Heimilt er að afgreiða eftir lokunartíma sölubúða þá, sem komnir eru inn í 

verzlunina fyrir lokunartíma. 

9. gr. 
Heimilt er lögreglustjóra að veita undanþágu frá samþykkt þessari fyrir einstaka 

daga, ef sala verzlunarinnar fer fram til ágóða fyrir góðgerðastofnanir og fyrirtæki 

að dómi lögreglustjóra. 

10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 100.00—5000.00 krónum, og renna 

sektirnar í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka að hætti 

opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem er gerð af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samkvæmt lögum nr. 

17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld samþykkt nr. 97 19. júní 1944, um lokunartíma sölu- 

búða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði með áorðnum breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. marz 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr, 13—20. Útgáfudagur 9. júní 1962.
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14. marz. 47 Nr. 21. 

AUGLÝSING 
um afnám vegabréfsáritana fyrir bandaríska og kanadíska ríkisborgara. 

Frá og með deginum í dag að telja eru bandarískir og kanadískir ríkisborgarar, 
er ferðast vilja til Íslands, undanþegnir þeirri skyldu að fá áritun í vegabréf sín 
(visum) samkvæmt heimild í 3. mgr. 8. gr. reglugerðar frá 24. maí 1937. 

Undanþága þessi gildir eingöngu um ferðamenn og veitir rétt til allt að þriggja 
mánaða dvalar hverju sinni, en veitir hins vegar ekki rétt til að stunda atvinnu 
hér á landi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. marz 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Baldur Möller. 

19. marz. Nr. 22. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Reykjavík. 

1. gr. 
Skrifstofa félags- og framfærslumála fer með stjórn heimilishjálpar í Reykjavík 

undir yfirstjórn borgarráðs og borgarstjóra. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar í Reykjavík er í hönd- 

um konu með þekkingu á heimilisstörfum, er borgarstjóri skipar. Hún á rétt á að 
sitja fundi borgarráðs, þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina, og hefur 
þar málfrelsi og tillögurétt. 

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

með vottorði læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem forstöðukona heimilis- 
hjálparinnar metur gildan, að hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, 
barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. 

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

3. gr. 
Heimilishjálpin skal jafnan leitast við að hafa til taks nægilega margar konur til 

heimilishjálpar. 
Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, sem 

heimilishjálp stunda á vegum stofnunarinnar, séu hæfar til starfsins, hafi t. d. 

B7 
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lokið tilskildu námskeiði eða sýnt hæfni í verki og séu ekki haldnar smitandi 

sjúkdómum. Skulu þær leggja fram vottorð heilsuverndarstöðvar eða trúnaðarlæknis. 

Ef borgarráð æskir þess, skal Húsmæðraskóli Reykjavíkur halda uppi kennslu 

til leiðbeiningar konum, sem taka vilja að sér að stunda heimilishjálp samkvæmt 

samþykkt þessari, ef húsrúm skólans og aðrar aðstæður leyfa. 

Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 

borgarráðs. 

4. gr. 

Borgarsjóður Reykjavíkur ber ekki fjárhagslega ábýrgð á tjóni, sem konur þær, 

er vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

5. gr. 
Borgarráð ákveður, hvert form skuli vera á umsóknum um heimilishjálp. 

Borgarráð getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp að nokkru eða öllu 

leyti að fengnum tillögum forstöðukonu heimilishjálparinnar. 

6. gr. 

Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá, er borgarstjórn setur að fengnum 

tillögum skrifstofustjóra félags- og framfærslumála og forstöðukonu og ráðherra 

staðfestir. 
Borgarráð setur nánari reglur um greiðslu, innheimtu eða annað, er það telur 

máli skipta í þessu efni. 

7. gr. 

Skrifstofa félags- og framfærslumála veitir heimilishjálpina, nauðsynlega fyrir- 

greiðslu um húsnæði og afnot áhalda, svo og skrifstofustörf. 

. 8. gr. rum 

Reikningar heimilishjålparinnar skulu endurskodadir årlega med sama hætti og 

reikningar Reykjavikurborgar. 

9. gr. 

Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lågum um 

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

úr borgarsjóði. Um greiðslu kostnaðar, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr. reglugerðar 

þessarar, fer þó sem rekstrarkostnað húsmæðraskóla. in Du 

10. gr. Eee …. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og er reglugerð nr. 122 21. sept. 1954, jafnframt 

felld úr gildi. 

Reglugerð þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið. og samþykkt, stað- 

festist hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 

lögum, til þess að taka gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. marz 1962. 

CF. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 15 17. febrúar 1959, um breyting á reglugerð nr. 180 
16. september 1952, um Ráðningarstofu Reykjavíkurbæjar. 

1. gr. 
2. tl. 1. gr. reglugerðarinnar falli niður og breytist greinin samkvæmt þvi. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt stað- 
festist hér með samkvæmt 2. gr. laga nr. 52 9. april 1956, um vinnumiðlun, til. þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. marz 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

23. marz. Nr. 24. 

AUGLÝSING 

um flokkun á kartöflum. 

- Tilraunaráð jarðræktar hefur samkvæmt ákvæðum 14. gr. reglugerðar nr. 96 
16.. júlí 1956, um Grænmetisverzlun landbúnaðarins og mat og flokkun á garð- 
ávöxtum, ákveðið að kartöflum skuli skipað í flokka, sem hér segir: 

Úrvalsflokkur: 

Gullauga. 
Rauðar, íslenzkar. 
Möndlukartöflur. 

1. flokkur: 

Rya. 
Bintje. 
Eigenheimer. 
Alpha. 
Dir. Johannson. 

Ackersegen (Akurblessun). 
Duke of York. 

Gular, íslenzkar. 

King Edward. 
Júlí. 
Pontiac. 

Furore.
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Eftirgreindar kartöflur, snemmvaxnar tegundir, eru flokkaðar i I. flokk fram 

til 20. september, en sem Il. flokks kartöflur eftir þann tíma. 

Skaan. 
Saga. 
Eva. 

Ráðuneytið hefur staðfest þessa ákvörðun, sem kemur til framkvæmda frá og 

með næsta uppskeruári, þar til annað verður ákveðið. 

Landbúnaðarráðuneytið, 23. marz 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 25. 28. marz. 

AUGLÝSING 

um niðurfærslu aðflutningsgjalda o. fl. 

Með heimild í athugasemdarákvæðum við nr. 11 í 39A kafla tollskrár, sbr. 10. 

gr. laga nr. 4/1960, um efnahagsmál, hefur ráðuneytið ákveðið, að innflutnings- 

gjald skuli falla niður af plötum, þynnum, rörum og stöngum í nr. 4, 5 og 6 í 39A 

kafla og að vörur þessar skuli eftirleiðis við tollskoðun og tollútreikning flokkast 

eins og hér segir: 

Tollskrá: 

Kafli Nr. 

39A — plötur og þynnur, ót. a. . 

4  — — einlitar og ómunstraðar: magna verð. 

a — — — sléttar eða Þáraðar, gagnsæjar eða  Toll- tollur tollur 

hálfgagnsæjar, til notkunar í stað  einins Aurar  % 

glers, klæðningar á hús o. þh. .... Í kg 7 8 

b — — — annars .....000000 nn — 7 8 

K — — aðrar .......0000000 00. — 7 15 

6 — rör og stengur: 

b — — vatnsleiðslupípur ......0.000000000000.. — 7 10 

c — — þéttilistar til lokunar á þensluraufar .. — 7 10 

d — — annafrs ....0.000000 rr — 7 15 

Þá hefur ráðuneytið einnig með heimild í athugasemdarákvæðunum við nr. 11 

í 39A kafla tollskrár, sbr. 10. gr. laga nr. 4/1960, um efnahagsmál, og 18. gr. laga nr. 

10/1960, um söluskatt, fært niður aðflutningsgjöld af eftirgreindum vörum þannig, 

að gjöldin af þeim verði eins og að neðan greinir og þær flokkist eins og þar greinir: 
Vöru- 

Tollskrá: mans Verdi 
Kafli Nr. eining — Áurar 
39A 1lm Linustampar úr plasti, gataðir .............. 1 kg 7 8 

11n Fiskkassar úr plasti .......0000000. 0... — 2 2 

1lo Rennilásar úr plasti .......0.00000 0... 0... — 7 15 

1lp Bætingarefni úr plasti .......0..0000000000... — 7 30 

1lq Stålgirdingarnet, plasthudud ................- — 2 

1ir Girðingarstaurar, plasthúðaðir ............... — 2 

— 1ls Plastplåtur til myndamótagerðar ............. — 7 8
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Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum. 
Línustamparnir í 39A/11m, fiskkassarnir í 39A/11n, bætingarefnin í nr. 39A/1lp, 
stálgirðingarnetin í 39A/11g, girðingarstaurarnir í 39A/11r og plastplöturnar í nr. 
39A/11s skal undanþegið innflutningsgjaldi og fiskkassarnir í nr. 39A/11n undan- 
þegnir innflutningssöluskatti. 

Loks hefur ráðuneytið ákveðið að nota heimildina í 3. gr. laga nr. 90/1961, 
um lækkun aðflutningsgjalda af nokkrum vörum, fyrir eftirtaldar efnivörur til 
töskugerðar þannig, að gjöldin af þeim verði eins og að neðan greinir og að þær 
flokkist eins og hér segir: 

Tollskrá: Vöru- Verð 
Kafli Nr. Toll- "tollur tollur 

36 ða Aðrar húðir og skinn, sútuð, lituð eða unnin eining  Aurar 9% 
á svipaðan hátt, åt. a., til töskugerðar ...... 1 kg 2 8 

39 4 Plötur, þræðir og stengur, åt. a. úr svamp- 
gúmmíi, til töskugerðar ..................... — 7 2 

44 8b Pappi 700 g/m? eða þyngri, til töskugerðar .. — 2 8 
71 17a Smávarningur í þessu tollskrárnúmeri til tösku- 

gerdar ..............00. 000 — 2 10 

Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum, 
en framangreindar vörur í nr. 44/8b og 71/17a skulu undanþegnar innflutnings- 
gjaldi. 

Ofangreindar vörur í nr. 36/5a, 39/4, 44/8b og 71/17a teljast því aðeins til 
þessara númera með þeim lækkuðu gjöldum, sem þar eru ákveðin, að viðtakandi 
reki töskugerð og lýsi því yfir í aðflutningsskýrslu, að vörurnar verði einungis 
notaðar til töskugerðar. 

Enn fremur skal í stað orðsins „— flöskur“ í nr. 11b í auglýsingu ráðuneytisins 
nr. 115/1959, um niðurfærslu aðflutningsgjalda, koma: 

„—flöskur, flöskutappar og hettur“. 

Fjármálaráðuneytið, 28. marz 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

22. marz. Nr. 26. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups. um stofnun 

sérstakrar kirkjusóknar með kirkju í Hveragerði. 

Með skírskotun til bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 8. f. m., varðandi 
tilmæli íbúa Hveragerðis um stofnun sérstakrar kirkjusóknar með kirkju í Hvera- 
gerði, tekur ráðuneytið fram, að þar sem fyrir liggur samþykki safnaðarfundar 
Kotstrandarsóknar og héraðsfundar Árnesprófastsdæmis fyrir ráðstöfun þessari, 
samþykkir það með tilvísun til tillagna yðar og 8. gr. laga nr. 31 1952, um skipun 
prestakalla, að Kotstrandarsókn verði skipt í tvær sóknir, Kotstrandarsókn og Hvera- 
gerðissókn, þannig að Hveragerðishreppur verði sérstök sókn, enda haldi Kotstrand- 
arkirkja eignum sínum og sjóði óskertum og samkomulag verði um afnot hinnar 
nýju Hveragerðissóknar af Kotstrandarkirkju meðan þeirra gerist þörf.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 202 19. nóvember 1959, um takmörkun 

leigubifreiða í Reykjavík og ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Reykjavík skal, á meðan 

bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar og hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps ekki leyfa 
fólksbifreiðastöðvar, hvor í sínu lögsagnarumdæmi, fyrir aðrar bifreiðar en frá bif- 
reiðastöðvum í Reykjavík, miðuð við íbúatölu á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins 
Frama, Reykjavík, þannig, að ein bifreið komi á hverja 150 íbúa, sem þar eiga 
lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Félagssvæði samkv. 1. mgr. telst Reykjavík, Kópavogskaupstaður og Seltjarnar- 
neshreppur. 

Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 150 íbúa, skal ekki 
veita ný leyfi vegna fjölgunar íbúa, nema eitt fyrir hverja 1500 íbúa, en veita skal 
nýtt atvinnuleyfi í stað hvers atvinnuleyfis, sem losnar. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða 
og íbúatölu, skal veita atvinnuleyfi vegna fólksfjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir 
hverja 150 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. október ár hvert, ef veita skal 
þau samkvæmt framansögðu. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 40 29. maí 1957, um leigubifreiðar 
í kaupstöðum og kauptúnum og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 28. marz 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 28. 28. marz. 

GJALDSKRÁ 

Héraðsrafmagnsveitna ríkisins. 

I. RAFORKA 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði sem 
hér segir, nema á veitusvæðum, sem sérstakar gjaldskrár eru settar fyrir: 

rr A. Lýsing. 

11. Um kwst.mæli á kr. 4.40 hverja kwst. 
12. Um kwst.mæli á kr. 2.20 hverja kwst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur .............. kr. 12.40 á m? á ári. 
Fyrir ganga, geymslur. 0. þ. h. 2........0000.00 00... — 550 á m? á ári.
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B. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

21. Um kwst.mæli þannig reiknað: 

22. 

23. 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.): 
af einfasa mælingu .................22..0 00... nn nn. kr. 11.00 á mán. 
af þrífasa mælingu ...............00000 0. 0000 — 22.00 á mán. 

b.. Orkugjald 

… af allri notkun ................000.. 0. enn — 1.10 á kwst. 

c. Fastagjald 

af hálfri gjaldskráreiningu ...............00..0.00. 00... —  6.00 á mán. 
af hverri heilli gjaldskráreiningu ...................... — 11.00 á mán. 

Gjaldskráreining reiknast sem hér segir: 

(1) Fyrir fjölskylduheimili 
ein eining fyrir hvert íbúðarherbergi. 
Til íbúðarherbergja teljast öll herbergi, sem ætluð eru sem íveru- 

herbergi, og eldhús, en ekki gangar, baðherbergi eða geymslur. Her- 
bergi, sem er minna en 5 má, telst sem hálft, en stærra en 25 m? sem 

tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m? má miða við 
- samanlagt flatarmál þeirra þannig, að hverjir 10 m? jafngilda einu her- 
bergi og hverjir 5 m? hálfu herbergi. 

(2) Fyrir félagsheimili (skóla, sjúkrahús, gistihús o. þ. h.) 
ein eining fyrir hverja 20 m? gólfflatar. 
Gólfflötur mælist milli útveggja, þó að frátöldum geymslum, sem 

sjaldan er farið um, og göngum þeim tilheyrandi. 
Rafmagnsnotkun í gripahúsum og öðrum húsum, sem notuð eru við 

búskap, er heimilt að selja eftir þessum gjaldskrárlið. Rafmagnsveitustjóri 
setur reglur um útreikning gjaldskáreininga af slíkum húsum og tækj- 
um í þeim. 

Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða 
má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 1.10 hverja kwst., enda 
séu suðu- og hitunartæki fasttengd og öll önnur notkun seld eftir liðum 11 eða 12. 

Heimilt er einnig að selja slíkum notendum eftir lið 32. 
Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl, og sýnir annars 
vegar orkunotkun yfir aflstillingu og hins vegar heildarorkunotkun. Aflstill- 
ing skal vera 500 wött, að viðbættum 300 wöttum fyrir hverja gjaldskrár- 
einingu, sem ákveðst samkvæmt gjaldskrárlið 21. Notendur, sem stunda 
búrekstur, eiga þó völ á stærri aflstillingu, þó ekki hærri en tvöfaldri og hæst 
10 kw. Þegar aðstæður leyfa, getur rafmagnsstjóri veitt hærri aflstillingu 
en að ofan greinir, þó eigi hærri en 10 kw. Aflstilling skal gilda til eins árs í senn. 
Heimila má þó hækkun aflstillingar við ársfjórðungsmót, ef skrifleg umsókn 
hefur borizt með minnst eins mánaðar fyrirvara. 

Notandi greiði sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

a. Aflgjald: 

af lágmarksstillingu ................00.000. 0000... kr. 1680 á kw. á ári 
af stillingu þar fram yfir, allt að tvöfaldri lágmarksstill. —- 1150 á kw. á ári 
af stillingu umfram tvöfalda lágmarksstillingu ...... kr. 1415 á kw. á ári 

b. Orkugjald: 

af allri notkun ................000 0... n nn — 0.18 á kwst. 
af notkun yfir aflstillingu auk þess ............... — 2.00 á kwst. 

Leiga á einum mæli er innifalin í aflgjaldinu.
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24. Ef um er að ræða meira afl en 10 kw. til búreksturs, má selja um afl- og orku- 
mæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 

a. Aflgjald: 
af notuðu afli .............00.. 00... nn kr. 1415 á kw. á ári 

b. Orkugjald: 
af allri notkun .........200.0000 00. — 0.18 á kwst. 

Notað afl hvers árs telst vera meðaltal fjögurra álestra, sem fara fram 
með sem næst þriggja mánaða millibili. Aflnotkunin mælist sem meðalálag 
yfir stundarfjórðung. 

C. Vélanotkun. 

31. Um kwst.mæli á kr. 2.20 hverja kwst. Lágmarksgjald skal vera kr. 1320 á ári 
og ekki lægra en sem svarar kr. 523 á ári fyrir hvert kw. í málraun véla. 

32. Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 

a. Aflgjald: 
af notuðu afli ............0000. 000. kr. 1265 á kw. á ári 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ...........00.0000 00... n -— 0.34 á kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins 
mánaðar. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. Minnsta 
aflgjald skal vera kr. 2640 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raf- 
orkunotkun atvinnufyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra 
slíkra staða, gegn greiðslu fastagjalda af ljósanotkun o. fl. samkvæmt regl- 
um, sem rafmagnsveitustjóri setur. 

33. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kwst.mæli á 34 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 990 

á ári fyrir hvert kw. í málraun véla. 
Minnsta aflgjald skal vera kr. 2640 á ári. 

34. Raforku til súgþurrkunar og hliðstæðra nota á tímabilinu 1. júní til 1. nóv. 
má selja gegn fastagjaldi, óháðu notkunartíma, sem nemi kr. 371 á ári, fyrir 
hvert kw. í málraun véla, og auk þess 34 aura á hverja kwst. Kaupandi skuld- 

. bindi sig þá til að nota ekki vélarnar utan tímabilsins 1. júní til 1. nóv. nema 
með leyfi rafmagnsveitustjóra og gegn greiðslu fulls fastagjalds samkvæmt 
lið 33 kr. 990 á hvert kw. í málraun véla. Kaupandi skuldbindi sig enn 
fremur til að takmarka samtímisnotkun sína með tilliti til stærðar spenna 
og annarra aðstæðna, samkvæmt sérstökum fyrirmælum rafmagnsveitustjóra 
í hverju tilfelli. 
Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull álags- 

ins hjá notanda sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, geta rafmagnsveiturnar krafizt 
þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi, en þar til það er gert, greiði kaupandi 
hærra verð fyrir raforkuna og fari sú hækkun eftir sérstökum ákvæðum þar um. 

Rafmagnsveitustjóri getur bannað uppsetningu rafsuðuspenna nema skriflegt 
leyfi komi til. Hann getur takmarkað notkun rafsuðuspenna við tiltekna tíma sólar- 
hrings. Þá getur hann krafizt þess, að fasviksstuðull rafsuðuspenna sé leiðréttur 
þánnig, að hann verði ekki lægri en 0.8 og auk þess setur hann reglur um auka- 
fastagjöld af rafsuðuspennum. 

D. Hitun. 

41. Til húshitunar um kwstmæli á 60 aura hverja kwst., enda megi rjúfa straum- 
inn i allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna.
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Til húshitunar um kwst.mæli á 25 aura hverja kwst., enda megi rjúfa straum- 
inn i allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna um hádegi 
og síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Til húshitunar um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst. í 9 klst. á tímanum frá 
kl. 22 til kl. 9. 
Til hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum um kwst.mæli á 60 aura hverja 
kwst., enda megi rjúfa strauminn i allt að 3 klst á dag á tímum mesta álags 
rafmagnsveitnanna um hádegi og síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í 
senn. Lágmarksgjald skal vera kr. 1200 á ári. 
Til hitunar á vatnsgeymum og gufukötlum um kwst.mæli á 25 aura hverja 
kwst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 9. Lágmarksgjald skal vera kr. 
1200 á ári. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukalla í brauðgerðarhúsum og til 
annarra hliðstæðra nota, um tvígjaldsmæli á 26 aura hverja kwst. í 10 klst. á 
sólarhring á tímanum frá kl. 22 til kl. 10 og 75 aura hverja kwst. í 10 klst. á 
tímanum frá kl. 8 til kl. 24, enda sé straumurinn rofinn í 4 klst. á mestu 
álagstímum ragmagnsveitnanna, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1600 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 
afls hitunartækja. 

- Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík, þannig að gjaldskrár- 
verðið teljist jafngilda 1550 króna verði á olíutonni, en hækki eða lækki um 
24 aura hver kwst. á liðunum 41, 44 og síðari hluta 46 og 1 eyri hver kwst. 
á liðunum 42, 45 og fyrri hluta 46 og 0.7 eyri hver kwst. á lið 43, fyrir hverjar 
fullar 75 krónur, sem olíutonnið hækkar eða lækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafmagnsveitustjóri ákveðið, að rafmagnsveiturnar leggi til rofa og annist við- 
hald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, 
samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mælitækja. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafmagnsveitnanna, 
ofnar og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar not- 
aðir, þegar þess er krafizt. 

Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 
rafmagnsveiturnar setja um einangrun. 

E. Önnur raforkunotun. 

. Til að nota um vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.20 hverja kwst. 

Þar sem ástæður leyfa, að dómi rafmagnsveitustjóra, að komið verði upp úti- 
lýsingarkerfi, er heimilt að selja rafmagn til útilýsingar á kr. 1.43 hverja kwst., 
enda hafi uppsetning kerfisins verið kostuð af notanda. 

Heimilt er að lækka orkugjaldið niður í 55 aura á kwst. gegn greiðslu 
fastagjalds samkvæmt reglum, sem rafmagnsveitustjóri setur. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á, er raf- 
magnsveitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert 
skipti, en eigi lengur en til eins árs i senn. 
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II. MÆLALEIGA 

Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir 
hverri veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða 
leigu af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 60 A og minni .................... kr. 6.00 á mán. 
2. — þrífasa kwst.mælum 50 A og minni .............0...0... — 13.00 - — 
3. — þrífasa kwstmælum yfir 50 A og til 100 A ............ -— 18.00 - — 
4.. — þrífasa kwst.mælum yfir 100 A (straumspennamælar) .. -— 44.00 - —. 
5. — mestaaflsmælum 100 A og minni ............0.00...0... — 38.00 - — 
6. — mestaaflsmælum yfir 100 Á (straumspennamælar) ...... — 71.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til héraðsrafmagnsveitna ríkisins. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, þannig að beita þurfi 
reglugerðarákvæðum um lokun fyrir veitu, má taka gjöld fyrir lokunartil- 
kynningu og enduropnun, allt að kr. 180 samtals. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt umboðs- 
manni héraðsrafmagnsveitna ríkisins 90 kr. gjald. Gjaldið skal greitt á að- 
setursstað umboðsmannsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt raforkulögum nr. 12 2. apríl 
1946 til þess að öðlast gildi 1. apríl 1962, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga: ad máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá héraðsrafmagnsveitna 
ríkisins nr. 28 10. febr. 1961. 

Átvinnumálaráðuneytið, 28. marz 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðarfjarðarkauptún 

nr. 213, 19. desember 1960. 

1. gr. 
1. málsgrein 2. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð 

Reyðarfjarðar, og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni, til byggingar 
mannvirkja, er höfninni tilheyra og til leiðarmerkja við höfnina og innsiglingu. 
Hafnarnefnd Reyðarfjarðar skipa þrir menn, kosnir af hreppsnefnd til fjögurra ára 
í senn og skal einn þeirrá ávallt vera í hreppsnefndinni. Nefndin kýs formann og 
reikningshaldara úr sínum hópi. Kosning í hafnarnefnd skal jafnan fylgja hrepps- 
nefndarkosningum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. april 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 3. apríl 1962. 

Emil Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

4. apríl. Nr. 30. 

REGLUGERÐ 

fyrir Landsbanka Íslands. 

L KAFLI 

Hlutverk og skipulag bankans. 

1. gr. 
Landsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, en lýtur sér- 

stakri stjórn. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess að taka lán 

erlendis án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sérstaka lagaheimild hverju 
sinni. É 

Hlutverk bankans er að reka hvers konar bankaviðskipti, og stuðla að vexti og 
viðgangi atvinnuvega landsmanna. 

2. gr. 
Landsbanki Íslands hefur heimili og varnarþing í Reykjavík. 

II. KAFLI 

Um starfsemi bankans. 

. 8. gr. 
Hlutverk sitt leysir Landsbanki Íslands af hendi með því: 

a. að taka við fé til ávöxtunar og varðveizlu með hlaupareiknings- eða sparisjóðs- 
kjörum,
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að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir; 
að kaupa og selja verðbréf; 
að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar; 
að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend bankaviðskipti; 
að taka við geymslufé (depositum) og hafa með höndum umsjón og varð- 
veizlu eigna; 

g. að annast önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 
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A. INNLÁN 

1. Sparisjóðsbækur. 

4. gr. 
Sparisjóðsdeild bankans tekur við fé til ávöxtunar í sparisjóðsbækur, minnst 

10 krónur í senn. Þó er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum upp- 
hæðum til ávöxtunar, ef bankastjórnin telur það óhagkvæmt. 

5. gr. 
Þegar innstæðan nemur minnst 10 krónum, reiknast vextir af heilum krónum 

frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn. 
Vextir reiknast 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. 
Vexti skal færa í sparisjóðsbók, þegar hún í fyrsta sinn er sýnd í bankanum 

eftir að þeir voru lagðir við innstæðuna. 

6. gr. 
Af fé, sem stendur inni í venjulegri sparisjóðsbók, verður greitt það, er menn óska, 

án uppságnarfrests. Þó er bankastjórninni heimilt að áskilja, að upphæðum frá 10000— 
30000 krónum sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir með tveggja 
mánaða fyrirvara. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að greiða meira en 
30000 krónur á mánuði hverjum úr sömu sparisjóðsbók. 

Bankanum er heilmilt að taka við til ávöxtunar á sparisjóðsbókum fé, sem 
bundið er til tiltekins tíma eða háð fyrirfram ákveðnum uppsagnarfresti. Skulu 
bækur þessar greinilega auðkenndar. Heimilt er að greiða hærri vexti af bundnum 
innstæðum en af fé með venjulegum sparisjóðskjörum. 

7. gr. 
Viðskiptamaður, sem fær nýja sparisjóðsbók, greiðir fyrir hana gjald sam- 

kvæmt ákvörðun bankastjórnar. 
Sá, sem leggur inn eða tekur út fé úr sparisjóðsbók, skal afhenda útfyllt eyðu- 

blað samkvæmt nánari ákvörðun bankastjórnar. Sparisjóðsinnstæður skulu að jafnaði 
bera nafn eiganda þeirra, en heimilt er einnig að auðkenna þær eða að þær séu 
nafnlausar án auðkenna. Vanti einhverjar þær upplýsingar, sem eyðublaðið krefst, 
getur bankinn neitað um afgreiðslu. 

Þegar fé er lagt inn eða tekið úr sparisjóðsbók, skal það fært í bókina, og nægir 
þá kvittun gjaldkera sé um vélabókhald að ræða. Heimilt er þó að taka við inn- 
borgun gegn kvittun, án þess að sparisjóðsbók sé sýnd, enda fellur slík kvittun úr 
gildi, þegar innborgunin hefur verið færð í bókina, næst þegar bókin er sýnd í 
bankanum. 

Eigendur sparisjóðsbóka geta mælt svo fyrir, að aðrir en þeir sjálfir megi ekki 
leggja inn eða taka út fé úr bókum þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandar-“ 
sýnishorn sitt um leið. Að öðrum kosti ber bankinn eigi ábyrgð á heimildar- 
lausri úttekt eða innborgun.
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8. gr. . : 

Bankastjórninni er heimilt að segja lausu fé í sparisjóðsbókum með þriggja 
mánaða fyrirvara, annaðhvort með áritun í bókina eða auglýsingu í Lögbirtinga- 
blaði. Eftir að sá fyrirvari er liðinn, greiðast engir vextir af því fé, sem sagt er upp. 

9. gr. 
Glatist sparisjóðsbók ber eiganda að snúa sér til bankans, er annast um, að 

handhafa hennar verði stefnt, samkv. 19. gr. laga nr. 11 29. marz 1961, um Lands- 

banka Íslands. 
Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

10. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 19% ár samfleytt, 

verður hætt að greiða vexti af því og verður þá með auglýsingu, er skal birt 
með misseris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 9. gr., skorað á eiganda að hirða 
féð. Gefi hann sig ekki fram, áður en fresturinn er liðinn, er viðskiptabók hans 

ógild, en féð ásamt vöxtunum rennur í bankann, sbr. 2. gr. laga nr. 14/19065. 

2. Ávísanareikningar. 
11. gr. 

Sparisjóðsdeildin tekur við fé til ávöxtunar á ávísanareikning, sem stofnaður 

er með a. m. k. 2000 króna innborgun. 
Bankinn greiðir út fé af ávísanareikningum gegn tékkum, sem ritaðir eru á 

sérstök eyðublöð bankans og útgefnir af eiganda reiknings eða þeim, sem hann 
hefur gefið umboð. Sá, sem heimild hefur til útgáfu tékka á reikning, skal afhenda 

bankanum rithandarsýnishorn sitt. 
Bankinn getur neitað að greiða tékka, sem eigi er rétt útfylltur samkvæmt formi 

sínu. 
Greiði bankinn falsaðan tékka, eða tékka, sem gefinn hefur verið út í heimildar- 

leysi, skal reikningseigandi bera skaðann, nema augljósu gáleysi starfsmanna bank- 
ans sé um að kenna. 

12. gr 
Reikningseiganda, sem gefið hefur út tékka á meira fé en hann á innstæðu 

fyrir, skal tilkynnt að reikningi hans verði lokað, ef eigi verði strax úr bætt. Sé um 
ítrekun eða alvarlegt misferli að ræða, er bankanum heimilt að loka reikningnum 

tafarlaust. 

13. gr. 
Bankastjórnin ákveður, hvort innborganir og útborganir af ávísanareikningi 

skuli færðar í sérstaklega auðkennda ávísanabók á nafni reikningseiganda, eða 
honum afhent kvittun bankans fyrir hverri innborgun fyrir sig og síðan látið í té 
endurrit reiknings eins oft og bankastjórnin telur fært. 

Ávísanabækur eru ekki úttektarheimild. 

14. gr. 
Bankanum er heimilt að greiða út fé af ávísanareikningi samkvæmt skriflegum 

fyrirmælum reikningseiganda eða símskeyti hans, staðfestu á venjulegan hátt, enda 
gangi greiðsla inn á annan reikning við bankann eða til annars banka eða spari- 
sjóðs. 

15. gr. 
Ef bankastjórnin telur að viðskipti á ávísanareikningi séu með þeim hætti, að 

þau eigi fremur heima á hlaupareikningi, ber henni að tilkynna viðskiptamanninum
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það og óska að viðskiptunum verði beint á hlaupareikning. Verði viðskiptamaðurinn 
ekki við ósk bankastjórnarinnar að loknum tilteknum fresti, en haldi uppteknum 
hætti um notkun ávísanareikningsins, er bankanum heimilt að loka reikningnum. 

16. gr. 
Um ávisanareikninga gilda að öðru leyti reglur 4.—10. gr. eftir því sem við á. 

3. Hlaupareikningar. 

17. gr. 
Hver sá, sem hefja vill hlaupareikningsviðskipti við bankann, skal semja um 

það við bankastjórnina eða fulltrúa hennar. Um leið og hlaupareikningsviðskipti 
eru stofnuð, skal viðskiptamaður afhenda bankanum sýnishorn af undirskrift sinni. 

18. gr. 
Viðskiptamaður fær lausa kvittun fyrir innborgun á hlaupareikning, tvíritaða, 

ef óskað er. 

19. gr. 
Viðskiptamaður, er fé vill taka út úr hlaupareikningi, skal að jafnaði gefa út 

tékkávísun á bankann á eyðublöð, er bankinn sjálfur hefur. til sölu. Tékkinn skal 
undirskrifaður af viðskiptamanni sjálfum, af prókúrista hans eða öðrum, er hann 
hefur gefið lögfullt umboð til að ávísa á reikninginn, enda skal þá umboðið jafnframt 
afhent bankanum, ef eigi er opinberlega tilkynnt. Komi. það fyrir, að fölsk ávísun 
sé greidd af bankanum, ber sá skaðann, sem féð á, nema um. sé að kenna: gáleysi 
bankans. 

20. gr. 
Bankanum er heimilt að ráðstafa fé af hlaupareikningi og hliðstæðum reikning- 

um til greiðslu gjaldfallinna skulda reikningseiganda við bankann. Slík skuldfærsla 
skal tilkýnnt reikningseiganda tafarlaust. 

21. gr. 
Viðskiptamenn geta og fengið fé, er þeir eiga á hláupareikningi, útborgað eftir 

skriflegum fyrirmælum eða eftir símskeyti, enda sé þá undirskrift rétts hlutaðeig- 
anda undir símskeytið staðfest á venjulegan hátt eða á annan hått pannig frá gengid, 
ad utborgun sé åhættulaus fyrir bankann. 

22. gr. 
Enginn. má gefa út ávísun á meira fé en hann á. inni á hlaupareikningi, nema 

sérstaklega sé svo um samið við: bankastjórnina. 

23. gr. 
Í tékkávísun, sem gefin er út á innstæðu á hlaupareikningi, verður upphæðin að 

vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki gætt, þá .er bankinn eigi 
skyldur til að útborga ávísanaupphæðina. Sé fjárhæðin. tilgreind. öðru. vísi med 
tölustöfum en bókstöfum, þá gildir sú upphæð, sem með .bókstöfum er skráð. 

24. gr. 
Bankastjórnin ákveður, hvórt taka skuli við ákveðnu fé á hlaupareikning og 

hvort greiða skuli vexti af þvi fé, sem tekið er við.
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B. ÚTLÁN 

25. gr. 
Bankinn leysir útlánastarfsemi sina af hendi með: 

Kaupum á vixlum. 
Yfirdráttum á hlaupareikningum, reikningslánum og viðskiptalánum. 
Kaupum á skuldabréfum. 
Framleiðslulánum. m
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26. gr. 
Samþykki tveggja bankastjóra þarf til lånveitinga. 
Ef lán er framlengt að meira eða minna leyti, nægir samþykkt eins bankastjóra. 

27. gr. 
Synjun bankans á lánsbeiðni þarf ekki að vera skrifleg, og ekki verður bank- 

inn krafinn um ástæður synjunar. 

28. gr. 
Bankastjórnin skal að jafnaði krefjast þess, að settar séu tryggingar fyrir útlánum 

bankans, svo sem fasteignaveð, sjálfsvörzluveð í lausafé, handveð, ábyrgð eða aðrar 
tryggingar, sem bankastjórnin telur fullnægjandi. 

29. gr. : 
Um reikningslån og vidskiptalån skal gerdur sérstakur lånssamningur og undir- 

ritaður af bankastjórn bankans og låntakanda. Skal í honum greint hámark lánsins, 
uppsagnarfrestur:af hálfu beggja aðila, trygging fyrir láninu og hverja vexti: skuli 
greiða, bæði af skuld og innstæðu. Reiknings- og viðskiptalán skulu. að jafnaði: 
einungis veitt gegn fasteignaveði eða handveði í vel tryggðum verðbréfum, en heimilt 
er þó að taka aðrar tryggingar, ef sérstök ástæða þykir til. 

Lán þessi skulu veitt með því skilyrði, að annað hvort sé hægt að heimta 
viðbótarveð eða frekari tryggingu, ef veðið rýrnar, svo að þess álítist þörf, eða af- 
borgun af láninu, þótt gjalddagi sé eigi kominn. 

Heimilt er að veita yfirdrætti á reikningslánum og viðskiptalánum á sama hátt 
og hlaupareikningum. 

30. gr. a 
Um útborgun lána samkvæmt yfirdráttum á hlaupareikningum, reikningslán- 

um og viðskiptalánum, gilda reglur 2.--4. mgr. 11. gr., 12. gr., 14. gr. og 19. gr., 
20. gr., og 21. gr. reglugerðar þessarar. 

31. gr. HE 
Um framleidslulån, sem bankinn veitir til utgerdar, fiskvinnslu, landbunadar 

og skyldra atvinnugreina vegna afla og framleidslu eins års i senn, skal ad jafnadi 
gerður sérstakur samningur samkvæmt nánari ákvæðum bankastjórnar. 

32. gr. i 
Bankanum er heimilt ad kaupa og selja skuldabréf rikis, bæjår- og sveitarfélaga 

og önnur trygg verðbréf. 

33. gr. 
Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti en að framan greinir, enda 

sé þess gætt, að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi.



Nr. 30. 62 4. april. 

C. ÁBYRGÐIR 

34. gr. 
Bankanum er heimilt að ábyrgjast greiðslur til innlendra eða erlendra aðila 

fyrir viðskiptamenn sína, gegn skilyrðum þeim, sem bankastjórnin ákveður hverju 
sinni. 

Ábyrgð er einföld, nema annað sé tekið fram. 
Sá, sem óskar eftir ábyrgð bankans, skal sækja um hana skriflega. 

D. INNHEIMTUR 

35. gr 
Bankinn annast innheimtur fyrir innlenda og erlenda kröfuhafa, hérlendis og 

erlendis. 

E. GJALDEYRISVERZLUN 

36. gr. 
Bankinn annast kaup og sölu á erlendum gjaldeyri samkvæmt gildandi lögum 

og reglum um gjaldeyrisverzlun. 

F. ÖNNUR STARFSEMI 

37. gr. 
Bankinn tekur við geymslufé (depositum). 

38. gr. 
Bankinn hefur með höndum umsjón og varðveizlu eigna, samkvæmt nánari 

ákvörðun bankastjórnar. 
39. gr. 

Bankinn annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

IIL KAFLI 

Veðdeild. 

40. gr. 
Veðdeild Landsbanka Íslands starfar sem fjárhagslega sjálfstæð deild undir 

sömu stjórn og Landsbankinn. Skal halda algerlega aðgreindum varasjóðum og öðr- 
um eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reikningshaldi Veðdeildarinnar frá 
öðrum deildum bankans. . 

Veddeildin starfar samkvæmt sérstökum lögum og reglugerðum, sem um hana 
gilda. 

IV. KAFLI 

Stjórn bankans. 

41. gr. 
Yfirstjórn bankans er í höndum ráðherra þess, sem fer með bankamál, og 

bankaráðs. Stjórn bankans að öðru leyti er í höndum þriggja manna bankastjórnar. 

42. gr. 
Bankaráð skipa fimm menn, kosnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til 

fjögurra ára Í senn ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar einn hinna kjörnu 
aðalmanna formann bankaráðs til fjögurra ára, en annan varaformann.
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Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo 
nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi, hvenær sem er. 

Varamenn taki sæti í bankaráði þegar aðalmenn falla frá eða forfallast. 
Ráðherra ákveður laun bankaráðsmanna. Varamenn taka laun aðalmanna þann 

tíma, er þeir starfa í bankaráði. 

43. gr. 
Bankaráð skal halda reglulega fundi tvisvar í mánuði. Aukafundir skulu haldnir, 

er formaður bankaráðs, bankastjórn eða meiri hluti bankaráðs telur þess þörf. 

Formaður boðar til funda. 
Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. Afl at- 

kvæða ræður úrslitum á fundum. 
Á fundum bankaráðs skal halda gerðabók. Þeir, sem heimild hafa til setu á 

fundum bankaráðs, geta krafizt bókunar á athugasemdum og ágreiningsálitum 

sínum. 

44. gr. 
Verkefni bankaráðs eru: 

a) Að ráða bankastjóra, ákveða laun þeirra, eftirlaun og verkaskiptingu og setja 
þeim erindisbréf. 

b) Að ráða aðalgjaldkera, aðalbókara, útibússtjóra bankans utan Reykjavíkur 
og forstöðumann endurskoðunardeildar bankans. 

c) Að setja reglugerðir um laun starfsmanna bankans og um eftirlaunasjóð þeirra. 
d) Að ákveða, í samráði við bankastjórnina, innláns- og útlánsvexti, séu þeir ekki 

ákveðnir af stjórn Seðlabanka Íslands. 
e) Að taka ákvarðanir um afskriftir á skuldum. 
f) Að gera tillögur um reglugerð bankans, sem ráðherra setur, og úrskurða um deil- 

ur, sem upp kunna að koma milli starfsmanna bankans og bankastjóranna. 

g) Að ákveða árslaun þingkjörinna endurskoðenda bankans og hafa eftirlit með 
starfsemi þeirra. 

h) Að ráðstafa tekjuafgangi bankans til varasjóðs og annarra hliðstæðra sjóða 
bankans, að fengnum tillögum bankastjórnar. 

i) Að hafa yfirumsjón með starfsemi bankans og eignum. 
j) Að ákveða ásamt bankastjórn, hvar bankinn skuli hafa útibú. 
k) Að ákveða að fengnum tillögum bankastjórnar, hverjir starfsmenn bankans 

skuli ásamt bankastjóra geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni, svo og 
að ákveða að fengnum tillögum bankastjórnarinnar, hverjir starfsmenn bank- 
ans skuli geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni í tilteknum málum. 

45. gr. 
Bankastjórn Landsbanka Íslands er skipuð þremur bankastjórum. Skulu þeir 

ráðnir með 12 mánaða sagnkvæmum uppsagnarfresti. Þó getur bankaráð vikið 
bankastjóra frá fyrirvaralaust og án sérstakrar launagreiðslu, ef hann hefur brotið 
af sér í starfi. Bankaráð skal skýra bankastjóra skriflega frá ástæðum fyrir upp- 
sögn eða frávikningu úr starfi. 

Bankaráði er heimilt að ráða aðstoðarbankastjóra og ákveða laun þeirra. 

Ekki mega bankastjórar reka sjálfir atvinnu, ekki vera í stjórn atvinnufyrir- 
tækja eða hafa með höndum önnur launuð störf, nema samþykki bankaráðs komi til. 

46. gr. 
Bankastjórn Landsbanka Íslands hefur með höndum æðstu stjórn allrar dag- 

legrar starfsemi bankans í samræmi við reglugerð þessa og ákvörðun bankaráðs. 
9B
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Bankastjórnin ráðstafar fé bankans og ber henni að sjá um, að bankarekstur- 
inn sé í öllum greinum samkvæmt lögum bankans og reglugerð þessari. 

Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, aðra en þá, sem bankaráðinu er 
falið sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. Hún segir þeim fyrir um skyldur þær, 
er á þeim hvíla, og um störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur eftirlit með, að 
það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

47. gr. 
Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal 

út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. 
Undirskrift tveggja bankastjóra, og eigi annarra þarf til þess, svo að gilt sé, 

að selja eða veðsetja eignir bankans, leigja eignir eða taka á leigu, undirrita skulda- 
bréf eða gera aðrar meiri háttar ráðstafanir í nafni bankans. 

Bankaráð getur veitt tilteknum starfsmönnum bankans umboð til að skuldbinda 
bankann samkv. 1. mgr. með undirskrift sinni ásamt einum bankastjóra. 

Bankaráð getur enn fremur veitt tilteknum starfsmönnum umboð til að skuld- 
binda bankann ásamt starfsmönnum þeim, er umboð hafa samkv. 3. mgr., er gefa 
skal út innlenda og erlenda tékka, erlendar ábyrgðarskuldbindingar, framselja víxla 
til innheimtu og undirrita sparisjóðsbækur. 

48. gr. 
Bankastjórar eiga rétt á að sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, 

nema rætt sé um mál, er varða þá sjálfa. Þeir skulu gefa bankaráði reglulega 
skýrslur um störf bankans. 

49. gr. 
Stjórn bankans skal gæta þess, að bankinn eigi ávallt hæfilegan hluta eigna 

sinna í auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem fást greidd með skömmum 
fyrirvara. Skal eign bankans í ríkistryggðum verðbréfum og öðrum tryggðum og auð- 
seldum verðbréfum nema að minnsta kosti 15% af innlánsfé á sparisjóðsbókum. 

50. gr. 
Útibúi bankans annast þau bankastörf, sem bankaráð og bankastjórn ákveða 

og samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 
UÚtibússtjórar hafa á hendi stjórn daglegrar starfsemi útibúanna samkvæmt 

fyrirmælum bankastjórnar og í umboði hennar. 
Bankaráð veitir tilteknum starfsmönnum útibús umboð til að skuldbinda útibúin 

ásamt útibússtjóra. 
Enn fremur getur bankaráð veitt tilteknum starfsmönnum útibúa umboð til að 

skuldbinda útibúin samkvæmt reglum 4. mgr. 47. gr. reglugerðar þessarar. 

V. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun. 

51. gr. 
Starfsár bankans er almanaksárið, og skal ársreikningur hans birtur í B-deild 

Stjórnartíðinda fyrir lok marzmánaðar ár hvert. Auk þess skal við hver mánaðarmót 
birt stutt yfirlit um efnahag bankans í Lögbirtingablaði. 

52. gr. 
Reikningar bankans skulu endurskoðaðir af tveimur endurskoðendum, sem Al- 

þingi kýs hlutbundinni kosningu til tveggja ára í senn. Skulu þeir hafa stöðugt eftir-
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lit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans og bera saman við bækurnar og 
við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslur á þeim skulu þeir einnig 
rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið sýni rétta mynd af því, 
sem fram hefur farið. 

Ráðherra úrskurðar reikninga bankans. 

53. gr. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti tvisvar á ári fyrirvaralaust sannreyna, 

hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á sama hátt, á óákveðnum 
tíma og að minnsta kosti einu sinni í mánuði, rannsaka hjá þeim starfsmönnum 
bankans, sem hafa fé undir höndum, hvort það fé er í sjóði hjá þeim, sem á að vera 
í þeirra vörzlum. 

Enn fremur skal sams konar rannsókn fara fram á öllum útibúum bankans 
fyrirvaralaust að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða að 
nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá skulu þeir benda bankastjórn og banka- 
ráði á það og gera tillögur um endurbætur. 

54. gr. 
Endurskoðendur skulu gefa skýrslu um störf sín til bankaráðs og ráðherra, 

er fylgja skal ársreikningum bankans, svo og endranær, þegar þeim þykir ástæða til. 

55. gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal framkvæma hina daglegu endurskoðun allra 

deilda bankans og skulu reglur um endurskoðunardeild settar af bankaráði Lands- 
bankans. 

VI. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

56. gr. 
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs, sveitarsjóða eða annarra stofnana. 
Bækur bankans, ávísanir og hvers konar skuldbindingar, sem gefnar eru út af 

bankanum og í nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðs- 
rétt, arðmiðar af skuldabréfum bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpil- 
gjaldi. 

57. gr. 
Glatist viðtökuskírteini, er bankinn hefur gefið út fyrir handveði eða geymslufé, 

sparisjóðsbók eða viðurkenning fyrir öðrum innlögnum, getur bankastjórnin stefnt 
til sín handhafa þessa viðtökuskírteinis, sparisjóðsbókar eða viðurkenningar með 
sex mánaða fyrirvara og birt innköllunina þrisvar sinnum samfleytt í Lögbirtinga- 
blaði. Hafi enginn sagt til sín áður en fyrirvarinn er liðinn, getur bankastjórnin greitt 
þeim manni upphæðina eða afhent handveðið, sem fengið hefur viðtökuskírteinið, 
sparisjóðsbókina eða viðurkenninguna, án þess að nokkur annar geti þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. 

58. gr. 
Bankinn hefur rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og annað, sem 

bankinn hefur fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir til 
þess fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með átta daga 
fyrirvara. Ef veðsali er ókunnur eða menn vita ekki um heimili hans, skal bankinn
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stefna hlutaðeiganda með fjórtán daga fyrirvara til að leysa veðið, með auglýsingu 
í Lögbirtingablaði. 

59. gr. 
Þegar selja skal fasteign eða skrásett skip á opinberu uppboði, ber uppboðs- 

haldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Landsbankanum og geta þess í upp- 
boðsgerðinni. Ef svo er, skal bankanum eða útibúi því, er í hlut á, gert viðvart 
svo tímanlega, að hægt sé að gæta hagsmuna bankans við uppboðið. 

60. gr. 
Fé það, sem lagt hefur verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 

kyrrsetningu, meðan það stendur þar. 

61. gr. 
Fé ófjárráða manna og almannastofnana má setja á vöxtu í bankanum. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

62. gr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að gjaldkeri hafi undirritað 

þær og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar, sbr. þó 1. málslið 3. 
mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar. 

63. gr. 
Ekki verða gefnar upplýsingar um viðskipti manna við bankann, skuldir þeirra 

né eignir. 
Bankaráðsmenn, bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans eru bundnir þagnar- 

skyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju 
um i starfi sínu. 

Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það, að þeir með 
árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, sem þeim eru falin, og ekki 
gera neinum óviðkomandi kunnugt um málefni bankans né um viðskipti einstakra 
aðila við hann. 

64. gr. 
Bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans mega ekki vera skuldskeyttir bank- 

anum, hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

65. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki, án leyfis bankastjórnar, taka að sér annað 

launað starf eða reka atvinnu. 

66. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfs- 

tíma bankans, þegar þess er þörf. 

67. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 11 29. marz 1961, 

um Landsbanka Íslands, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi fallin reglugerð 
nr. 197/1958 fyrir Viðskiptabanka Landsbanka Íslands. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. april 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Oddur Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Útvegsbanka Íslands. 

I. KAFLI 

Hlutverk og skipulag bankans. 

1. gr. 
Útvegsbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, en lýtur sér- 

stakri stjórn. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess að taka lán 

erlendis án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sérstaka lagaheimild hverju 
sinni. 

Hlutverk bankans er að reka hvers konar bankaviðskipti, styðja sjávarútveg, 
iðnað og verzlun landsmanna og greiða fyrir fjármálaviðskiptum þeirra, er stunda 
þessar atvinnugreinar. 

i . 2. gr. 
Utvegsbanki Íslands hefur heimili og varnarþing i Reykjavík. 

II. KAFLI 

Um starfsemi bankans. 

3. gr. 
Hlutverk sitt leysir Útvegsbanki Íslands af hendi með því: 

að taka við fé til ávöxtunar og varðveizlu með hlaupareiknings- eða sparisjóðs- 
kjörum. 
að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir; 
að kaupa og selja verðbréf; 
að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar; 
að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend bankaviðskipti; 
að taka við geymslufé (depositum) og hafa með höndum umsjón og varð- 
veizlu eigna; 

sg. að annast önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 
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A. INNLÁN 

1. Sparisjóðsbækur. 

4. gr. 
Sparisjóðsdeild bankans tekur við fé til ávöxtunar í sparisjóðsbækur, minnst 

10 krónur í senn. Þó er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum upp- 
hæðum til ávöxtunar, ef bankastjórnin telur það óhagkvæmt. 

5. gr. 

Þegar innstæðan nemur minnst 10 krónum, reiknast vextir af heilum krónum 

frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn. 
Vextir reiknast 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. 
Vexti skal færa í sparisjóðsbók, þegar hún í fyrsta sinn er sýnd í bankanum 

eftir að þeir voru lagðir við innstæðuna.
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6. gr. 
Af fé, sem stendur inni í sparisjóðsbók, verður greitt það, er menn óska, án 

uppsagnarfrests. Þó er bankastjórninni heimilt að áskilja, að upphæðum frá 10000— 
30000 krónum sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir með tveggja 
mánaða fyrirvara. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að greiða meira en 
30000 krónur á mánuði hverjum úr sömu sparisjóðsbók. 

Bankanum er heimilt að taka við til ávöxtunar á sparisjóðsbókum fé, sem 
bundið er til tiltekins tíma eða háð fyrirfram ákveðnum uppsagnarfresti. Skulu 
bækur þessar greinilega auðkenndar. Heimilt er að greiða hærri vexti af bundnum 
innstæðum en af fé með venjulegum sparisjóðskjörum. 

7. gr. 
Viðskiptamaður, sem fær nýja sparisjóðsbók, greiðir fyrir hana gjald sam- 

kvæmt ákvörðun bankastjórnar. 
Sá, sem leggur inn eða tekur út fé úr sparisjóðsbók, skal afhenda útfyllt eyðu- 

blað samkvæmt nánari ákvörðun bankastjórnar. Sparisjóðsinnstæður skulu að jafnaði 
bera nafn eiganda þeirra, en heimilt er einnig að auðkenna þær eða að þær séu 
nafnlausar án auðkenna. Vanti einhverjar þær upplýsingar, sem eyðublaðið krefst, 
getur bankinn neitað um afgreiðslu. 

Þegar fé er lagt inn eða tekið úr sparisjóðsbók, skal það fært í bókina, og nægir 
þá kvittun gjaldkera sé um vélabókhald að ræða. Heimilt er þó að taka við inn- 
borgun gegn kvittun, án þess að sparisjóðsbók sé sýnd, enda fellur slík kvittun úr 
gildi, þegar innborgunin hefur verið færð í bókina, næst þegar bókin er sýnd í 
bankanum. 

Eigendur sparisjóðsbóka geta mælt svo fyrir, að aðrir en þeir sjálfir megi ekki 
leggja inn eða taka út fé úr bókum þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandar- 
sýnishorn sitt um leið. Að öðrum kosti ber bankinn eigi ábyrgð á heimildar- 
lausri úttekt eða innborgun. 

8. gr. 
Bankastjórninni er heimilt að segja lausu fé í sparisjóðsbókum með þriggja 

mánaða fyrirvara, annaðhvort með áritun í bókina eða auglýsingu í Lögbirtinga- 
blaði. Eftir að sá fyrirvari er liðinn, greiðast engir vextir af því fé, sem sagt er upp. 

9. gr. 
Glatist sparisjóðsbók ber eiganda að snúa sér til bankans, er annast um, að 

handhafa hennar verði stefnt, samkv. 19. gr. laga nr. 12/1961, um Útvegsbanka 
Íslands. 

Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

10. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 19% ár samfleytt, 

skal með auglýsingu, er skal birt með misseris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 
9. gr., skorað á eiganda að hirða féð. Gefi hann sig ekki fram, áður en fresturinn 
er liðinn, er viðskiptabók hans ógild, en féð ásamt vöxtunum rennur í bankann, 
sbr. 2. gr. laga nr. 14/19056. 

2. Ávísanareikningar. 

11. gr. 
Sparisjóðsdeildin tekur við fé til ávöxtunar á ávísanareikning, sem stofnaður 

er með a. m. k. 2000 króna innborgun. 
Bankinn greiðir út fé af ávísanareikningum segn tékkum, sem ritaðir eru á
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sérstök eyðublöð bankans og útgefnir af eiganda reiknings eða þeim, sem hann 
hefur gefið umboð. Sá, sem heimild hefur til útgáfu tékka á reikning, skal afhenda 

bankanum rithandarsýnishorn sitt. 
Bankinn getur neitað að greiða tékka, sem eigi er rétt útfylltur samkvæmt formi 

sínu. 
Greiði bankinn falsaðan tékka, eða tékka, sem gefinn hefur verið út í heimildar- 

leysi, skal reikningseigandi bera skaðann, nema augljósu gáleysi starfsmanna bank- 
ans sé um að kenna. 

12. gr. 
Reikningseiganda, sem gefið hefur út tékka á meira fé en hann á innstæðu 

fyrir, skal tilkynnt að reikningi hans verði lokað, ef eigi verði strax úr bætt. Sé um 
ítrekun eða alvarlegt misferli að ræða, er bankanum heimilt að loka reikningnum 
tafarlaust. 

13. gr. 
Bankastjórnin ákveður, hvort innborganir og útborganir af ávísanareikningi 

skuli færðar í ávísanabók reikningseiganda, eða honum látið í té endurrit reiknings 
eins oft og bankastjórnin telur fært. 

Avísanabækur eru ekki úttektarheimild. 

14. gr. 
Bankanum er heimilt að greiða út fé af ávísanareikningi samkvæmt skriflegum 

fyrirmælum reikningseiganda eða símskeyti hans, staðfestu á venjulegan hátt, enda 
gangi greiðslan inn á annan reikning við bankana eða til annars banka eða spari- 
sjóðs. 

Ráðstöfun fjár samkvæmt 1. mgr. er því aðeins heimil að reikningseiganda 
sé ekki mögulegt að ráðstafa fénu samkvæmt 2. mgr. 11. gr. 

15. gr. 
Bankanum er heimilt að ráðstafa fé af hlaupareikningi og hliðstæðum reikn- 

ingum til greiðslu gjaldfallinna skulda reikningseiganda við bankann. Slík skulda- 
færsla skal tilkynnt reikningseiganda tafarlaust. 

16. gr. 
Ef bankastjórnin telur að viðskipti á ávísanareikningi séu með þeim hætti, að 

þau eigi fremur heima á hlaupareikningi, ber henni að tilkynna viðskiptamanninum 
það og óska, að viðskiptunum verði beint á hlaupareikning. Verði viðskiptamaðurinn 
ekki við ósk bankastjórnarinnar að loknum tilteknum fresti, en haldi áfram upp- 
teknum hætti um notkun ávísanareiknings, er bankanum heimilt að loka reikningnum. 

17. gr. 
Bankinn tekur á móti fé til ávöxtunar á hlaupareikningum og reikningslánum. 
Fé það, sem inni stendur á ávísanareikningi, verður greitt út án uppsagnar- 

frests. 

18. gr. 
Um ávísanareikninga gilda að öðru leyti reglur 4.— 10. gr. eftir því sem við á.
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B. ÚTLÁN 

19. gr. 
Bankinn leysir útlánastarfsemi sína af hendi með: 

Kaupum á víxlum. 
Yfirdráttum á hlaupareikningum og reikningslánum. 
Kaupum á skuldabréfum. 
Framleiðslulánum. Þ

E
 

20. gr. 
Samþykki tveggja bankastjóra þarf til lánveitinga. 
Ef lán er framlengt að meira eða minna leyti, nægir samþykkt eins bankastjóra. 

21. gr. 
Synjun bankans á lánsbeiðni þarf ekki að vera skrifleg, og ekki verður bank- 

inn krafinn um ástæður til synjunar. 

22. gr. 
Bankastjórnin skal að jafnaði krefjast þess, að settar séu tryggingar fyrir útlánum 

bankans, svo sem fasteignaveð, sjálfsvörzluveð í lausafé, handveð, ábyrgð eða aðrar 
tryggingar, sem bankastjórnin telur fullnægjandi. 

23. gr. 
Um reikningslán skal gerður sérstakur lánssamningur undirritaður af banka- 

stjórn bankans og lántakanda. Skal í honum greint hámark lánsins, uppsagnarfrestur 
af hálfu beggja aðila, trygging fyrir láninu og hverja vexti skuli greiða, bæði af 
skuld og innstæðu. Reikningslán skulu að jafnaði einungis veitt gegn fasteigna- 
veði eða handveði í vel tryggðum verðbréfum, en heimilt er þó að taka aðrar trygg- 
ingar, ef sérstök ástæða þykir til. 

Lán þessi skulu veitt með því skilyrði, að annað hvort sé hægt að heimta 
viðbótarveð eða frekari tryggingu, ef veðið rýrnar, svo að þess álítist þörf, eða af- 
borgun af láninu, þótt gjalddagi sé eigi kominn. 

Heimilt er að veita yfirdrætti á reikningslánum á sama hátt og hlaupareikn- 
ingum. 

24. gr. 
Um útborgun lána samkvæmt yfirdráttum á hlaupareikningum og reiknings- 

lánum gilda reglur 2—4. mgr. 11. gr., 12. gr., 14. gr. og 15. gr. reglugerðar þessarar. 

25. gr. 
Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti en að framan greinir, enda 

sé þess gætt, að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi. 

C. ÁBYRGÐIR 

26. gr. 
Bankanum er heimilt að ábyrgjast greiðslur til innlendra eða erlendra aðila 

fyrir viðskiptamenn sína, gegn skilyrðum þeim, sem bankastjórnin ákveður hverju 
sinni. 

Ábyrgð er einföld, nema annað sé tekið fram. 
Sá, sem óskar eftir ábyrgð bankans, skal sækja um hana skriflega.
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D. INNHEIMTUR 

27. gr. 
Bankinn annast innheimtur fyrir innlenda og erlenda kröfuhafa, hérlendis og 

erlendis. 

E. GJALDEYRISVERZLUN 

28. gr. 
Bankinn annast kaup og sölu á erlendum gjaldeyri samkvæmt gildandi lögum 

og reglum um gjaldeyrisverzlun. 

F. ÖNNUR STARFSEMI 

29. gr. 
Bankinn tekur við seymslufé (depositum). 

30. gr. 
Bankinn hefur með höndum umsjón og varðveizlu eigna, samkvæmt nánari 

ákvörðun bankastjórnar. 

31. gr. 
Bankinn annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

III. KAFLI 

Stjórn bankans. 

32. gr. 
Yfirstjórn bankans er í höndum ráðherra þess, sem fer með bankamál, og 

bankaráðs. Stjórn bankans að öðru leyti er í höndum þriggja manna bankastjórnar. 

33. gr. 
Bankaráð skipa fimm menn, kosnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til 

fjögurra ára i senn ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar einn hinna kjörnu 
aðalmanna formann bankaráðs til fjögurra ára, en annan varaformann. 

Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo 
nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. 

Varamenn taka sæti í bankaráði eftir þeirri röð, sem þeir voru kosnir, þegar 
aðalmenn þess lista, sem þeir voru kosnir af, falla frá eða forfallast. 

Ráðherra ákveður laun bankaráðsmanna. Varamenn taka laun aðalmanna þann 
tíma, er þeir starfa í bankaráði. 

34. gr. 
Bankaráð skal halda reglulega fundi tvisvar í mánuði. Aukafundir skulu haldnir, 

er formaður bankaráðs, bankastjórn eða meiri hluti bankaráðs telur þess þörf. 
Formaður boðar til funda. 

Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. Afl at- 
kvæða ræður úrslitum á fundum. 

Á fundum bankaráðs skal halda gerðabók. Þeir, sem heimild hafa til setu á 
fundum bankaráðs, geta krafizt bókunar á athugasemdum og ágreiningsálitum 
sínum. 

B10
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35. gr. 
Verkefni bankaráðs eru: 

a) Að ráða bankastjóra, ákveða laun þeirra og eftirlaun og setja þeim erindisbréf. 

b) Að ráða aðalgjaldkera, aðalbókara og útibússtjóra bankans utan Reykjavíkur. 

c) Að setja reglugerðir um laun starfsmanna bankans og um eftirlaunasjóð þeirra. 

d) Að ákveða, í samráði við bankastjórnina, innláns- og útlánsvexti, séu þeir ekki 

ákveðnir af stjórn Seðlabanka Íslands. 
e) Að taka ákvarðanir um afskriftir á skuldum. 

f) Að gera tillögur um reglugerð bankans, sem ráðherra setur, og úrskurða um deil- 
ur, sem upp kunna að koma milli starfsmanna bankans og bankastjóranna. 

g) Að ákveða árslaun þingkjörinna endurskoðenda bankans og hafa eftirlit með 

starfsemi þeirra. 
h) Að ráðstafa tekjuafgangi bankans til varasjóðs og annarra hliðstæðra sjóða 

bankans, að fengnum tillögum bankastjórnar. 
i) Að hafa yfirumsjón með starfsemi bankans og eignum. 
j) Að ákveða með samþykki bankastjórnar, hvar bankinn skuli hafa útibú. 
k) Að ákveða að fengnum tillögum bankastjórnar, hverjir starfsmenn bankans 

skuli ásamt bankastjóra geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni, svo og 
að ákveða að fengnum tillögum bankastjórnarinnar, hverjir starfsmenn bank- 
ans skuli geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni í tilteknum málum. 

36. gr. 
Bankastjórn Útvegsbanka Íslands er skipuð þremur bankastjórum. Skulu þeir 

ráðnir með 12 mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Þó getur bankaráð vikið 
bankastjóra frá fyrirvaralaust og án sérstakrar launagreiðslu, ef hann hefur brotið 
af sér í starfi. Bankaráð skal skýra bankastjóra skriflega frá ástæðum fyrir upp- 
sögn eða frávikningu úr starfi. 

Bankaráði er heimilt að ráða aðstoðarbankastjóra og ákveða laun þeirra. 
Ekki mega bankastjórar reka sjálfir atvinnu, ekki vera í stjórn atvinnufyrir- 

tækja eða hafa með höndum önnur launuð störf nema samþykki bankaráðs komi til. 

37. gr. 
Bankastjórn Útvegsbanka Íslands hefur með höndum æðstu stjórn allrar dag- 

legrar starfsemi bankans í samræmi við reglugerð þessa og ákvörðun bankaráðs. 
Bankastjórnin ráðstafar fé bankans og ber henni að sjá um, að bankarekstur- 

inn sé í öllum greinum samkvæmt lögum bankans og reglugerð þessari. 
Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, aðra en þá, sem bankaráðinu er 

falið sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. Hún segir þeim fyrir um skyldur þær, 
er á þeim hvíla, og um störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur eftirlit með, að 
það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

38. gr. 
Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal 

út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. 
Undirskrift tveggja bankastjóra, og eigi annarra þarf til þess, svo að gilt sé, 

að selja eða veðsetja eignir bankans, leigja eignir eða taka á leigu, undirrita skulda- 
bréf eða gera aðrar meiri háttar ráðstafanir í nafni bankans. 

Bankaráð getur veitt tilteknum starfsmönnum bankans umboð til að skuldbinda 
bankann samkv. 1. mgr. með undirskrift sinni ásamt einum bankastjóra. 

Bankaráð getur enn fremur veitt tilteknum starfsmönnum umboð til að skuld- 
binda bankann ásamt starfsmönnum þeim, er umboð hafa samkv. 3. mgr., er gefa
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skal út innlenda og erlenda tékka, erlendar ábyrgðarskuldbindingar, framselja víxla 
til innheimtu og undirrita sparisjóðsbækur. 

39. gr. 
Bankastjórar eiga rétt á að setja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, 

nema rætt sé um mál, er varða þá sjálfa. Þeir skulu gefa bankaráði reglulega 
skýrslur um störf bankans. 

40. gr. 
Stjórn bankans skal gæta þess, að bankinn eigi ávallt hæfilegan hluta eigna 

sinna í auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem fást greidd með skömmum 
fyrirvara. Skal eign bankans í ríkistryggðum verðbréfum og öðrum tryggum og auð- 
seldum verðbréfum nema að minnsta kosti 15% af innlánsfé á sparisjóðsbókum. 

41. gr. 
Útibú bankans annast þau bankastörf, sem bankaráð og bankastjórn ákveða 

og samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 
Utibússtjórar hafa á hendi stjórn daglegrar starfsemi útibúanna samkvæmt 

fyrirmælum bankastjórnar og í umboði hennar. 
Bankaráð veitir tilteknum starfsmönnum útibúa umboð til að skuldbinda útibúin 

ásamt útibússtjóra. 
Enn fremur getur bankaráð veitt tilteknum starfsmönnum útibúa umboð til að 

skuldbinda útibúin samkvæmt reglum 4. mgr. 38. gr. reglugerðar þessarar. 

IV. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun. 

42. gr. 
Starfsár bankans er almanaksárið, og skal ársreikningur hans birtur í B-deild 

Stjórnartíðinda fyrir lok marzmánaðar ár hvert. Auk þess skal við hver mánaðarmót 
birt stutt yfirlit um efnahag bankans í Lögbirtingablaði. 

43. gr. 
Reikningar bankans skulu endurskoðaðir af tveimur endurskoðendum, sem Al- 

þingi kýs hlutbundinni kosningu til tveggja ára í senn. Skulu þeir hafa stöðugt eftir- 
lit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans og bera saman við bækurnar og 
við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslur á þeim skulu þeir einnig 
rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið sýni rétta mynd af því, 
sem fram hefur farið. 

Ráðherra úrskurðar reikninga bankans. 

44. gr. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti tvisvar á ári fyrirvaralaust sannreyna, 

hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á sama hátt, á óákveðnum 
tíma og að minnsta kosti einu sinni i mánuði, rannsaka hjá þeim starfsmönnum 
bankans, sem hafa fé undir höndum, hvort það fé er í sjóði hjá þeim, sem á að vera 
í þeirra vörzlum. 

Enn fremur skal sams konar rannsókn fara fram á öllum útibúum bankans 
fyrirvaralaust að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða að 
nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá skulu þeir benda bankastjórn og bankaráði 
á það og sera tillögur um endurbætur.
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45. gr. 
Endurskoðendur skulu gefa skýrslu um störf sín til bankaráðs og ráðherra, 

er fylgja skal ársreikningum bankans, svo og endranær, þegar þeim þykir ástæða til. 

V. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

46. gr. 
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs, sveitarsjóða eða annarra stofnana. 
Bækur bankans, ávísanir og hvers konar skuldbindingar, sem gefnar eru út af 

bankanum og í nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðs- 
rétt, arðmiðar af skuldabréfum bankans og framsöl þeirra, skulu undanþegin stimpil- 

gjaldi. 

47. gr. 
Glatist viðtökuskírteini, er bankinn hefur gefið út fyrir handveði eða geymslufé, 

sparisjóðsbók eða viðurkenning fyrir öðrum innlögum, getur bankastjórnin stefnt 
til sín handhafa þessa viðtökuskirteinis, sparisjóðsbókar eða viðurkenningar með 
sex mánaða fyrirvara og birt innköllunina þrisvar sinnum samfleytt í Lögbirtinga- 
blaði. Hafi enginn sagt til sín áður en fyrirvarinn er liðinn, getur bankastjórnin greitt 
þeim manni upphæðina eða afhent handveðið, sem fengið hefur viðtökuskirteinið, 
sparisjóðsbókina eða viðurkenninguna, án þess að nokkur annar geti þar fyrir búið 
kröfu á hendur bankanum. 

48. gr. 
Bankinn hefur rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og annað, sem 

bankinn hefur fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir til 
þess fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með átta daga 
fyrirvara. Ef veðsali er ókunnur eða menn vita ekki um heimili hans, skal bankinn 

stefna hlutaðeiganda með fjórtán daga fyrirvara til að leysa veðið, með auglýsingu 
í Lögbirtingablaði. 

49. gr. 
Þegar selja skal fasteign eða skrásett skip á opinberu uppboði, ber uppboðs- 

haldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Útvegsbankanum og geta þess í upp- 
boðsgerðinni. Ef svo er, skal bankanum eða útibúi því, er í hlut á, gert viðvart 
svo tímanlega, að hægt sé að gæta hagsmuna bankans við uppboðið. 

50. gr. 
Fé það, sem lagt hefur verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 

kyrrsetningu, meðan það stendur þar. 

51. gr. 
Fé ófjárráða manna og almannastofnana má setja á vöxtu í bankanum. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

52. gr. 

Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að gjaldkeri hafi undirritað 
þær og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar, sbr. þó 1. málslið 3. 
mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar.
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53. gr. 
Ekki verða gefnar upplýsingar um viðskipti manna við bankann, skuldir þeirra 

né eignir. 
Bankaráðsmenn, bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans eru bundnir þagnar- 

skyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju 
um í starfi sínu. 

Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það, að þeir með 
árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, sem þeim eru falin, og ekki 
gera neinum óviðkomandi kunnugt um málefni bankans né um viðskipti einstakra 
aðila við hann. 

54. gr. 
Bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans mega ekki vera skuldskeyttir bank- 

anum, hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

55. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki, án leyfis bankastjórnar, taka að sér annað 

launað starf eða reka atvinnu. 

56. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfs- 

tíma bankans, þegar þess er þörf. 

VII. KAFLI 

Um Fiskveiðasjóð Íslands. 

57. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands skal vera sérstök deild í Útvegsbankanum með að- 

skildum fjárhag og bókhaldi og ber sjálfur kostnað af rekstri sínum. 
Bankastjórn Útvegsbanka Íslands hefur á hendi framkvæmdastjórn sjóðsins 

og rekstur. 

Fiskveiðasjóður starfar að öðru leyti eftir þeim sérstöku lögum og reglu- 
gerðum, sem um hann gilda. 

58. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 12 29. marz 1961, 

um Útvegsbanka Íslands, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. apríl 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Oddur Guðjónsson.
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Bréf dóms- og kirkjumålaråduneytisins til biskups, um breytingu 

á prestakallaskipun í Árnespófastsdæmi. 

Með skírskotun til bréfs yðar til ráðuneytisins, dags. 28. marz 1962, varðandi 

beiðni íbúa bæjarins Laxárdals í Gnúpverjahreppi um að flytjast úr Hrunasókn í 

Árnesprófastsdæmi í Stóra-Núpssókn í sama prófastsdæmi, tekur ráðuneytið fram, 

að þar sem fyrir liggur samþykki viðkomandi safnaða og héraðsfundar fyrir 

þessari ráðstöfun, svo og tilmæli yðar, samþykkir ráðuneytið með vísun til 8. gr. laga 

nr. 31 4. febrúar 1952, um skipun prestakalla, að framangreindur bær skuli fram- 

vegis heyra undir Stóra-Núpskirkjusókn. 

Nr. 33. 12. april. 

REGLUGERÐ 

um starfsemi Verkfæranefndar ríkisins. 

1. gr. 

Landbúnaðarvélar og verkfæri eru tekin til prófunar á þrennan hátt, eftir því 

sem aðstæður leyfa: 

a. Prófun einstakra landbúnaðarverkfæra, að ósk framleiðenda eða umboðsmanns 

hans. 
b. Samanburðartilraunir á verkfærum, sem notuð eru til sama starfs, skal fara 

fram eftir því sem Verkfæranefnd þykir ástæða til. 

c. Verkfæranefnd skal heimilt að taka verkfæri til prófunar að eigin frumkvæði, 

ef henni þykir ástæða til. Skal þá framleiðenda eða umboðsmanni hans til- 

kynnt um prófunina. 

2. gr. 

Prófað landbúnaðarverkfæri má ekki taka aftur til prófunar, nema á því hafi 

verið gerð breyting, sem eftir mati Verkfæranefndar gefur tilefni til nýrrar prófunar. 

3. gr. 

Beiðni um verkfæraprófun skal vera skrifleg. Með umsókninni skal fylgja ná- 

kvæm lýsing á viðkomandi verkfæri, svo og myndir af því og leiðbeiningar um notkun 

þess. 
4. gr. 

Umsókn um prófun skal berast Verkfæranefnd eigi síðar en 2 mánuðum fyrir 

þann tíma, sem áætlað er, að prófun hefjist. Umsókn um prófun haustuppskeruvéla 

skal þó berast eigi síðar en 15. apríl sama ár og prófun er áætluð. 

Sé notkun viðkomandi verkfæris bundin við vissan árstíma, skal það berast 

nefndinni í hendur fyrir þann tíma. 

5. gr. 

Umsækjandi skal afhenda Verkfæranefnd viðkomandi verkfæri til fullra um- 

ráða á meðan prófun stendur. Hann skal á tilsettum tíma senda það til Verkfæra- 

nefndar að Hvanneyri eða á annan þann stað, sem nefndin ákveður. 

Umsækjandi sér um og kostar flutning verkfæris til og frá tilraunastað. 

Verkfæri, sem sent er til prófunar, ska! að öllu leyti vera sambærilegt við þau 

verkfæri af sömu gerð, sem eru á markaðnum.
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6. gr. 
Verkfæranefnd er undanþegin allri ábyrgð og bótaskyldu vegna skemmda, sem 

verkfæri kann að verða fyrir við prófunina, nema sérstakar ástæður komi til. 

7. gr. 
Umsækjanda eða umboðsmanni hans er heimilt að vera viðstaddur prófun við- 

komandi verkfæris. Að öðru leyti ákveður Verkfæranefnd í hvert sinn, hverjum er 
heimilt að fylgjast með verkfæraprófunum. 

8. gr. 
Verkfæranefnd skal senda umsækjanda skýrslu um niðurstöður prófunar svo 

fljótt sem unnt er að henni lokinni. Honum er óheimilt án leyfis nefndarinnar að 
nota skýrsluna í auglýsingaskyni eða á annan hátt til framdráttar viðkomandi 
verkfæri, fyrr en Verkafæranefnd hefur birt skýrslu sína opinberlega. 

9. gr. 
Verkfæranefnd gefur út opinbera skýrslu um niðurstöður prófana á verkfærum, 

sem eru til sölu á hérlendum markaði. 

10. gr. 
Eftir að skýrslu Verkfæranefndar um verkfæraprófanir hefur birzt, er fram- 

leiðendum eða umboðsmönnum þeirra heimilt að nota niðurstöður hennar varðandi 
viðkomandi verkfæri í auglýsingaskyni. Þó aðeins á þann hátt að birta orðrétt skýrslu 
um viðkomandi verkfæri í heild eða lokaorð Verkfæranefndar. Hins vegar er óheimilt 
að draga út úr skýrslunni einstakar málsgreinar eða töflur til birtingar, nema með 
samþykki Verkfæranefndar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 64 7. maí 1940, um rann- 
sóknir og tilraunir í þágu landbúnaðarins, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. apríl 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

13. apríl. j Nr. 34. 

AUGLÝSING 

um vinnumiðlun í Hríseyjarhreppi í Eyjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 52 9. apríl 1956, um vinnumiðlun, hefur fé- 
lagsmálaráðherra ákveðið að vinnumiðlun skuli starfrækt í Hríseyjarhreppi í Eyja- 
fjarðarsýslu. 

Um framkvæmd vinnumiðlunarinnar fer eftir lögum nr. 52/1956, um vinnu- 
miðlun og reglugerð um vinnumiðlun nr. 130,/1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. april 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.



Nr. 35. 18 13. apríl. 

AUGLÝSING 

um að lög nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, 

skuli taka til Hríseyjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 29/1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur 

félagsmálaráðuneytið ákveðið, að lög um atvinnuleysistryggingar skuli taka til Hrís- 

eyjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. april 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

Nr. 36. 27. april. 

REGLUGERD 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum i Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Vestur-Ísafjarðarsýslu 

(sveitum eða kauptúnum), nema að fengnu leyfi sýslumannsins i Ísafjarðarsýslu 

eða umboðsmanna hans (hreppstjóra). Skal hann jafnframt ákveða, hvort löggæzla 

skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkvæma skulu 

sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda á skemmt- 

unina. 

2. gr. 

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka lög- 

sæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 

En löggæzlusvæðin eru þessi: 
Suðureyrarhreppur, 
Flateyrarhreppur og Mosvallahreppur, 

3. Mýra-, Þingeyrar- og Auðkúluhreppur. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni, um að 

skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 

staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið og mega 

þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur 

verið lokað. Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmt- 

un, er honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði skulu vera tveir löggiltir 

menn, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 

Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 

fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

1 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með 

og er þeim heimilt að flytja burt af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda.
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Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að halda 
uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra borgara. 

Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða lítt þolandi, er 
honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara 
út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki 
rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt, eða 

í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita 
áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 
skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa 
ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa 
ölvun þeirra, tilsvörum, háreisti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna þeirra, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur á 
annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmtun 

hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. júní til 15. ágúst kalla forstöðumenn 

samkomustaða Vestur-Ísafjarðarsýslu saman á fund. 
Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir 

þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum 
skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum hópi 

með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er lög- 
gæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmt- 
unum, skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um hve 
langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 5. gr., 
á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu eftirlits- 
manna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum þeim, 
er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli bannaður 
aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma bannið skuli 
gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 

B1l
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staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu er beint 
gegn. 

Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði 
þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja þeim mönnum, sem banni 
er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það jafnt þótt 
þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði, en % úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun 
aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur, að hálfu, en ríkissjóður að 

hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennis- 
húfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig 
ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. .Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 
skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 27. april 1962. 

Bjarni Benediktsson.   
Baldur Möller. 

Nr. 37. 27. apríl. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í nokkrum hreppum 

Norður-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í þeim hreppum, er að 

neðan greinir, nema að fengnu leyfi sýslumanns eða hreppstjóra. Skal hann jafnframt 
ákveða, hvort löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra 
skemmtisamkvæma skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dög- 
um áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 
En löggæzlusvæðin eru þessi: 

Hólshreppur, 
Eyrarhreppur, 
Súðavíkurhreppur, 
Reykjafjarðarhreppur, 
Nauteyrarhreppur. S
I
R
 

I
 

på
 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni eða hrepp- 
stjóra um að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði,
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mæta á skemmtistaðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni 
er lokið og mega þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtunin var 
haldin í, hefur verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa skemmtistaðinn, skulu 
þeir líta eftir, hvort nokkur maður eða menn, sem líkur eru til að valda muni 
óspektum, séu ófarnir af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja mennina burt, ef 
húsráðandi telur það nauðsynlegt af öryggisástæðum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til að- 
stoðar á hverju löggæzlusvæði skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann kvatt 
þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 

Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, 
er fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að halda 
uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra borgara. 
Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða lítt þolandi, er hon- 
um heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara út úr 
húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki rökstuddur 
grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt, eða í nánd við 
staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita áfengis í bif- 
reiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 
skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa 
ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa 
ölvun þeirra, tilsvörum, háreisti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna þeirra, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur á 
annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmtun 

hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðumenn 

samkomustaða í ofangreindum hreppum á fund. 
Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir 

þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum 
skulu og löggæzlumenn mæta.
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7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum hópi 
með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er lög- 
gæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmt- 
unum, skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um hve 
langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 5. gr., 
á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu eftirlits- 
manna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum þeim, 
er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli bannaður 
aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma bannið skuli 
gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 
staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu er beint 
gegn. 

Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði 
þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja þeim mönnum, sem banni 
er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það jafnt þótt 
þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði, en % úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun 
aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur, að hálfu, en ríkissjóður að 

hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennis- 
húfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig 
ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 

getur sýslumaður eða hreppstjóri krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs 
af kostnaði við eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður eða hreppstjóri sett 
það sem skilyrði fyrir skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 27. april 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Baldur Möller.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Höfn við Bakkafjörð. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Höfnin takmarkast af beinni línu, er hugsast dregin úr Svartanesi í Skarfatanga. 

II. KAFLI 

Um stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Skeggjastaðahrepps kýs 3 menn í hafnarnefnd til fjögurra ára i 

senn. Enn fremur tvo varamenn til sama tíma. 
Hafnarnefnd skal ætíð kjósa að loknum hreppsnefndarkosningum 
Hafnarnefnd kýs formann úr sínum hópi. 
Hafnarnefnd sér um að reglugerð hafnarinnar sé hlýtt. Hún sér og um innheimtu 

á gjöldum til hafnarsjóðs, gegn innheimtulaunum eða kaupi, sem um semst. 
Hafnarnefnd ber, undir yfirstjórn hreppsnefndar og yfirumsjón samgöngumála- 

ráðuneytisins, að hafa framkvæmd allra hafnarmála, sjá um viðhald og umbætur 
á höfninni og stýra öllum framkvæmdum, er þar að lúta. Hún annast fjárhald hafnar- 
sjóðs, innheimtu og reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

3. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist hafnarsjóður. Í hann renna allar tekjur 

hafnarinnar, sem ákveðnar eru í þessari reglugerð. 
Hafnarsjóði skal eftir ákvæðum hreppsnefndar varið í þarfir hafnarinnar, til 

greiðslu á kostnaði við stjórn hennar, til umbóta á henni, til byggingar hafnarmann- 
virkja og viðhalds á þeim o. s. frv. 

Oheimilt er að nota fé hafnarinnar til annarra fyrirtækja hreppsins eða binda 
það í lánum til þeirra. 

4. gr. 
Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum til hafnarframkvæmda, eftir tillögum hafnar- 

nefndar og ákveður, hvernig hann skuli ávaxtast, enda ber hún ábyrgð á eignum hans, 
eins og öðrum eignum hreppsins. 

Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið. 
Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja hreppsreikningum og endurskoðast og 

úrskurðast ásamt þeim. 

5. gr. 
Fyrir 1. nóv. ár hvert ber hafnarnefnd að hafa samið og lagt fram fyrir hrepps- 

nefnd Skeggjastaðahrepps frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðs 
á komandi ári. Sveitarstjórn skal hafa fullsamið áætlunina og sent hana samgöngu- 
málaráðuneytinu til staðfestingar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegustu skýringum á 
tekju- og gjaldaliðum.
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III. KAFLI 

Almennar reglur. 

6. gr. 
Hafnarnefnd sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Öllum er 

skylt að hlýða boði hafnarnefndar og banni. Þyki einhverjum sér óréttur ger, getur 
hann kært fyrir lögreglustjóra. En skipun hafnarnefndar ber að hlýða tafarlaust, og 
varðar sektum, ef út af er brugðið. 

7. gr. 
Skylt er að gæta varúðar um allt það, er valdið getur bruna. Ekki má skjóta 

eða bera skotvopn á hafnarsvæðinu, nema með leyfi hafnarnefndar. 

8. gr. 
Ekki má kasta í höfnina ösku, kolum, fiskúrgangi eða neinu öðru, er valdið 

getur skemmdum á henni, frá skipum eða bátum, er þar liggja, né flytja það frá 
landi út í höfnina, nema með leyfi hafnarnefndar. Meðfram strandlengjunni um- 
hverfis höfnina má ekki gera neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða 
dýpka út frá landi, nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hrepps- 
nefndar Skeggjastaðahrepps. 

IV. KAFLI 

Um notkun bryggju. 

9. gr. 
Heimilt skal bátum og skipum að leggjast að bryggju í þeirri röð, sem þau koma, 

en skylt að fara frá bryggju, er þau hafa lokið erindi sínu, séu aðrir, sem óska at- 
hafnasvæðisins og eins, ef þau teljast þar til tafar öðrum. Hið sama gildir hvort 
um er að ræða upp- eða útskipun. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrir- 
fram auglýstum áætlunum leyft að leggjast að bryggju, þótt önnur skip liggi þar fyrir, 
og skulu þau þá víkja. 

Fyrir sérstaka notkun á bryggju, svo sem aðgerð á fiski, fiskverkun, síldar- 
söltun o. fl., skal hafnarnefnd ákveða sérstakt gjald, eða semja við viðkomandi 
aðila. Forgangsrétt að bryggju, svo og að flytja vörur að og frá skipum um hafnar- 
svæðið hafa þeir, sem annast affermingu og fermingu skipa. Er allri annarri starf- 
semi skylt að víkja fyrir þeim vöruflutningum, sem um bryggju eða hafnarsvæðið 
þurfa að fara við losun eða lestun flutningaskipa, þar með talin losun síldarskipa. 

V. KAFLI 

Um gjöld til hafnarsjóðs. 

10. gr. 
Öll skip 12 rúmlestir brúttó og þar yfir skulu greiða hafnargjöld, er þau koma 

á höfnina og hafa samband við land. Undanþegin hafnargjaldi eru þó herskip, varð- 
skip, björgunarskip, skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, 

skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda og skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, 
en hafa ekki samband við land. Hafnargjöld greiðast af brúttóstærð skips og reiknast 
í heilum tölum. Skip, sem sigla eftir opinberum ferðaáætlunum, skulu greiða 40 
aura af hverri rúmlest í hvert sinn, er þau leggjast á höfnina. Innlend strand- 
ferðaskip skulu þó einungis greiða hafnargjald í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma 
á höfnina, en ekkert, þó þau komi aftur á því ári. Öll önnur skip, sem til hafnar koma,
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með þeim undantekningum, er að framan greinir, skulu greiða 60 aura af hverri 
rúmlest, þó ekki oftar en einu sinni í mánuði. 

11. gr. 
Öll aðkomuskip og aðkomubátar, nema varðskip, herskip, og vísindaleg rann- 

sóknarskip, skulu greiða í bryggjugjald 40 aura af hverri brúttórúmlest í hvert sinn, 
sem þau leggjast að bryggju hafnarinnar eða að skipum, sem við hana liggja. 
Innlend strandferðaskip skulu þó ekki greiða meira en kr. 1000.00 á ári í bryggju- 
gjald. Lægsta gjald af innlendum veiðiskipum skal aldrei vera lægra en kr. 20.00. 

Bátar, heimilisfastir og bátar, sem gerðir eru út á staðnum, 12 rúmlestir eða meira 
að stærð, skulu greiða 2 kr. á sólarhring fyrir afnot af bryggju og löndunartækjum 
hafnarinnar, þó ekki meira en 300 kr. á ári. Minni vélbátar greiði 1 kr. á sólarhring, 
þó ekki minna en kr. 100 á ári. Fyrir hvern uppskipunarbát skal greiða 60 kr. 
um árið. 

12. gr. 
Öll skip og bátar, sem bryggjugjald greiða samkvæmt reglugerð þessari skulu 

og greiða ljósagjald á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí eins og hér greinir. 
Bátar, undir 50 rúmlestum og gerðir út á hafnarsvæðinu, greiði á ári kr. 40.00. 

Öll önnur skip skulu greiða ljósagjald í hvert sinn, er þau leggjast að bryggju, eða 
utan á önnur skip, sem við bryggjuna liggja, kr. 8.00 fyrir fyrstu 50 rúmlestirnar 
af stærð skipanna og 0.08 aura af hverri nettórúmlest þar fram yfir, þó aldrei minna 
en kr. 10.00. 

13. gr. 
Greiða skal 2 kr. pr. 100 kg af afla þeirra báta, er leggja afla á land á hafnar- 

svæðinu. Af síld greiðist kr. 1.50 pr. 100 kg. 

14. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru á land eða skipað út innan takmarka hafnarinnar, 

sem greinir í fyrstu grein reglugerðar þessarar, skal greiða vörugjald sem hér 
greinir: 

1. flokkur. Gjald 1.80 kr. fyrir hver 100 kg: 
Salt, kol, sement, tilbúinn áburður, fóðurvörur, saltfiskur, fiskur, annar 

en saltsild, gærur og kjöt, annað en saltkjöt. 
2. flokkur. Gjald 3.00 kr. fyrir hver 100 kg: 

Olía, benzin, lýsi, kornvörur, kaffi, sykur, garðávextir, byggingarefni 
óunnið (s. s. þakjárn, þakhellur, þakskífur, asbest, steypustyrktarjárn, 
múrhúðunarefni, þó ekki sementsmálning, vikur, vikursteinar, hlutir 
úr frauðsteypu og gjalli, vegg- og gólfflísar) veiðarfæri og fiskumbúðir. 

3. flokkur. Gjald kr. 2.50 fyrir hverja tunnu: 
Saltkjöt í heilum tunnum, saltsíld, hrogn og aðrar sjávarafurðir i tunn- 
um. 

4. flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur og föt. 

5. flokkur. Ýmislegt: 
Timbur kr. 0.40 fyrir hvert teningsfet. 
Hljóðfæri, húsgögn, olíugeymar og aðrar vörur, sem reiknast í tenings- 
fetum, kr. 1.00 fyrir hvert teningsfet. 

Kindur og loðdýr, kr. 5.00 fyrir hvert dýr. 
Stórgripir, kr. 10.00 fyrir hvern grip. 
Reiðhjól, venjuleg, kr. 5.00 fyrir hvert stykki. 
Reiðhjól, vélknúin, kr. 25.00 fyrir hvert stykki.
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Dráttarvélar, kr. 100.00 fyrir hvert stykki. 

Jeppar og fólksbílar, kr. 125.00 fyrir hvern. 
Vörubílar, kr. 150.00 fyrir hvern. 
Stórvirkar vinnuvélar, kr. 200.00-—500.00 fyrir hverja. 
Bátar, opnir, kr. 100.00 fyrir hvern bát. 
Herpinótabátar, kr. 200.00 fyrir hvern bát. 

6. flokkur. Af öllum vörum, sem ekki eru tilgreindar í þessari gjaldskrá, greiðast 
kr. 4.00 fyrir hver 100 kg. 

Minnsta gjald af öllum gjaldskyldum vörum er kr. 1.50. 

15. gr. 
Undanþeginn vörugjaldi er póst- og farþegaflutningur, svo og vistir og aðrar 

nauðsynjar fluttar úr landi til skipa og báta, sem liggja í höfn og þau nota til eigin 
þarfa. 

16. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal eftir farm- 

skrá skipa við útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafnarnefnd í 
té eftirrit af farmskrá skipsins. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður 
báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 

Þyki hafnarnefnd ástæða til, getur hún hvenær sem er látið ákveða vörumagnið 
á þann hátt, sem hún telur hentugast. 

Ef ýmsar vörutegundir eru i sömu sendingu skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 
tegund, sem hæst gjald skal reikna af. 

Annars skal flokka vörur til vörugjalds, eftir því sem gjaldskrá tiltekur og 
reiknast eins og þar segir. Ef vafi leikur á því í hvaða flokki skuli telja einhverja 
vöru, úrskurðar hafnarnefnd, en úrskurði hennar má skjóta til hreppsnefndar. 

17. gr. 
Vörugjald greiðir eigandi varanna eða umboðsmaður, og ber formaður báts 

ábyrgð á greiðslunni. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á vörunni unz gjaldið er greitt. 
Ef skip eða bátar hafa ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri eða formaður 

ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Vörugjald af vörum, sem lagðar eru á land, fellur 
í gjalddaga strax og varan er komin í land og vörugjald af vörum, sem fluttar eru 
úr landi, fellur í gjalddaga, þegar varan er komin í skip. 

18. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á hafnarbótum, mannvirkjum eða áhöld- 

um fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki komið við um skaðabætur fyrir skemmdir á lend- 

ingarbótum, mannvirkjum eða áhöldum, má ákveða það af þremur óvilhöllum dóm- 
kvöddum mönnum. 

Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 
einn mánuður er liðinn frá því, er matsgerð var lokið. Yfirmat skal framkvæmt af 
fimm óvilhöllum dómkvöddum mönnum. 

Kostnað við yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður
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ekki breytt meira en sem svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðr- 
um kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

20. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektir renna í hafnarsjóð. 

21. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð 
fyrir Höfn við Bakkafjörð, nr. 66 12. maí 1949. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. april 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

5. apríl. Nr. 39. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björns Eiríkssonar 
og Kristínar Marteinsdóttur frá Höskuldsstaðaseli í Breiðdal, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. apríl 1961. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Björns Eiríkssonar og Kristínar Marteinsdóttur 

frá Höskuldsstaðaseli í Breiðdal. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af börnum þeirra hjóna og fósturdóttur, Marsilíu Ingi- 

björgu Bessadóttur, konu Hóseasar Björnssonar, til minningar um foreldra og 
fósturforeldra þeirra, þau Björn Eiríksson og Kristínu Marteinsdóttur. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er hluti úr jörðinni Höskuldsstaðasel í Breiðdalshreppi. Sam- 

kvæmt landskiptagerðinni, er fram fór 5. febrúar 1939 og kaupsamningi, dags. 1. 
ágúst 1947, en báðum þessum skjölum hefur verið þinglýst. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins er árlegt afgjald af nefndum jarðarhluta, 3% af fasteigna- 

mati, eins og það er á hverjum tíma, sem setja skal á vöxtu og aldrei má skerða, 
svo og gjafir, er sjóðnum kann að berast. 

Afkomendur Hóseasar Björnssonar og Marsilíu Ingibjargar Bessadóttur sitja 
fyrir um ábúð á jörðinni, en að þeim frágengnum skal öðrum afkomendum fyrr- 
nefndra hjóna, Björns Eiríkssonar og Kristínar Marteinsdóttur, boðin jörðin til 
ábúðar. Að öðru leyti fer um byggingu jarðarinnar samkvæmt ábúðarlögum. 

B12
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4. gr. 
Þegar vaxtatekjur sjóðsins nema orðið kr. 2000.00 á ári, má árlega verja vöxt- 

um sjóðsins til umbóta á jörðinni Höskuldsstaðaseli. Stjórn sjóðsins annast út- 
hlutun vaxtanna, sem greiðist ábúanda Höskuldsstaðasels, sem bæði er ábúandi 
sjóðshlutans og erfðafestuhlutans, í hlutfalli við þær umbætur, sem gerðar hafa 
verið á jörðinni næsta ár á undan. Nú hafa, að dómi sjóðsstjórnar, engar þær um- 
bætur verið gerðar neitt ár, sem ástæða þykir til að verðlauna og leggjast þá vext- 
irnir það ár við höfuðstólinn. Nú eru gerðar á einu ári óvenjumiklar umbætur á 
jörðinni og má þá verja til styrktar úr sjóðnum meira en eins árs vöxtum, er áður 
hafa verið lagðir við höfuðstólinn. 

Til umbóta í þessu skyni teljast hvers konar framkvæmdir í jarðrækt og 
húsabætur, bæði íbúðarhúsa, útihúsa, raforkuframkvæmdir og skógrækt. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa sóknarpresturinn í Breiðdal, hreppstjóri og oddviti hrepps- 

nefndar. Skulu þeir hafa umsjón með jarðarhluta sjóðsins, sjá um byggingu hans og 
innheimtu jarðargjalda. Handbært fé sjóðsins skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún birt í B-deild Stjórnar- 

tíðindanna. 

Reykjavík, 1. marz 1962. 

Fyrir hönd stofnenda sjóðsins, 

Hóseas Björnsson. Marsilía Ingibjörg Bessadóttir. 

Nr. 40. 5. apríl. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Bakkár. 

1. Félagið heitir Veiðifélag Bakkár. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 
2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Bakká (Prestbakkaá), en þær eru 

Prestbakki, Hrafnadalur, Bakkasel, Bær I, Bær II, Holt, Jónssel, Ljótunnarstaðir I, 

Ljótunnarstaðir II. 
3. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja það 

til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 
4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og 
hinn eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður 
getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann 

hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur 
til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn 
gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 
menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á 
við og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum.
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Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu 
leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, 
og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. Aðalfund skal halda í marzmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 
störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess 
á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úr- 
skurðar fundurinn um þá. 

1. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 
serðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 
Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957, 
um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 5. april 1962. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

7. apríl. Nr. 41. 

SAMÞYKKT 

fyrir Sparisjóð Hveragerðis og nágrennis. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Hveragerðis og nágrennis og skal heimili hans 

og varnarþing vera Hveragerði, Árnessýslu. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru ábyrgðarmenn hans og skuldbinda þeir sig með undir- 

skrift sinni undir samþykktir þessar til þess að ábyrgjast, að sjóðurinn standi í 
skilum. Svarar hver ábyrgðarmaður fyrir halla eða tjóni, sem sjóðurinn kann að 
verða fyrir, en hann getur eigi sjálfur staðið straum af. Þó ábyrgist enginn einn meir 
en kr. 6000.00. Hver ábyrgðarmaður leggur fram við stofnun sparisjóðsins kr. 
3000.00, af ábyrgðarupphæð sinni sem stofnfé sjóðsins. Skal ákveðið um vexti af því 
fé á aðalfundi. Þó mega þeir ekki vera hærri en 1% umfram hæstu innlánsvexti 
sjóðsins. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarum- 
dæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi 
á annan hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurfall 
ábyrgðar eða samkvæmt heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941.
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4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna (eða stofnfjáreigenda), en einn af sýslunefnd Árnessýslu á sama 
tíma og gildir kosning þeirra allra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef 
þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni 
4 ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. 
Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður kjörinn af 
ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lög- 
mætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í 
stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, 
kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörf- 
um, skal tafarlaust beiðast þess, að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má 
stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hags- 
muni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, 
að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 

skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti auk þess hegningu, eins og lög standa 
til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal bankaeftirlitinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin, að undanteknum stjórnarformanni, hafi þessi 

störf með höndum. 
Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna, að fengnum tillögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Bankaeftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar.
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9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af láni 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar séu greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tvisvar í mánuði og ákveður 

stjórnin, hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í febrúarmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum með ábyrgðarbréfi, er póstlagt sé í Hveragerði 
eigi síðar en 7 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir 
næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og 
leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum 
þykir þörf á, eða minnst 3 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur er lögmætur, þegar 
helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða 
fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur, hversu fáir sem mæta. Á fund- 
inum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, 
nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 10 kr. í senn. 
Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 
maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur og skal prenta í hana út- 
drátt úr sparisjóðslögunum og samþykktum þessum. Eigandi greiðir andvirði 
bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku fé í sparisjóðinn, setja 
hámarksákvæði um viðtökufé, eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft 
að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Aldrei má sparisjóðurinn taka á móti meira innlánsfé en svo, að það að frá- 
dregnu því, er hann á í sjóði, innistandandi í innlendum bönkum, í tryggum 
verðbréfum eða lánum gegn veði í fasteign, nemi 25 sinnum eigin fé sjóðsins, 
þar með talið stofnfé og innborgað ábyrgðarfé. Eigi má draga frá samkvæmt þess- 
ari málsgrein önnur fasteignalán en þau, þar sem lánið ásamt því, er áður kann 
að hvíla á eigninni, nemur ekki meira en % fasteignamatsverðs hennar. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

s
p
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14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins 

við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum og 
gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema tíu þúsund kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt 
að greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna, 
þá er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má 
að upphæðum frá kr. 5000.00 til kr. 15000.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 
hæðum þar yfir með 2 mánaða fresti. Án 2 mánaða frests er eigi skylt að borga 
meira en 20000.00 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Innstæðueigandi getur áskilið, að á áberandi stað í viðskiptabók sinni sé letrað, 
að hann einn eða sá, er hann gefur skriflegt umboð til þess, geti hafið fé úr henni. 

Nú ber viðskiptabók eigi slíka áletrun og er það þá eigi á ábyrgð sparisjóðsins, 
þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar til 
að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um eða hluta að því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögum.
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18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnvaldaauglýsingar, er öll innstæðan, ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með 3 mánaða fresti. Skal annað- 

hvort rita uppsögnina í viðskiptabókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt 
í blaði því í Reykjavík, sem stjórnvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja i varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóðurinn nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 
samanlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 
eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 
fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Seðlabankanum eða öðrum ríkisbanka. Þó er eigi skylt, að koma meira 
af varasjóði svo fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og 
það var í árslok næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til 
að grípa til fjár þessa, vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo 
fljótt sem verða má, að koma því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð, 
með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi 25% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 
lokið innan 10 ára frá lánveitingunni, 
með því að kaupa víxla, sem sparissjóðsstjórnin álítur trygga, 
á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 
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23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega í dráttarvexti 
um þann tíma, sem greiðsla hefur dregizt. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar.
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Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga i sjóði innstæðu í banka, sem 

ríkið ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst “%o af innlánsfénu. 

Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minni en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðs- 

stjórnin tilkynna bankaeftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 

skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðsstjórnin kaupir, hljóða á handhafa, skal að jafnaði 

tafarlaust láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins 

má því aðeins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

j 25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigend- 

um. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 

ákveðið það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sin eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lántakanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok febrúarmánaðar 

ár hvert. 

28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint, hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok, 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins, 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðu- 

eigenda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, 

er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna.
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Skrár þessar skulu bera með sér fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 
hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 
vöxtum, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 
kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 
réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

bankaeftirlitsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja þrjá endur- 

skoðunarmenn, og skulu tveir kosnir af sýslunefnd Árnessýslu og tveir til vara, 
með hlutfallskosningu til eins árs í senn, en aðalfundur sparisjóðsins kýs einn 
mann og einn til vara til eins árs. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. 

32. gr. 
Tilkynna skal bankaeftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur sparisjóðsins. 

33. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en ársfjórðungslega og verðbréfaeign hans að minnsta kosti misserislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
heldur eru allir í einu eða hver um sig. 

34. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra 
fyrirmæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur 
í sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

30. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir janúarmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund 
til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir bankaeftirlitið til úrskurðar. 

B 13
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Eins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 

sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð nr. 36 frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, 
og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

VI. Ýmis ákvæði. 

38. gr. 
Fé það, sem lagt hefur verið í sparisjóðinn, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 

kyrrsetningu, meðan það stendur þar. 

Framanritaðar samþykktir eru þannig samdar og samþykktar af stofnfundi 
Sparisjóðs Hveragerðis þann 28. október 1961 og staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 7. apríl 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Oddur Guðjónsson. 

Nr. 42. 9. apríl. 

Stafesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fóðurverðlaunasjóð Miðdalahrepps, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 9. apríl 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Fóðurverðlaunasjóð Miðdalahrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Fóðurverðlaunasjóður Miðdalahrepps. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 10000 kr. — tíu þúsund krónur —, er gjöf til Miðdalahrepps, 

Dalasýslu, frá Jóni Sumarliðasyni, fyrrv. bónda og hreppstjóra, frá Breiðabólstað 
í Miðdölum í tilefni af 70 ára afmæli hans hinn 13. september 1959. Fé þetta er nú 
seymt í sparisjóðsbók við Búnaðarbanka Íslands. 

3. gr. 
Sjóður þessi skal ávallt geymdur í ríkistryggðri peningastofnun, eða á annan ör- 

uggan hátt. Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða og % vaxta sé árlega lagður við höfuð- 
stólinn. Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum, er honum kunna að berast. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita þeim bændum í Miðdalahreppi verðlaun, er fóðra 

og hirða jafn bezt búfé sitt, hross, nautgripi og sauðfé. Ef búnaðarhættir. breytast
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svo i framtíðinni, að fleiri búgreinar geti komið til, sem ein aðalbúgrein, t. d. ali- 
fugla- og svínarækt, þá getur sú framleiðsla einnig náð til þessara verðlauna. 

5. gr. 
Forðagæzlumaður hreppsins skal að lokinni seinni skoðun, vetur hvern, afhenda 

skriflega nöfn þeirra tveggja bænda eða einum fleira en verðlaun geta hlotið hverju 
sinni, er hann álítur að fóðri jafn bezt búfénað sinn. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins verði þannig skipuð: Hreppstjóri og oddviti eru sjálfkjörnir, 

en þriðja mann kýs almennur fundur búenda til 3 ára í senn. Gegni sami maður 
hreppstjórn og oddvitastarfi, kýs almennur fundur tvo í stjórnina. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins kynnir sér eftir föngum hver eða hverjir þeirra, er forðagæzlu- 

maður tilnefnir, hljóti verðlaun það ár. 

8. gr. 
Sama bónda séu ekki veitt verðlaunin oftar en þrjú ár í röð, að þremur árum 

liðnum getur hinn sami fengið þau aftur í 3 ár og endurtekur það sig á víxl. 

9. gr. 
Þegar sjóðurinn hefur vaxið svo, að til úthlutunar geti komið eitt þúsund krónur, 

má veita tveimur bændum verðlaunin, og þeim þriðja á sama hátt, þegar vextir til 
úthlutunar ná kr. 1500.00 — fimmtán hundruð —, en aldrei fleiri en þremur ár hvert. 
Ekki minni upphæð en kr. 500.00 — fimm hundruð —, og aldrei hærri en eitt þúsund 
til hvers árlega. 

10. gr. 
Skrá skal í bókina árlega nöfn og heimili þeirra bænda, er verðlaun hljóta ár 

hvert. 

11. gr. 
Stjórn sjóðsins kýs sér sjálf formann og skal hann geyma bókina á tryggum stað 

og annast fjárhald sjóðsins. 

12. gr. 
Endurskoðun reikninga sjóðsins skal framkvæmd af endurskoðendum sveitar- 

sjóðsreikninga Miðdalahrepps.



Nr. 43. 98 13. apríl. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Fríðu Guðmunds- 

dóttur frá Bæ í Árneshreppi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 

ráðherra 13. april 1962. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Fríðu Guðmundsdóttur frá Bæ í Árneshreppi. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Fríðu Guðmundsdóttur frá Bæ. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Kvenfélagi Árneshrepps, til minningar um Fríðu 

Guðmundsdóttur frá Bæ, sem var fædd 3. marz 1945, d. 7. marz 1961. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur -—. Sjóðurinn skal ávaxt- 

aður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, 

gjafir og áheit, er honum kunna að áskotnast. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 
a. Að veita efnalitlum sjúklingum úr Árneshreppi styrk til að greiða óvenjulegan 

sjúkrakostnað, að því leyti, sem sá kostnaður fæst ekki greiddur af sjúkrasam- 

lagi eða öðrum almennum styrktarsjóðum. 
b. Telji stjórn sjóðsins, á einhverju tímabili, ekki þörf á úthlutunarbæru fé sjóðs- 

ins til að gegna því hlutverki, sem um getur í a-lið þessarar greinar, er henni 

heimilt að veita fé úr sjóðnum til styrktar fátækum, efnilegum námsmönnum úr 

Árneshreppi, sem stunda nám við Háskóla Íslands, eða framhaldsnám við erlenda 

háskóla. 
5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn og skal hún valin þannig: Formaður Kvenfélags 

Árneshrepps er sjálfkjörinn í stjórnina. Annar maður skal kosinn af aðalfundi kven- 

félagsins til 4 ára í senn og hinn þriðji kosinn af hreppsnefnd Árneshrepps á fyrsta 

fundi nefndarinnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Varamenn skulu kosnir 

af sömu aðilum. Verði Kvenfélag Árneshrepps af einhverjum ástæðum leyst upp, er 

hreppsnefnd Árneshrepps falið að kjósa stjórn sjóðsins, þar til aftur hefur verið 

stofnað kvenfélag í hreppnum. Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók og skal í hana 
rita skipulagsskrá þessa, fundargerðir stjórnarinnar, ársreikninga sjóðsins og annað 

það, er varðar rekstur hans. 

6. gr. 

Vexti og annað, er sjóðnum kann að áskotnast, skal leggja við höfuðstólinn, 

þar til hann er orðinn að upphæð kr. 15000.00 — fimmtán þúsund krónur —. Eftir 

það er stjórn sjóðsins heimilt að úthluta styrkjum úr honum, sem svarar hálfum 

vöxtum. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 30000.00 — þrjátíu þúsund krónur — má 

úthluta á sama hátt 34 vaxtanna. % vaxtanna skal ávallt leggja við höfuðstólinn, 

sem aldrei má skerða. 

„7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Reykhólahreppi, A.-Barðastrandarsýslu. 

1. gr. 

Fasteignaskatt í Reykhólahreppi skal innheimta með 100% álagi. 

2. gr. 
Gjalddagi fasteignaskattsins er 15. júlí. Þeir gjaldendur fasteignaskatts, sem jafn- 

framt eru útsvarsgjaldendur, mega þó greiða síðari helming skattsins 15. október 
hvert gjaldár. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69/1962, 5. gr., sbr. 3. gr., 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um fasteignaskatt í Reykhólahreppi, stað- 
fest af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu á árinu 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. mai 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

27. juni. Nr. 45. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir heiðursverðlaunasjóð Daða Hjörvar, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. juni 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir heiðursverðlaunasjóð Daða Hjörvar. 

1. gr. 
Helgi Hjörvar og Rósa Hjörvar, kona hans, stofna sjóð til að veita þeim 

mönnum heiðursgrip til minja, sem fegurst tala íslenzka tungu í útvarp. 

2. gr. 
Sjóðurinn heitir: Heiðursverðlaunasjóður Daða Hjörvar. Stofndagur sjóðsins 

er 5. nóvember 1958. 

3. gr. 
Heiðursgripurinn er í þrennu formi: 

1. Peningur úr gulli, 5,5 sm í þvermál, myndsleginn á báðum hliðum (eftir því 
sem nánar verður ákveðið) og þessi áletrun: FYRIR FRÁBÆRAN FLUTNING 
ÍSLENZKRAR TUNGU Í ÚTVARP.
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2. Peningur úr silfri, 10 sm í þvermál, myndsleginn á efri hlið (höfuðmynd 
af ungum manni við hljóðnema) og þessi áletrun: FYRIR FAGRAN FLUTN- 
ING ÍSLENZKRAR TUNGU Í ÚTVARP. 

3. Peningur úr bronsi, sleginn í sama móti og silfurpeningurinn. Bronspening 
skal ekki veita nema ungum mönnum, 25 ára og yngri. En hvergi minni kröfur 
skal gera um verðleika til bronspenings en silfurverðlauna, enda verði silfur- 
peningur ekki veittur yngra manni en 26 ára. 

Nafn þess sem heiðursverðlaun hlýtur skal grafa á þar til gerðan flöt á 
peningi hverjum. 

4. gr. 
Heiðursviðurkenning þessi skal veitt fyrir fegurstan flutning málsins ein- 

göngu. Þó að sjónvarpað verði eða önnur ný tækni komi til, skal meta túlkun 
raddarinnar einnar. Meta skal mest einlæga tjáning, en miður rík tilbrigði eða 
leikbrögð í formi. Frumkvöð er það, að efni og mál sé samboðið verðlaunaverðum 
flutningi. Fagurt mál, frumsamið, ber að meta góðum flutningi til aukins gildis. 

Fullnaðardóm skal fella eftir hljóðbandi eða annarri sams konar upptöku 
raddar, án sjónvarps. 

5. gr. 
Heiðursverðlaun má veita fyrir flutning máls og tungutak í þeim greinum dag- 

skrár sem hér eru taldar: 
a) þularstörf, — b) atburðalýsingar, af munni fram, — ec) fréttaþættir, — 

d) viðtöl, og ber þá einnig að meta það, hversu spyrjandi laðar fram frjálst og 
lifandi tungutak allrar alþýðu, — e) erindi, en þar til má telja hvers konar ræðu- 
flutning, stjórnmálaræður, prédikun, rökræður, gamanþætti (án söngs og eftir- 
hermu), — f) sagnalestur, — g) ljóðalestur, — h) almennur upplestur á óbundnu 

máli, — í) útvarpsleikur, — svo og aðrir þættir talaðs máls, eftir því sem dómnefnd 
kann að ákveða. 

6. gr. 
Dómnefnd veitir heiðursverðlaunin. Hún skal skipuð fimm mönnum, þannig: 

1. Útvarpsráð, eða sú stofnun sem hefur menningarstjórn á dagskrá útvarps- 
ins, velur formann dómnefndar. 

2. Heimspekideild Háskóla Íslands tilnefnir einn mann í dómnefnd. 
3. Fastir leikarar Þjóðleikhússins tilnefna einn mann. 
4. Íslenzkir rithöfundar, allir þeir sem félagar eru í almennum samtökum þeirra, 

tilnefna einn mann. 
5. Stofnendur sjóðsins, og síðan niðjar þeirra, tilnefna einn mann. 

Ekki má velja þann mann í dómnefnd, sem hefur að einhverju leyti umráð 
eða framkvæmd á dagskrá útvarpsins. 

Falli niður val á manni í dómnefndina, tilnefnir dómnefndin sjálf mann í 
staðinn. 

7. gr. 
Dómnefnd kýs sér ritara. Hún skráir greinilega tillögur um heiðursverðlaun, 

úrskurði sína og annað það sem starf hennar varðar. Dómnefnd setur sér skráðar 
reglur eftir að fara í starfi sínu og leitar samþykkis menntamálaráðuneytisins 
um þær reglur og breytingar á þeim. 

Dómnefnd getur, ef henta þykir, sett reglur um skipulag á tilnefning dóm- 
nefndarmanna eftir 3.—5. lið 6. greinar.
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8. gr. 
Setja skal sérstakar reglur, óháðar öðrum starfsreglum, til leiðbeiningar um 

mat dómnefndar á meðferð máls og atkvæða í einstökum atriðum, hvað fegurst 
megi telja, eða réttast, og hvað miður æskilegt. Þessar reglur skulu háðar mati 
dómnefndar hverju sinni, en bornar undir álit heimspekideildar háskólans, svo 
oft sem hæfa þykir. 

Slíkar reglur mega í engu raska ákvæðum 4. greinar, né þröngva sjálfsögðu 
frelsi tungunnar. 

9. gr. 
Dómnefnd tekur í móti rökstuddum tillögum um veiting heiðursverðlauna; 

þó ekki tillögum sem augljóst má vera að safnað hafi verið undirskriftum að. 

10. gr. 
Afl atkvæða ræður úrskurði dómnefndar. En hver einn dómnefndarmanna 

hefur synjunaratkvæði, eftir bókaðri kröfu sinni, um veiting einstakra heiðurs- 
verðlauna, en þó enginn nema eitt sinn gegn sama manni. Ekki má heldur beita 
slíkri synjun að nýju, þó að skipt verði um dómnefndarmann af þeim aðila 
sem tilnefnir. 

11. gr. 
Heiðursverðlaun skal að jafnaði veita þannig: 

1. Gullpening, einn, hið þriðja hvert ár. Engin önnur verðlaun skal veita það ár 
sem gullpeningur er veittur. 

Nú ef dómnefnd telur ekki rétt að veita gullverðlaun eitthvert ár, skal 
hún veita silfurverðlaun með venjulegum hætti. Ber þá ekki að veita gull- 
pening fyrr en hið þriðja ár þar frá, að réttri tiltölu. 

2. Silfurpening, einn, hver tvö ár (sbr. 1. lið). Dómnefnd er heimilt að veita 
tvo silfurpeninga hið sama sinn, ef henni þykir sérstök ástæða til. Svo getur 
dómnefnd og hin fyrstu tvö skipti veitt fleiri heiðursverðlaun úr silfri en 
hér segir. 

3. Bronspening, einn eða tvo, samtímis silfurpeningi. Dómnefnd er heimilt að 
láta hjá líða veiting bronspenings. 

Heiðursverðlaun skal veita hinn 5. nóvember hvert ár, nema atvik hindri. 

12. gr. 
Dómnefnd getur, með einu samþykki og af sérstöku tilefni, veitt ein heiðurs- 

verðlaun úr gulli hvenær sem er, óháð reglubundnum verðlaunum. 

13. gr. 
Framkvæmdastjórn sjóðsins hafa að jafnaði á hendi tveir menn: 

1. Aðalskrifstofustjóri útvarpsins; hann hefur umsjón með sjóðnum, geymir fé 
hans og eigur og gerir ársreikning, sem endurskoða skal jafnhliða reikning- 
um útvarpsins. 

2. Maður sem stofnendur sjóðsins tilnefna, en síðan niðjar þeirra. 
Greini þessa menn á, skal aðalendurskoðandi ríkisins kvaddur til úrskurðar. 

Svo skal hann og til kvaddur á sama hátt um allar ákvarðanir sem varða hag 
sjóðsins að verulegu leyti, enda sé ársreikningur sjóðsins jafnan lagður fyrir 
hann sérstaklega til athugunar. 

Sá stjórnarmaður, sem tilnefndur er af stofnendum eða niðjum þeirra, greiðir
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ekki atkvæði um neitt það atriði sem snerta kann hagsmuni ættarinnar gagnvart 

sjóðinum. 
Stjórnarmenn skrá ákvarðanir sínar í gerðabók. 

14. gr. 
Tekjur sjóðsins og fjárhag skal tryggja þannig: 

Stofnendur leggja fram í upphafi: 
a) 6 — sex — heiðurspeninga úr gulli, fullgerða. 
b) 25 —- tuttugu og fimm — heiðurspeninga úr silfri, fullgerða. 
c) 20 — tuttugu — heiðurspeninga úr bronsi, fullgerða. 

d) Skuldabréf, kr. 100 000.00 — eitt hundrað þúsund krónur — með fullnægj- 

andi veði í húseigninni Suðurgötu 6 í Reykjavík. Skuldabréfið er afborgunar- 

laust í 8 ár, frá 1. janúar 1962, en ársvextir 4%. Eftir það skulu ársvextir Vera 

jafnir almennum innlánsvöxtum Landsbankans af því fé, sem segja má upp 

með árs fyrirvara; þó ekki lægri en 4%. En eftir 1. janúar 1970 getur fram- 

kvæmdastjórn sjóðsins (sbr. 13. gr.) krafizt greiðslu á veðskuldabréfinu með 

þriggja missira fyrirvara, eða samið um greiðslu þess, svo og vexti, eftir því 

sem henni þykir henta. 

15. gr. 

Deild úr sjóðnum er „Dánarsjóður Daða Hjörvar“ og tekur við minningar- 

gjöfum um látna menn. Sú deild er í umsjá stofnenda, en síðan niðja þeirra. 

Reikningur þeirrar deildar skal fylgja ársreikningi heiðursverðlaunasjóðs, og sé 

fénu skilað í hann við árslok hver. 

16. gr. 
Heiðursverðlaunasjóðurinn tekur í móti gjöfum. 

17. gr. 

Sjóðurinn má taka til starfa þegar dómnefnd hefur verið skipuð og fyrir liggur 

yfirlýsing framkvæmdastjórnar um það, að fullnægt sé ákvæðum 14. greinar. 

Heimilt er stofnendum að veita hin fyrstu verðlaun úr sjóðnum, þó að dómnefnd 

sé ekki skipuð. 

18. gr. 
Þeir aðilar, sem hér eru taldir, skulu hver um sig bærir að óska breytinga 

á þessari skipulagsskrá og fá þeim framgengt: 
1. Stofnendur, báðir eða annar, en síðan niðjar þeirra. 
2. Framkvæmdastjórn sjóðsins og dómnefnd sameiginlega. 

3. Sá maður eða stofnun, sem eftirlit hefur með opinberum sjóðum að lögum. 

Þær breytingar einar má gera, sem brýn nauðsyn krefur, og svo þær, sem 
efalaust horfa til bóta eftir stefnumarki sjóðsins. Aldrei má breyta 4. grein og 
ekki skerða meginatriði 8. greinar. 

Með skipulagsskrá þessari er úr gildi fallin eldri skipulagsskrá nr. 121 frá 15. 

september 1959.
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REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Dalasýslu. 

1. gr. 

Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Dalahéraði nema að 
fengnu leyfi sýslumanns Dalasýslu eða hreppstjóra í umboði hans. Skal hann jafn- 
framt ákveða, hvort lögsæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra 
skemmtisamkvæma skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum 
áður en halda skal, gegn gjaldi, sem sýslunefnd ákveður og rennur í sýslusjóð. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er hafa skulu eftirlit með skemmtunum í lögsagnarumdæminu. 
Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni (eða 

hreppstjóra) um, að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlu- 
svæði, mæta á skemmtistaðnum, er skemmtun á að hefjast, og dveljast þar þangað 
til henni er lokið, og mega þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, sem skemmt- 
unin var haldin í, hefur verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa skemmtistað- 
inn skulu þeir líta eftir, hvort nokkur maður eða menn, sem líkur er til, að valda 

muni óspektum, séu ófarnir af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja mennina 
brott, ef húsráðandi telur það nauðsynlegt af öryggisástæðum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann getur eigi mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til aðstoðar 
skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, 
er hann telur þess þörf. Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn 
eða aðstoðarmenn, er fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að halda 
uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra borgara. 
Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætla að verða litt þolandi, er honum 
heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara út úr 
húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki rökstuddur 
grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt, eða í nánd við 
staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita áfengis í bifreið- 
um þeim og rannsaka svo, sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni skrif- 
lega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa 
ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa 
ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar regl- 

ur um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

B 14
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Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna þeirra, er 
þeir sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annast slysatryggingar allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir hverja 

skemmtun, sem þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðumenn 

samkomustaða í héraðinu á fund. Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði 
bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega 
fram. Á fundi þessum skulu löggæzlumenn og mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að 
sök að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, 
skulu forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum 
hópi með fullu umboði, er ákveða skuli með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er 
löggæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint, að hafi hegðað sér ósæmilega á 
skemmtunum, skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um 
hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns skv. 3. gr., 

kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 7. gr., á 
fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslur eftirlits- 
manna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum þeim, 
er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli bannaður 
aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma bannið 
skuli gilda.. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum 
samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og þeim, er banninu er beint 
gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði 
þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það að synja þeim mönnum, sem banni 
er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það jafnt, þótt 
þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði, en að M úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanns snertir. En 
laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur, að hálfu, en ríkissjóður 

að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, ein- 
kennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. 
Þá einnig ferðakostnað allan skv. 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 

getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það að skilyrði fyrir skemmt- 
analeyfi.
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Reglugerð þessi, sem sett er skv. 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. maí 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Baldur Möller. 

12. mai. Nr. 47. 

REGLUGERÐ 

fyrir heilsuverndarstöð Neskaupstaðar. 

1. gr. 
Hlutverk heilsuverndarstöðvarinnar fyrst um sinn er heilsugæzla í eftirtöldum 

greinum: 

a. Mæðravernd: Eftirlit með barnshafandi konum. 
b. Barnavernd: Eftirlit með heilsufari ungbarna og barna innan skólaskyldualdurs 

(0—7 ára) og ónæmisaðgerðir (barnaveiki, stífkrampi, kighósti, kúabólusetning 
og ónæmisaðgerðir gegn mænusótt). 
Berklavarnir og eftirlit með berklaveikum. 
Kynsjúkdómalækningar og eftirlit. A

n
 

2. gr. 
Starfsemin fer fram í húsnæði fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað og verður 

tilhögun sem hér segir: 

a. Mæðravernd 1. og 3. föstudag hvers mánaðar kl. 1—2 e. h. 
b. Barnavernd 2. og 4. föstudag hvers mánaðar kl. 1—2 e. h. 
c. Berklavarnaeftirlit og kynsjúkdómaeftirlit fara fram á móttökutíma sjúkra- 

hússins alla þriðjudaga og fimmtudaga kl. 1--3 e. h., og samkvæmt samkomulagi. 

3. gr. 
Stjórn sjúkrahússins annast rekstur heilsuverndarstöðvarinnar í umboði bæjar- 

stjórnar Neskaupstaðar, en fjárhagur hennar og allur rekstur skal með öllu fráskilinn 
rekstri sjúkrahússins. 

4. gr. 
Um skipting kostnaðar og annað, sem við kemur rekstri heilsuverndarstöðv- 

arinnar, vísast til heilsuverndarlaga nr. 44/1955. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. heilsuverndarlaga nr. 44/1955, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. maí 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Baldur Möller.
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REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Austur-Barðastrandarsýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda í Austur-Barðastrandarsýslu, nema að fengnu 

leyfi sýslumanns Barðastrandarsýslu eða umboðsmanns hans. Skal hann jafnframt 
ákveða hvort löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra 
skemmtisamkoma skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum 

áður en halda skal. 
2. gr. 

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 
löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 

En löggæzlusvæðin eru þessi: 
1. Geiradalshreppur og Reykhólahreppur. 
2. Gufudalshreppur. 
3. Múlahreppur. 
4. Flateyjarhreppur. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um, að 
skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið, og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur 
verið lokað og fjarlægðir hafa verið þeir menn, er hætta getur stafað af. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo hann eigi getur mætt á skemmtun, er hon- 
um heimilt að fá annan mann til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir 
vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 
Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 
fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að 
halda uppi reglu forstöðumenn skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra 
borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtunum ætla að verða lítt þolandi, 
er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að 
fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. 

Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan 
hátt eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt 
að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni dansskemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis 
manna eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslu- 
manni skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er 
verið hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal 
hann lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa 
orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skulu haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur.
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Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er þeir 

sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 

á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 

Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 

fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 

stað eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 

Sýslumaður skal, þegar hann sér ástæðu til eða samkvæmt óskum félagssamtaka 

í sýslunni kalla forstöðumenn samkomustaða Austur-Barðastrandarsýslu á fund í 

Bjarkarlundi. Á fundi þeim skal rætt um á hvern hátt þess verði gætt, að skemmt- 

anir þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi 

þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 

Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 

að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 

forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo menn úr sínum 

hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 

er lögreglumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á 

skemmtunum, skulu bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og 

um hve langan tíma. 

8. gr. 

Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 7. 

gr., á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu 

eftirlitsmanna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönn- 

um þeim, er löggæzlumaður telur að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtunum, skuli 

bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma 

bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönn- 
um samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu 
er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjón- 
ustuliði þeirra að vera samhent löggsæzlumönnum um það, að synja þeim mönnum, 
sem banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og 
jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % 

úr ríkissjóði, en að % af aðila þeim, er skemmtun heldur, að því er laun aðallöggæzlu- 
manna snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur að hálfu, 
en ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlu- 
manna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna 
þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr.
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Reglugerð þessi, sem sett er skv. 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. mai 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
Baldur Möller. 

Nr. 49. 16. maí. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Vestur-Barðastrandarsýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda í Vestur-Barðastrandarsýslu, nema að fengnu 

leyfi sýslumanns Barðastrandarsýslu. Skal hann jafnframt ákveða hvort löggæzla 
skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkoma skulu sækja 
um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 
En löggæzlusvæðin eru þessi: 

1. Barðastrandarhreppur. 
2. Rauðasandshreppur. 
3. Patrekshreppur. 
4. Tálknafjarðarhreppur. 
5. Suðurfjarða- og Ketildalahreppar. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um, að 
að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið, og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur 
verið lokað og fjarlægðir hafa verið þeir menn, er hætta getur stafað af. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo hann eigi getur mætt á skemmtun, er hon- 
um heimilt að fá annan mann til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir 
vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 
Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 
fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að 
halda uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra 
borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtunum ætla að verða litt þolandi, 
er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að 
fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. 

Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan
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hátt eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt 
að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni dansskemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis 
manna eigi hafa getað haldið uppi fullnægjandi reglu á skemmtuninni, gefa sýslu- 
manni skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er 
verið hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal 
hann lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa 
orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skulu haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal, þegar hann sér ástæðu til eða samkvæmt óskum félagssam- 

taka í sýslunni, kalla forstöðumenn samkomustaða Vestur-Barðastrandarsýslu á 
fund á Patreksfirði. Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði gætt, að 

skemmtanir þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á 

fundi þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo menn úr sínum 
hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 
er lögreglumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á 
skemmtunum, skulu bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og 
um hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 7. 
gr. á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu 
eftirlitsmanna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönn- 
um þeim, er löggæzlumaður telur að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli 
bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma 
bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönn- 
um samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu 
er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjón- 
ustuliði þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja þeim mönnum, 
sem banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og 
jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs.
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9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % 

úr ríkissjóði, en að % úr viðkomandi sveitarsjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna 
snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur að hálfu, en 
ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlu- 
manna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna 
þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sveitarsjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 
skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. mai 1962. 

Bjarni Benediktsson.   
Baldur Möller. 

Nr. 50. 16. maí. 
REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Strandasýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Strandasýslu, nema að 

fengnu leyfi sýslumanns. Skal hann jafnframt ákveða hvort löggæzla skuli vera á 
skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkvæma skulu sækja um 
leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 
En löggæzlusvæðin eru þessi: 

1. Bæjar- og Óspakseyrarhreppar. 
2. Fells- og Kirkjubólshreppar. 
3. Hólmavíkur-, Hrófbergs- og Kaldrananeshreppar. 
4. Árneshreppur. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um, að 
skemmtun með lögsæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið, og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur 
verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa skemmtistaðinn, skulu þeir líta eftir, 
hvort nokkur maður eða menn, sem líkur eru til að valda muni óspektum, séu ófarnir 

af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja mennina burt, ef húsráðandi telur það 
nauðsynlegt af öryggisástæðum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, 
er honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til 
aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann
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kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. Þeir einir geta verið 
löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er fengið hafa fræðslu og 
þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að 
halda uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra 
borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða lítt þolandi, 
er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara 
út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki 
rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt, 
eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita 
áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæði manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni skrif- 
lega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa ölv- 
aðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa ölvun 
þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skulu haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

ð. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 19. júní kalla forstöðu- 

menn samkomustaða Strandasýslu á fund í Hólmavík. Á fundi þeim skal rætt um, á 
hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar verða í héraðinu 
á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo menn úr sínum 
hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 
er löggæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á 
skemmtunum, skulu bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og 
um hve langan tíma. 
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8. gr. 

Þá skal sýslumaður, er honum hefur bórizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 7. 

gr. á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu 

eftirlitsmanna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönn- 

um þeim, er löggæzlumaður telur að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli 

bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma 

bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönn- 

um samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu 

er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjón- 

ustuliði þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að svnja þeim mönnum, 

sem banni ér beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og 

jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % 

úr ríkissjóði, en að M úr sýslusjóði (eftir atvikum úr hreppssjóði), að því að laun 
aðallöggæzlumanna snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun held- 
ur, að hálfu, en ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbún- 
inga löggæzlumanna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og 
aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 
skemmtanaleyfi. i 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. maí 1962. 

Bjarni Benediktsson. Í 

Baldur Möller. 

Nr. 51. 19. mai. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 47/1958, um skipting læknishéraða í þrjá launaflokka. 

1. gr. 

Í 1. gr. I komi nýr töluliður nr. 39: Seyðisfjarðarhérað. 
4. töluliður í sömu gr. HI falli niður. 
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Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 19. mai 1962. 

F. h.r. 

Baldur Möller.   
Elias Elíasson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Seðlabanka Íslands. 

I. KAFLI 

Skipulag bankans og hlutverk. 

l.gr. . 
Sedlabanki fslands (å ensku the Central Bank of Iceland) er sjålfstæd stofnun, 

sem er eign ríkisins, en lýtur sérstakri stjórn samkvæmt lögum hans og þessari 
reglugerð. 

Seðlabanki Íslands (hér á eftir nefndur Seðlabankinn) tekur við öllum eignum 
og skuldbindingum Landsbanka Íslands, Seðlabankans. Af stofnfé og varasjóðum 
Landsbanka Íslands, Seðlabankans, skulu 100 millj. kr. teljast stofnsjóður Seðla- 
banka Íslands. 

2. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Seðlabankans. Heimili og 

varnarþing Seðlabankans er í Reykjavík. 

3. gr. 
Hlutverk Seðlabankans er: 

1. að annast seðlaútgáfu og vinna að því, að peningamagn í umferð og framboð 
lánsfjár sé hæfilegt miðað við það, að verðlag haldist stöðugt og framleiðslu- 
geta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem fyllstan og hagkvæmastan hátt; 
að efla og varðveita gjaldeyrisvarasjóð, er nægi til þess að tryggja frjáls við- 
skipti við útlönd og fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar út á við; .. . E 

3. ad kaupa og selja erlendan gjaldeyri, fara med gengismål og hafa umsjón -og 
eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum; 

4. að annast bankaviðskipti ríkissjóðs og vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um allt, 
er varðar gjaldeyris- og peningamál; 

3. að vera banki annarra banka og peningastofnana, hafa eftirlit með bankastarf- 
semi. og stuðla að heilbrigðum verðbréfa- og peningaviðskiptum; - 

6. að gera sem fullkomnastar skýrslur og áætlanir um allt, sem varðar hlutverk 
hans; 

1.. að annast önnur verkefni, sem samrýmanleg eru tilgangi. hans sem seðlabanka. 

to 

4. gr. 
Í öllu starfi sínu skal Seðlabankinn hafa náið samstarf við ríkisstjórnina og gera 

henni grein fyrir skoðunum sínum varðandi stefnu í efnahagsmálum og framkvæmd 
hennar. Sé um verulegan ágreining við ríkisstjórnina að ræða, er Seðlabankastjórn 
rétt að lýsa honum opinberlega og skýra skoðanir sínar. Hún skal engu að síður telja 
Það eitt meginhlutverk sitt að vinna að því, að sú stefna, sem ríkisstjórnin markar 
að lokum, nái tilgangi sínum. 

II. KAFLI 

Stofnlánadeild sjávarútvegsins. 

5. gr. 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins er bókhaldslega aðskilin deild í Seðlabankanum. 

Tilgangur stofnlánadeildarinnar er að veita fyrirtækjum, er stunda sjávarútveg stofn- 
lán gegn veði í eignum þeirra. 

Stofnlánadeildin starfar samkvæmt sérstökum lögum og reglugerðum.
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III. KAFLI 

Seðlaútgáfa og mynt. 

6. gr. 

Seðlabankinn hefur einkarétt til að gefa út peningaseðla eða annan gjaldmiðil, 

er geti gengið manna á milli í stað peningaseðla eða löglegrar myntar. 

Seðlar þeir, sem bankinn gefur út, skulu vera lögeyrir til allra greiðslna með 

fullu ákvæðisverði. 
Ráðherra sá, sem fer með bankamál, ákveður samkvæmt tillögu Seðlabankans 

lögun, útlit og fjárhæð seðla þeirra, sem bankinn gefur út, og gefur út auglýsingu 

um það efni. 

7. gr. 

Seðlabankinn skal stefna að því að eiga ávallt á móti að minnsta kosti helmingi 

seðlamagnsins, sem í umferð er, gulleign, innstæður eða aðrar auðseldar og óbundnar 

eignir í erlendum gjaldeyri, sem nota má til greiðslu hvar sem er. Skal bankinn birta 

mánaðarlega í Lögbirtingablaðinu skýrslur um það, hve miklum hluta seðlavelt- 

unnar þessi trygging nemi. 

8. gr. 

Á hvern seðil skal prenta númer á tveim stöðum, svo og nöfn tveggja banka- 

stjóra eftir eigin handskrift. 

9. gr. 
Bankastjórn Seðlabankans skal sjá um, að ætið sé til nægur forði seðla. 

10. gr. 

Seðlarnir og allt það, er viðvíkur seðlagerðinni, skal geymt í aðalpeningahirzlu 

bankans, sbr. 79. gr., nema það sem falið er til öruggrar geymslu erlendis. 

11. gr. 

Minnst einu sinni á hverjum ársfjórðungi skal forstöðumaður endurskoð- 

unardeildar og endurskoðandi bankaráðs rannsaka seðlafúlguna ásamt bankastjóra 

eða trúnaðarmanni bankastjórnar og gefa bankaráði skýrslu um skoðunina. 

12. gr. 

Seðlabankinn innleysir skemmda seðla með þeim hætti, að sjáist bæði númer 

seðilsins, greiðist hann að fullu, en sjáist aðeins annað númerið, greiðist hálft verð 

hans, enda fylgi að minnsta kosti fjórðungur seðilsins. 

Seðlar, sem eru svo skaddaðir að hvorugt númer sjáist, verða ekki innleystir. 

13. gr. 

Ónýting seðla fer fram eftir reglum, sem bankastjórnin setur. Forstöðumaður 

endurskoðunardeildar og trúnaðarmaður bankastjórnar skulu fylgjast með ónýt- 

ingu seðla undir eftirliti endurskoðanda bankaráðs. 

14. gr. 

Til þess að fyrir hendi sé nægur forði seðla er bankastjórninni heimilt, að höfðu 

samráði við bankaráð, að láta einum banka eða sparisjóði í hverjum landshluta 

eða stærri byggðalögum í té seðlageymslu. Skulu seðlarnir geymdir í sjálfstæðum, 

traustum geymslum, sem ekki verða opnaðar, nema með tveim lyklum samtímis. 

Annar lykilhafinn skal vera trúnaðarmaður Seðlabankans, sem bankastjórnin 

velur, en hinn forstöðumaður eða féhirðir viðkomandi banka eða sparisjóðs. Þessir
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aðilar mega þó tilnefna varamenn sína, en útnefning þeirra er háð samþykki 
bankastjórnar Seðlabankans. Bankastjórnin setur nánari reglur um umgengni og 
notkun seðlageymslanna. Allur kostnaður af seðlageymslunum, svo og þóknun 
trúnaðarmanna Seðlabankans, skal greiddur af banka þeim eða sparisjóði, sem 
geymslu hefur. Forstöðumaður endurskoðunardeildar og endurskoðandi banka- 
ráðsins ásamt bankastjóra eða trúnaðarmanni bankastjórnar skulu reglulega kanna 
seðlafúlgu í seðlageymslu og a. m. k. einu sinni á ári. 

IV. KAFLI 

Innlend viðskipti Seðlabankans og eftirlit með bankastarfsemi. 

A. Innlán. 

15. gr. 
Seðlabankinn tekur við fé til ávöxtunar í hlaupareikningi, innlánsskírteini eða 

aðra innlánsreikninga eftir ákvörðun bankastjórnarinnar frá bönkum, sparisjóð- 
um og öðrum peningastofnunum. 

16. gr. 
Eigendur innlánsreikninga skulu segja fyrir um skriflega, hvaða aðili sé bær til 

að hefja fé úr reikningum þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandarsýnis- 
horn hans. Sé þetta ekki gert, ber bankinn eigi ábyrgð á heimildarlausri úttekt. 

17. gr. 
Beiðnir um færslur á reikningum, sem berast bankanum í símskeyti, skulu því 

aðeins teknar til greina, að þær berist í staðfestu símskeyti, eða símskeyti, sem 
rekja má til bærs aðila með símskeytalykli. 

18. gr. 
Greiði bankinn falsaðan tékka, eða tékka, sem gefinn hefur verið út án heim- 

ildar, skal reikningseigandi bera tjónið, nema augljósu gáleysi starfsmanna bank- 
ans sé um áð kenna. 

19. gr. 
Bankanum er heimilt að ráðstafa fé af viðskiptareikningi til greiðslu gjald- 

fallinna skulda reikningseiganda við bankann. Slík skuldafærsla skal tilkynnt 
reikningseiganda tafarlaust. Heimildar þessarar skal getið í viðskiptaskilmálum 
bankans. 

20. gr. 
Reikningseigendum skulu send reikningsyfirlit reglulega og staðfestingar þeirra 

aflað. 

B. Útlán. 
21. gr. 

Seðlabankinn veitir bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum lán gegn 
tryggingu, sem bankastjórnin metur gilda. 

Útlánastarfsemin skal einkum fólgin í því: 

a) að kaupa innlenda víxla og ávísanir; 

b) að kaupa innlend verðbréf. 
ce) að veita yfirdrátt á hlaupareikningi gegn handveði; 
d) að veita önnur lán gegn handveði.
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22. gr. 
Seðlabankinn veitir bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum lån 

gegn ríkistryggðum verðbréfum, svo og öðrum tryggum verðbréfum, sem banka- 
stjórnin tekur gild. Þegar kaupþingsviðskipti eru hafin, skal einkum lánað út á þau 
bréf, sem þar verða skráð. Lánin skulu ekki nema meiru en % af skráðu verði þeirra 
á viðurkenndu kaupþingi eða gangverði þeirra að mati bankastjórnarinnar. Lán 
þessi skulu veitast til ákveðins tíma, að jafnaði ekki lengur en 90 daga. Ef banka- 
stjórnin samþykkir framlengingu slíkra lána umfram 90 daga, hækka vextirnir um 
a. m. k. %%% á ári. 

23. gr. 

Seðlabankinn endurkaupir víxla með veði í afurðum frá bönkum og sparisjóð- 
um. Skulu víxlarnir ávallt vera með sjálfskuldarábyrgð þess banka eða sparisjóðs, 
sem selur víxlana. Bankastjórnin ákveður, hversu mikið og til hve langs tíma lánað 
er út á einstakar afurðir, en víxlarnir skulu án undantekningar og í síðasta lagi 
greiðast upp, er afurðirnar eru seldar. Ef afurðaveð bregzt, það ferst, reynist ófull- 
nægjandi eða er ekki fyrir hendi, skal banki sá eða sparisjóður, sem í ábyrgð er fyrir 
víxli, þegar í stað innleysa hann. 

24. gr. 
Óumsamin skuldasöfnun á viðskiptareikningi banka eða sparisjóðs er óheimil. 

Eigi hún sér samt stað, getur bankastjórnin útilokað viðkomandi stofnun frá aðild 
í greiðslujöfnunarkerfi bankans. 

25. gr. 
Bankastjórnin tekur ákvarðanir um lánveitingar. 

26. gr. 
Þegar lán er veitt eða framlengt, skulu tveir bankastjórar árita lánsskjölin, 

áður en lán er afgreitt. Í árituninni skal taka fram um vaxtakjör og endurgreiðslu- 
skilmála. Við fjarveru tveggja bankastjóra er bankastjórninni heimilt að fela starfs- 

manni með A eða B umboði, sjá 59. gr., að árita lánsskjöl ásamt einum bankastjóra. 
Enn fremur er bankastjórninni heimilt að fela starfsmanni með A umboði, um 

stundarsakir, í fjarveru allra bankastjóranna, að samþykkja lánveitingu eða fram- 
lengingu láns, enda sé um venjuleg útlán að ræða, sem bankastjórnin hefur sett reglur 
um. Með áritun starfsmannsins fylgi áritun annars starfsmanns, sem hafi A eða 
B umboð. 

27. gr. 
Að jafnaði skal Seðlabankinn taka forvexti af lánum. 

28. gr. 
Endurgreiddir vextir af reglulegum lánaflokkum skulu, ef lán er greitt fyrir 

gjalddaga, vera a. m. k. %7% lægri á ári en útlánsvextirnir nema. 

C. Bankaeftirlitið, fyrirmæli um innlánsbindingu og vexti. 

29. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum eftirlit með starfsemi banka, sparisjóða, inn- 

lánsdeilda samvinnufélaga, Söfnunarsjóðs Íslands og hverrar þeirrar stofnunar ann- 
arrar, sem tekur við innstæðum frá almenningi eða rekur sambærilega starfsemi 
að mati hans. 

30. gr 
Bankaeftirlitið skal fylgjast með því, að innlánsstofnanir fvlgi lögum og reglum, 

sem hverju sinni gilda um starfsemi þeirra. Skal fulltrúi þess koma í þær til eftir-
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lits svo oft sem þurfa þykir, en þó aldrei sjaldnar að jafnaði en annað hvert ár. 
Einnig skal því heimilt að gera athugasemdir, ef það telur hag eða rekstur stofnunar 
óheilbrigðan, og skulu slíkar athugasemdir tilkynntar bankamálaráðherra þegar í 
stað. Gagnvart sparisjóðum tekur bankaeftirlitið við þeim störfum, sem sparisjóðs- 
eftirlitinu eru falin með lögum um sparisjóði, nr. 69/1941. 

Skylt er innlánsstofnunum að láta bankaeftirlitinu í té reikninga sína og aðrar 
upplýsingar í því formi og svo oft sem óskað er. Einnig er bankaeftirlitinu heimilt 
að rannsaka bókhald og eignir innlánsstofnana, þ. á m. sjóð og verðbréf, hvenær 
sem ástæða þykir til. Sömuleiðis skal bankaeftirlitið reglulega ganga úr skugga um, 
að víxlar og skuldabréf innlánsstofnana séu stimpluð lögum samkvæmt. 

31. gr. 
Seðlabankinn hefur vörzlu og stjórn tryggingarsjóðs sparisjóða, sbr. 17. gr. laga 

nr. 69/1941, enda fer um endurskoðun reikninga hans eftir ákvæðum VIII. kafla 

reglugerðar þessarar. Innborgað fé sjóðsins skal aðallega ávaxtað í Seðlabankanum 
á hæstu innlánsvöxtum, sem hann greiðir hverju sinni. 

32. gr. 
Innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 29. grein, svo og aðrar opinberar láns- 

stofnanir og fjárfestingasjóðir, skulu geyma laust fé sitt á reikningi í Seðlabank- 
anum eftir því sem við verður komið. 

Seðlabankinn getur ákveðið, að innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 29. gr., skuli 
eiga á reikningi í Seðlabankanum upphæð, er nemi tilteknum hundraðshluta af inn- 
stæðufé viðkomandi stofnunar. Innstæðubinding samkvæmt þessu ákvæði má þó aldrei 
vera hærri en 20% af því innstæðufé hjá viðkomandi stofnun, sem ávísa má á með 

tékka, en 15% af öðrum innstæðum. Seðlabankinn getur innan þessara hámarka 
breytt þessu hlutfalli, þegar ástæða þykir til, en sama hlutfall skal ætíð gilda um 
hvern flokk innstæðna hjá öllum innlánsstofnunum. 

Einnig getur Seðlabankinn ákveðið, að tiltekinn hluti innlánsaukningar sé bund- 
inn á reikningi hjá honum, enda fari heildarinnstæða, sem viðkomandi stofnun sé 

skylt að eiga í Seðlabankanum ekki fram úr því hámarki, sem um ræðir í 2. máls- 
grein. 

Valdi flutningur innstæðna vegna framkvæmdar 1. eða 2. málsgreinar í upphafi 
erfiðleikum fyrir ákveðnar innlánsstofnanir, skal Seðlabankinn leitast við að leysa 
úr því, m. a. með því að yfirtaka samtímis af viðkomandi stofnun verðbréf eða aðrar 
eignir, sem hann metur gildar. Seðlabankinn skal veita hæfilegan frest til að full- 
nægja innstæðubindingu, og aldrei skemmri tíma en fjórar vikur. 

33. gr. 
Seðlabankanum er heimilt að ákveða, að innlánsstofnanir, sem um ræðir í 29. 

grein, skuli eiga ríkistryggð verðbréf eða önnur trygg verðbréf, er nemi allt að 10% 
af innstæðum hjá þeim, nema hærri upphæð sé ákveðin í lögum. Einnig ákveður hann, 
hvaða verðbréf skuli metin gild í þessu skyni. Þegar komin eru á regluleg kaupþings- 
viðskipti, skulu yfirleitt ekki önnur verðbréf metin gild en þau, sem þar eru skráð, 
og skal þá miða við verðmæti þeirra við markaðsgengi. 

34. gr. 
Seðlabankinn hefur rétt til að ákveða hámark og lágmark vaxta, sem innláns- 

stofnanir, er um ræðir í 29. grein, mega reikna af innlánum og útlánum. Nær þetta 
vald einnig til að ákveða hámarksvexti samkvæmt lögum nr. 58/1960. Vaxtaákvarð- 
anir skulu birtar í Lögbirtingablaði. Ákvörðunarvald þetta nær einnig til þóknunar,
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framlengingargjalda eða annarra gjalda umfram beinan útlagðan kostnað, sem jafn- 
gildir vöxtum að áliti Seðlabankans. 

35. gr. 
Seðlabankinn skal beita sér fyrir sem víðtækastri samvinnu innlánsstofnana. Skal 

hann gangast fyrir fundum forstöðumanna innlánsstofnana, hvenær sem ástæða 
þykir til. 

36. gr. 
Til hagræðis fyrir innlánsstofnanir, einkum þær, sem eru utan kaupstaða, skal 

Seðlabankinn leitast við að láta í té fyrirgreiðslu, t. d. með leiðsögn í bókhaldi og 
öðru varðandi skipulag bankastarfsemi. Einnig getur bankaeftirlitið veitt aðstoð við 
frágang og prentun eyðublaða, enda greiði innlánsstofnanirnar allan beinan kostnað 
í þessu sambandi. 

D. Önnur viðskipti. 
37. gr. 

Seðlabankinn er viðskiptabanki ríkissjóðs og annast fyrir hann hvers konar 
bankaþjónustu. Skulu allar innstæður ríkissjóðs og þeirra ríkisstofnana, sem eru á 
fjárlögum, svo og opinberra sjóða, geymdar í Seðlabankanum, eftir því sem við 
verður komið. Þurfi að eiga sér stað verulegar tilfærslur á innstæðum vegna þessa 
ákvæðis, skal Seðlabankinn leitast við að tryggja, t. d. með verðbréfakaupum á móti, 
að þær valdi ekki viðkomandi innlánsstofnunum erfiðleikum. 

Heimilt er Seðlabankanum að veita ríkissjóði lán til skamms tíma, enda skal að 
því stefnt, að slík lán greiðist upp í lok hvers fjárhagsárs. 

38. gr. 
Seðlabankinn má kaupa og selja ríkisskuldabréf og önnur trygg verðbréf fyrir 

eigin reikning, og skal hann vinna að því, að á komist skipuleg verðbréfaviðskipti. 
Er honum í því skyni heimilt að stofna til og reka kaupþing, þar sem verzlad yrði 
með vaxtabréf og hlutabréf samkvæmt reglum, sem bankastjórnin setur og ráðherra 
staðfestir. 

39. gr. 
Seðlabankinn getur annazt kaup og sölu verðbréfa og hlutabréfa fyrir ríkissjóð, 

banka og sparisjóði og aðrar peningastofnanir, svo og vörzlu þeirra fyrir sömu 
aðila. 

40. gr. 
Seðlabankinn skal starfrækja greiðslujöfnunarkerfi til að auðvelda ávísanavið- 

skipti og vinna á annan hátt að því að greiða fyrir peningagreiðslum innanlands. 

41. gr. 
Seðlabankanum er heimilt að taka til ávöxtunar erlendan gjaldeyri opinberra 

aðila og einkaaðila, sem aflað hefur verið lögum samkvæmt og viðkomandi aðila er 
heimilt að eiga samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma um meðferð erlends 
gjaldeyris. 

42. gr. 
Seðlabankinn getur annazt alls konar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 

43. gr. 
Seðlabankinn getur tekizt á hendur ábyrgðir um stuttan tíma utanlands og innan 

gegn tryggingum, jafngóðum og um lán væri að ræða. 
Ábyrgðin er einföld, nema annað sé tekið fram.



24. maí. 119 Nr. 52. 

44. gr. 
Seðlabankinn tekur við geymslufé (depositum) viðskiptavina sinna ag annast 

fyrir þá umsjón og varðveizlu eigna. 

45. gr. 
Heimilt er Seðlabankanum að reka önnur bankaviðskipti, sem samrýmanleg 

geta talizt hlutverki hans um seðlabanka. 
Seðlabankinn skal yfirleitt hvorki skipta við almenning né keppa um viðskipti 

við aðrar lánsstofnanir. 

V. KAFLI 

Gengismál og erlend viðskipti. 

46. gr. 
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. 

47. gr. 
Seðlabankinn skal leitast við að efla gjaldeyrisvarasjóð landsins og varðveita 

hann, eftir því sem unnt er, í tryggum og auðseljanlegum verðbréfum eða innstæðum 
og Í gjaldeyri, sem nota má til greiðslu hvar sem er. 

48. gr. 
Rétt til að verzla með erlendan gjaldeyri hafa auk Seðlabankans Landsbanki 

Íslands og Útvegsbanki Íslands. Heimilt er bankastjórn Seðlabankans að fengnu sam- 
þykki ráðherra að leyfa öðrum bönkum, svo og póststjórninni, að verzla með gjald- 
eyri innan takmarka, sem hún ákveður. 

49. gr. 
Seðlabankinn kaupir og selur trygga víxla, ávísanir og tékka á útlönd. Enn fremur 

erlenda seðla og skiptimynt. 

50. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum framkvæmd greiðslusamninga við önnur ríki 

og ákveður bankastjórnin öll atriði, er snerta reikningsviðskipti við erlenda þjóð- 
banka, sem skipt er við á grundvelli opinberra greiðslusamninga. 

51. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum reikningsviðskipti við alþjóðafjármálastofn- 

anir í umboði ríkisstjórnarinnar. Hann er fyrir ríkisins hönd fjárhagslegur aðili að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Seðlabankinn skal vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um allt, er varðar gjald- 
eyrismál, þar á meðal erlendar lántökur og taka að sér framkvæmd í þeim efnum, 
eftir því sem um verður samið. 

52. gr. 
Seðlabankanum er heimilt að taka lán erlendis vegna almennra þarfa landsins 

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

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

flutnings- og gjaldeyrismála, að því er varðar lán skv. 1. og 2. málsgrein. 
B 16



Nr. 52. 120 24. maí. 

VI. KAFLI 

Hagskýrslugerð. 

53. gr. 
Seðlabankinn starfrækir hagfræðideild, er safnar skýrslum og gerir áætlanir um 

greiðslujöfnuð, gjaldeyris- og peningamál, og annað, sem hlutverk bankans varðar, 
og skal hún Þirta opinberlega sem rækilegastar upplýsingar um þau efni. 

Einnig skal hagfræðideildin vinna að annarri skýrslugerð og athugunum varðandi 
efnahagsmál og þar á meðal taka að sér þau verkefni á því sviði, sem ríkisstjórnin 
kann að fela henni. Í þessum efnum skal hagfræðideildin hafa nána samvinnu við 
Hagstofu Íslands og aðra aðila, sem að hliðstæðum verkefnum vinna. 

Skylt skal öllum aðilum, sem hlut eiga að máli, að láta hagfræðideild Seðla- 
bankans í té þær upplýsingar, sem hún þarf á að halda vegna hagskýrslugerðar. 

VI. KAFLI 

Stjórn bankans. 

54. gr. 
Yfirstjórn Seðlabankans er í höndum ráðherra þess, sem fer með bankamál, 

og bankaráðs, svo sem fyrir er mælt í lögum og reglugerð þessari. Stjórn bankans að 
öðru leyti er í höndum þriggja manna bankastjórnar. 

A. Bankastjórn. 

55. gr. 
Bankastjórn Seðlabankans er skipuð þremur bankastjórum, sem ráðherra skipar 

að fengnum tillögum bankaráðs. Bankastjórnin kýs sér formann til ekki skemmri 
tíma en eins árs i senn. 

Forfallist bankastjóri um stundarsakir, getur ráðherra, að fengnum tillögum 
bankaráðs, sett mann í hans stað á meðan. 

Ekki mega bankastjórar vera í stjórn annarra peningastofnana eða fyrirtækja 
eða gegna öðrum störfum, sem ekki má skoða í beinum tengslum við starf þeirra við 
bankann, nema samþykki ráðherra komi til. 

56. gr. 
Bankastjórnin ber ábyrgð á rekstri Seðlabankans, og fer með ákvörðunarvald 

í öllum málefnum hans, sem ekki eru öðrum falin með lögum bankans eða þessari 
reglugerð. 

Bankastjórnin heldur fundi með sér svo oft sem þurfa þykir og hvenær sem ein- 
hver bankastjóranna óskar þess. 

57. gr. 
Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, að undanteknum aðalféhirði og for- 

stöðumanni endurskoðunardeildar, og segir þeim upp starfi. Hún segir þeim fyrir um 
skyldur þær, er á þeim hvíla, og um störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur 
eftirlit með, að það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

58. gr. 
Bankastjórnin skal gefa út erindisbréf til yfirmanna bankans og deildarstjóra, 

sem greini frá verksviði þeirra og starfi. Slík erindisbréf eru afturkallanleg eða háð 
breytingum, þegar bankastjórnin ákveður, enda eru allir starfsmenn skuldbundnir til 
að vinna störf, sem bankastjórnin segir fyrir um.
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59. gr. 
Undirskrift tveggja bankastjóra þarf til allra meiri háttar ráðstafana í nafni 

bankans, svo sem til útgáfu seðla, sölu og veðsetningar eigna bankans o. fl. 
Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann svo sem ef gefa 

skal út eða framselja víxla eða önnur verðbréf. Bankaráðið getur þó veitt tiltekn- 
um starfsmönnum svokallað A umboð, sem heimilar þeim að skuldbinda bankann 
samkvæmt þessari málsgrein ásamt einum bankastjóra. 

Hvers konar útborgunarfyrirmæli til gjaldkera t. d. fyrir kostnaði eða öðrum 
útgjöldum skulu árituð annað hvort af tveimur bankastjórum eða einum bankastjóra 
ásamt einum starfsmanni með A eða B umboð eða starfsmanni með A umboð 
ásamt starfsmanni með B umboð. 

Bankaráðið setur loks veitt tilteknum starfsmönnum svokallað B umboð, sem 
heimilar þeim að skuldbinda bankann í öðrum málefnum en þeim, sem greind eru , 
i I—-3. målsgr. ásamt bankastjóra eða starfsmanni með A umboði. 

60. gr. 
Ráðherra getur, að fengnu áliti bankaráðs, vikið bankastjóra frá starfi. Ráð- 

herra skal gera skriflega grein fyrir ástæðum fyrir uppsögninni, og skal bankastjóri 
eiga rétt á fullum launum í eitt til þrjú ár, svo og á eftirlaunum eftir 65 ára aldur, 
er nemi að minnsta kosti % hlutum launa, hvort tveggja samkvæmt nánari ákvörðun 
ráðherra. Segi bankastjóri upp starfi, skal hann njóta launa í allt að eitt ár, svo og 
eftirlauna samkvæmt ákvörðun ráðherra. 

Ráðherra er einnig heimilt að víkja bankastjóra frá fyrirvaralaust og án sér- 
stakrar launagreiðslu, ef hann hefur brotið af sér í starfi. 

B. Bankaráð. 

61. gr. 
Bankaráð Seðlabankans skipa fimm menn, kosnir hlutbundinni kosningu af Al- 

þingi til fjögurra ára í senn ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar einn hinna 
kjörnu aðalmanna formann bankaráðs til fjögurra ára, en annan varaformann. 

Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo ná- 
lægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. Ráð- 
herra ákveður þóknun bankaráðsmanna. 

Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í banka- 
ráðinu. 

62. gr. 
Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi Seðlabankans og skal bankastjórnin 

hafa náið samráð við bankaráð um stefnu bankans almennt, svo og um ákvarðanir 
í mikilvægum málum, er stefnu bankans varða, svo sem um sengisákvarðanir skv. 
46. gr., vexti og innlánsbindingu. Enn fremur skal bankastjórnin gefa bankaráði 
reglulegar skýrslur um störf bankans og þróun gjaldeyris- og peningamála. 

63. gr. 
Bankaráð heldur fundi eftir þörfum, en að jafnaði ekki sjaldnar en hálfsmán- 

aðarlega. Bankastjórnin undirbýr fundi bankaráðs ásamt bankaráðsformanni. Banka- 
stjórar sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, nema þegar rætt er um mál, 
er varða þá sjálfa. 

64. gr. 
Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. 
Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum.
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Á fundum bankaráðs skal halda gerðabók. Þeir, sem heimild hafa til setu á 
fundum bankaráðs, geta krafizt bókunar á athugasemdum og ágreiningsálitum 
sínum. 

65. gr. 
Verkefni bankaráðs eru auk þeirra, sem um getur í 62. gr.: 

a) að gera tillögur til ráðherra um ráðningu bankastjóra og erindisbréf þeirra; 
b) að ákveða laun, svo og eftirlaun bankastjóra, sbr. þó 60 gr.: 

c) að ráða aðalféhirði, forstöðumann endurskoðunardeildar og hinn sérstaka bók- 
haldsfróða endurskoðanda, skv. 68. gr., og setja þeim erindisbréf; 

d) að setja reglugerð um laun starfsmanna bankans, svo og hins sérstaka endur- 
skoðanda, skv. 68. gr.; 

e) að setja reglugerð um eftirlaunasjóð starfsmanna bankans; 
f) að gera tillögur um reglugerð bankans, sem ráðherra setur; 
g) að ákveða, að fengnum tillögum bankastjórnarinnar, hverjir starfsmenn bank- 

ans geti skuldbundið hann með undirskrift sinni, sbr. reglur 59. gr.; 

h) að gera ályktanir um þau mál, sem bankastjórnin leggur fyrir bankaráðið. 

VIII. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun. 

66. gr. 
Starfsár Seðlabankans er almanaksárið. Ársreikningar bankans skulu samdir 

svo fljótt sem auðið er eftir árslok. Að lokinni endurskoðun skulu þeir staðfestir 
af bankaráði og úrskurðaðir af ráðherra. Skulu reikningarnir síðan birtir í árs- 
skýrslu bankans og Stjórnartíðindum. Bankinn skal enn fremur birta mánaðarlegt 
efnahagsyfirlit. Reikningurinn og hin mánaðarlegu yfirlit skulu vera það sundurliðuð, 
að þau sýni glögga mynd af hag bankans. 

67. gr. 
Af tekjum ársins skal greiða allan rekstrarkostnað, svo og tap, sem bankinn 

hefur orðið fyrir á árinu. 
Af tekjuafgangi þeim, sem þá er eftir, skal greiða 5% arð af stofnfé bankans, 

sbr. 1. gr., enda nemi arðgreiðsla aldrei hærri upphæð en helmingi tekjuafgangsins. 
Bankaráð getur þó eftir tillögu bankastjórnar ákveðið hærri arðgreiðslu, ef aðstæður 
leyfa. Þeim hluta tekjuafgangsins, sem ekki er greiddur sem arður, skal bankaráð 
ráðstafa til varasjóða bankans og deilda hans eftir tillögu bankastjórnarinnar. 

Arður sá, sem greiddur er af stofnfé samkvæmt ákvæðum 2. málsgreinar, rennur 

í sérstakan sjóð, sem Seðlabankinn varðveitir, en hálfar árlegar tekjur sjóðsins skulu 
renna til Vísindasjóðs, sbr. lög nr. 51/1957, um Vísindasjóð. 

68. gr. 
Bankaráð ber ábyrgð á endurskoðun reikninga bankans, og skal sérstök end- 

urskoðunardeild starfa við bankann undir umsjón þess. Auk þess skal formaður 
bankaráðs og í forföllum hans varaformaður, ásamt sérstökum bókhaldsfróðum 
endurskoðanda, sem til þess er ráðinn af bankaráði, fylgjast með framkvæmd endur- 
skoðunar og rannsaka reikninga bankans, og bera saman við bækurnar og við sjóð 
hans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslur á þeim skulu þeir einnig rannsaka, ef 
þeim þykir ástæða til. Enn fremur skulu þeir sannreyna fyrirvaralaust að minnsta 
kosti ársfjórðungslega, hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á 
sama hátt á óákveðnum tíma, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, rannsaka hjá 
þeim starfsmönnum bankans, sem hafa fé undir höndum eða heimild til að ávísa á
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kostnaðarreikninga, hvort það fé er í sjóði eða reikningi, sem þar á að vera. Verði 
þeir þess varir, að vanræksla eigi sér stað eða þörf endurbóta, skulu þeir tilkynna 
það bankaráðinu á fundi þess og gera tillögur um endurbætur. 

Formaður bankaráðsins ákveður nánari framkvæmd við eftirlit bankaráðsins, 
skv. 1. málsgrein, þ. á m. um verkaskiptingu þeirra, sem við það starfa. 

69. gr. 
Hin sérstaka endurskoðunardeild bankans skal framkvæma hina daglegu endur- 

skoðun í bankanum. Skal haga starfi deildarinnar þannig að lokið sé endurskoðun 
allra daglegra og venjulegra færslna næsta vinnudag á eftir, að þær hafa farið fram. 
Forstöðumaður og starfsfólk deildarinnar skal eingöngu vinna að endurskoðunar- 
störfum, samhliða störfum við bankaeftirlitið, ef henta þykir. 

70. gr. 
Allar leiðréttingar eða breytingar á bókum bankans skulu þannig gerðar, að glöggt 

sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. 

IX. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

71. gr. 
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóða eða annarra stofnana. 
Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bankanum og í 

nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðrétt, arðmiðar af 
skuldabréfum bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

72. gr. 
Þegar selja skal fasteign eða skrásett skip á opinberu uppboði, ber uppboðshald- 

ara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Seðlabankanum og geta þess í uppboðs- 

gerðinni. Ef svo er, skal bankanum gert viðvart svo tímanlega, að hægt sé að gæta 
hagsmuna hans við uppboðið. 

73. gr. 
Fé það, sem lagt hefur verið í bankann ásamt vöxtum þess, er undanþegið kyrr- 

setningu meðan það stendur þar. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

74. gr. 
Bankastjórar, bankaráðsmenn og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnar- 

skyldu um atriði, sem þeir fá vitneskju um í starfi sinu og leynt skulu fara sam- 
kvæmt lögum, reglugerð, fyrirmælum yfirboðara eða eðli málsins. Skulu þeir undir- 
rita drengskaparheit um þagnarskylduna í upphafi starfs. Þagnarskyldan helzt, þótt 
látið sé af starfi. 

75. gr. 
Um leið og drengskaparheit er unnið, skulu allir starfsmenn undirrita heit um 

það, að þeir muni gegna störfum sínum fyrir bankann með árvekni og samvizkusemi.
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76. gr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins gildar, að féhirðir hafi ritað undir þær 

og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföllum þeirra er þó 
jafngild kvittun þess eða þeirra, er fengið hafa umboð til slíkra undirskrifta. 

77. gr. 
Útskrift úr viðskiptareikningi við bankann er fullkomin sönnun fyrir tilvist 

skuldar og jafngildir beinni skuldaviðurkenningu. 

78. gr. 
Aðalféhirðir ber ábyrgð á þeim fjármunum, sem honum er trúað fyrir. Hann ber 

og ábyrgð á störfum þeirra, sem í forföllum hans annast störf aðalféhirðis, enda séu 
þeir til starfanna valdir með samþykki hans. 

79. gr. 
Í aðalpeningahirzlu bankans skal læsing vera þannig gerð, að ekki verði henni 

lokið upp nema með tveimur lyklum, sem ekki eru eins. Hefur bankastjórnin eða 
trúnaðarmaður hennar annan lykilinn, en aðalféhirðir hinn, og verða þeir ávallt að 
vera tveir við, meðan féhirzlan er opin. 

Þegar eitthvað er tekið úr aðalpeningahirzlu eða í hana látið, skal það jafnan 
ritað í þar til ætlaða bók, og skal bókin undirrituð af þeim, sem lyklana hafa. 

80. gr. 
' Allir varalyklar skulu annað hvort geymdir í hirzlum, sem tveir mismunandi 

lyklar ganga að eða tveim hirzlum með mismunandi læsingum, svo að aldrei geti 
einn maður haft aðgang að varalyklunum. 

81. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki án leyfis bankastjórnar taka að sér annað launað 

starf eða reka atvinnu. 

82. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan vinnutíma, 

þegar þess er þörf. 

83. gr. 
Starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn annarra gagnvart bank- 

anum. 

84. gr. 
Bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans mega ekki vera skuldskeyttir bank- 

anum, hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

85. gr. 
Nú fullnægir banki, sparisjóður eða aðrar þær stofnanir, sem greinir í 29. gr. 

ekki þeirri skyldu að leggja inn á reikning á tilskildum tíma hjá Seðlabankanum þá 
fjárhæð, sem bankinn hefur úrskurðað bindingarskylda samkv. ákvæðum 32. gr., og 
er bankastjórninni þá heimilt að krefjast, með viku fyrirvara, allt að 2% refsivaxta 
á mánuði af þeirri fjárhæð, sem á vantar. Bankastjórnin getur látið færa refsivext- 
ina til skuldar á viðskiptareikning aðilja hjá Seðlabankanum, eftir því sem þeir 
falla til. 

86. gr. 
Nú vanrækir banki, sparisjóður eða þær stofnanir aðrar, sem greinir í 29. gr., 

að láta í té þær upplýsingar, sem bankaeftirlit eða hagfræðideild á rétt. á að fá
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samkv. 30., 34. og 53. gr. eða hlita fyrirmælum, sem bankastjórnin setur samkv. 
ákvæðum þessara greina eða annarra greina reglugerðarinnar, og getur ráðhérra sá, 
sem fer með bankamál, þá úrskurðað aðilja dagsektir allt að. 5000 krónur: til. Seðla- 
bankans samkvæmt tillögu bankastjórnar. Slíkur úrskurður er aðfarahæfur. 

87. gr. 

Komi til þess, að bankastjórnin beiti þeim viðurlögum, sem heimiluð eru í 85. og 
86. gr., skal stjórn og endurskoðendum þeirrar stofnunar, sem í hlut á, þegar til- 
kynnt um það, en bankaeftirlitinu ber jafnframt að rannsaka sem fyrst bókhald og 
eignir stofnunarinnar. 

88. gr. Su 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 10/1961 og lögum nr. 20/1962, 

öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 24. maí 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
Oddur Guðjónsson. 

  

  

  

Nr. 53. 

REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1961. RH 

A. Rekstrarreikningur. 

Tekjur 
1. Hluti af såluskatti ...........0.22.0. 00. n rs kr. 70916800.00 
2. Vextir .............0 0... — 7442.32 

Kr. 70924242.32 
Gjöld SU 

1. Framlög til sveitarfélaganna ........0..0..0.. 0000 eð kr. 69954357.00 
2. Styrkur til sveitarfélaga ..............0000.0 0... enn —  455000.00 
3. Kostnaður .........0.00..0 s.s re 20.00 
4. Tekjuafgangur .............0.... 000... n nn —- 514865.32 

Kr. 70924242.32 

B. Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
1. Bankar: 

a. Seðlabankinn (hlr. 2881) .......0.0.00.0... kr. 1043896.61 
b. Sparisjóður (L. Í. 3365) ................. Wi 66654.98 

kr. 1110550.89 
2. Skuldir sveitarfélaga .............0.00. 0000... 0 — 5000.00 
3. Skuldabréf ..............0..0. sens —  32000.00 
4. Lán Kaldrananeshrepps .......0.00000 0000... -——  30000.00 
5. Innbú og bækur ..........0.0.2000 000 ns enn — 29575.57 

  

Kr. 1207126.46
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Skuldir: 

Hófuðstóll frá árinu 1960 .........0...0..020 kr. 692261.14 

—  614865.32 
  

Kr. 1207126.46 
Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1962. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

. 54, 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1961. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1961 B., bls. 151): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ............0...00.00 0. kr. 73707.46 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu „.............0....0..... 0. —  5343.79 

Kr. 79051.25 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .................... 000... kr. 79051.25 
  

. Kr. 79051.25 
Í Samgöngumálaráðuneytinu, 27. marz 1962. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

55. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1961. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1961 B., bls. 152): 

  

Innstæða í Landsbankanum ...............0.....00 0... rn kr. 703.42 
Vextir af bankainnstæðu .............0.00....0. 0. — 49.21 

Kr. 752.63 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum „........................ kr. 752.63 
    

Kr. 752.63 
Samgöngumálaráðuneytið, 27. marz 1962. 

Brynjólfur Ingólfsson. 
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Suður-Þingeyjarsýslu, 

nr. 8 15. febr. 1931. 

Í. gr. 
2. gr. samþykktarinnar hljóði þannig: 

Svalbarðsstrandarhreppur: 
Hallandsnesvegur, af Svalbarðsstrandarvegi norðan Lambhaga að Hallandsnesi. 
Geldingsárvegur, af Svalbarðsstrandarvegi að Meyjarhóli og Geldingsá. 

Grýtubakkahreppur: 
Nesvegur af Fnjóskadalsvegi eystri í Höfðahverfi að Nesi. 
Kolgerðisvegur, af Fnjóskadalsvegi eystri í Höfðahverfi að Kolgerði. 
Látrastrandarvegur, af Fnjóskadalsvegi eystri í Grenivíkurhólum að Svinárnesi. 
Grenivíkurvegur um Grenivíkurþorp. 

Hálshreppur: 
Hólavegur, af Fnjóskadalsvegi eystri að Syðrahóli. 
Fornastaðavegur, af Fnjóskadalsvegi eystri hjá Hallgilsstaðaklauf að Forna- 
stóðum. 
Melavegur, af Fnjóskadalsvegi vestri hjá Draflastöðum að Melum. 

- Grímsgerðisvegur, af Fnjóskadalsvegi vestri hjá Finbúalæk að Grímsgerði. 
. Fnjóskadalsvegur innri (vestri), af Fnjóskadalsvegi vestri hjá Hlugastöðum 

að Reykjum. 
Sörlastaðavegur, frá Fnjóskárbrú fremstu að Sörlastöðum. 

Flateyjarhreppur: 

- Frá Baldurshaga að Bjargi í Flatey. 

Ljósavatnshreppur: 
Útkinnarvegur, framhald þjóðvegar, frá Granastöðum að Björgum. 

- Landamótsselsvegur, af Kinnarvegi um Borgartún, að Landamótsseli. 
- Fremstafellsvegur, af Kinnarvegi hjá Landamóti að Kvíslárbrú. 
- Ljósavatnsvegur, af Norðurlandsvegi hjá Holtakoti, að Ljósavatni. 
. Öxarárvegur, af Bárðardalsvegi vestri að Öxará. 

Bárðdælahreppur: 
- Bárðdælavegur vestari, framhald þjóðvegar, frá Stóravallabrú að Myýri. 

Stórutunguvegur, af Bárðardalsvegi austari hjá Víðikeri að Stórutungu. 
Svartárkotsvegur, af Bárðardalsvegi austari hjá Víðikeri að Svartárkoti. 

Bi? 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Skútustaðahreppur: 

. Haganesvegur, af Norðurlandsvegi neðan við Álftagerði að Haganesi.. ' 

…—Baldursheimsvegur, af Nordurlandsvegi ofan við Arnarvatn, ad Baldursheimi, 

með álmu að Gautlöndum og annarri álmu að Heiði og Bjarnarstöðum. 

. Grænavatnsvegur, af Norðurlandsvegi hjá Garði að Grænavatni. 

. Neslandavegur, af Mývatnssveitarvegi nyrðri við Neslandavík að Syðri-Nes- 

löndum. 

 CRegkdælahreppur: 
Stafnsvegur, af Norðurlandsvegi hjá Narfastöðum að Stafni. 

. Hjallavegur, af Austurhlíðarvegi hjá Laugaskóla að Hjalla. 

. Seljadalsvegur, af Norðurlandsvegi ofan við Einarsstaði að Skógarseli. 

. Laxárdalsvegur eystri, af Laxárdalsvegi (vestari) hjá brúarstæði við“Sog að 

Hólum. 

30. Vaðsvegur, af Kinnarvegi austan Skjálfandafljótsbrúar neðstu að Vaði. 

31. Fljótsbakkavegur, af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli að Fljótsbakka. 

Aðaldælahreppur: ið KEE 0 

32. Skriðuhverfisvegur, af Norðurlandsvegi um Rauðuskriðu,“ að Jódísarstöðum. 

33! Fagranesvegur, af Reykjahverfisvegi hjá Hellulandi, að Fagranesi. - . 

34. Hvammavegur, af Reykjahverfisvegi við Låxårorkuver að Haga. = i 

35. Nesvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Nesbæjum. |. 0 

36. Sandsbæjavegur, af Þingeyjarsýslubraut, hjá Núpafossi um Hraunkot að Sandi. 

37. Árbótarvegur, af Þingeyjarsýslubraut við Núpafoss, um Kjöl að Árbót. 

“ Reykjahreppur: i KE SE 

38. Hveravallavegur, af Reykjahverfisvegi að Hveravöllum. 

39. Blåhvammsvegur, af Reykjahverfisvegi ad Blåhvammi. RN 

40. Skógahlíðarvegur, af Reykjahverfisvegi að Skógahlíð... . 0 var TE 

41. Heiðarbótarvegur, af Reykjahverfisvegi. að Heiðarbót. . NE : 

42. Skardavegur, af Reykjahverfisvegi að Skörðum. 

„Tjörneshreppur: Eg "a SER . same DN 

43. Hallbjarnarstaðavegur, af  Þingeyjarsýslubraut um- félagsheimili. að -Ísólfs- 

stöðum. „ sa 

44. Mýrarkotsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að. Mýrarkoti.. #00... 

45. Sandhólavegur, af Þingeyjarsýslubraut hjá Ketilsstöðum að Sandhólum. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefur sámið og samþykkt 

samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði,. sbr. lög 

nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með til að öðlast þegar. gildi og. hirtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli... 

Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 80 24. april 1940, um breytingu á 'saim- 

þykkt nr. 8 15. febrúar 1940. 

Samgöngumálaráðuneytið, 24. mai 1962. 

  

Ingólfur Jónsson. NER 

: Brynjólfur Ingólfsson:
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nn SAMÞYKKT 
um lokunartíma sölubúða og sölustaða. í Hvolhreppi í Rangárvallasýslu. 

. 1. gr. 
Sölubúðum og sölustöðum- í Hvolhreppi skal lokað eftir þvi sem ákveðið er í 

2.,.3. og 4. gr. samþykktar þessarar. É EE : ' 

2. gr. i HE Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað klukkan 18.00 og þær eigi opn- 
aðar aftur fyrr en kl. 8.00 árdegis næsta virkan dag. 

Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er hér greinir: 
Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 13.00, 

nema þegar aðfangadagur og gamlársdagur eru mánudagar, þá má hafa opið til 
kl. 16.00. “ 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag skal heimilt að halda sölubúðum opnum til 
miðnættis. Svo er og heimilt að hafa opið til kl. 22.00 einn virkan dag á undan 
þessum degi skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. okt. til 30. apríl skal loka eigi síðar en kl. 13.00 á laugar- 
dögum, og á tímabilinu frá og með 1. maí til 30. sept., skal loka eigi síðar en kl..12.00 
á laugardögum. RN . 

Þó er heimilt að hafa sölubúðir opnar fyrsta laugardag í desember til kl. 16.00 
og annan laugardag í desember til kl. 18.00. . . HE . . 

Allt árið er heimilt að hafa sölubúðir opnar til kl. 19.00 á föstudögum. 

3. gr. 
Brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum eins óg öðrum verzlunum, 

og auk þess almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, sautjánda júní og fyrsta mánu- 
dag i ágústmánuði frá kl. 8.00 árdegis til kl. 12.00 á hádegi. . . . 

Laugardaga å timabilinu 15. mai til 15. sept. skal loka eigi sidar en kl. 16.00. 
Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða né félagsheimilis Hvolhrepps, af- 

greiðslu og starfrækslu þess þann..tíma, sem. veitingahús og skemmtistaðir mega hafa 
opið. . FE 
KEE . i . 4. gr. ' ið 
Söluturnum (sælgætisbúðum) má halda opnum til sölu blaða, tímarita, fri- 

merkja, sælgætis, öls, gosdrykkja og tóbaksvara sem hér segir: UR 
Frá kl. 9.00 að morgni til kl. 23.00 að kvöldi. Þó skal þessum búðum lokað alveg 

nýjársdag.og jóladag, en aðfangadag og gamlársdag lokað eigi síðar en. kl. 16.00. 
Eftir lokunartíma almennra sölubúða má sala aðeins fara fram gegnum afhend- 

ingarlúgur þessara sölustaða, þannig að viðskiptamönnum er ekki hleypt þar inn. 
Þeim aðiljum, sem velja sér það verzlunarform, sem um gelur.í þessari grein, 

ber.áð greiða í sveitarsjóð Hvolhrepps árlega kr. 5000.00, „og sé gjalddagi þessa gjalds 
2. januar ár hvert... a KO . 

5. gr. KEE: ' 
„Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á torgum.og stræt- 

um eðá annars staðar utan sölubúða, nema úr sjálfssölum, nokkurn varning, sem 
ekki má selja nema samkvæmt verzlunarleyfi. SEEREN . ' 

' i ' - 6. gr. . . 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustaði fyrir lokunartíma, er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er... sr . nn
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7. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga, og til þess að sala fari fram í góðgerðarskyni 

eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfir til al- 

menningsheilla. 

" Samþykkt þessi, sem er gérð af hreppsnefnd Hvolhrepps, samkvæmt lögum nr. 

17. 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem: 

hlut eiga að máli. Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20—500 krónum og 

renna sektirnar í sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem 

almenn lögreglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. maí 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson 

Nr. 58. 25. mai. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Þingeyjarsýslu, 

nr. 53 17. apríl 1959. 

. 1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar ordist þannig: 

Sýsluvegir eru: 

Í Kelduneshreppi: 
Sultavegur, af Þingeyjarsýslubraut á móts við Víkingavatn að Sultum. 

Garðsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Garði. 

Sandsvegur, af Þingeyjarsýslubraut, hjá Lindarbrekku um Þórunnarsel, Syðri- 

Bakka, Þórseyri og Árnanes, með álmu að Nýjabæ. 

Eyvindarstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut austan Lindarbrekku að Eyvindar- 

stöðum og Eyvindarholti. 
Uppsveitarvegur, af Þingeyjársýslubraut, norður af Meiðavöllum, um Tóvegg 

og Hlíðargerði að Undirvegg. 

Nn
 

á 
W
N
D
 

Í Özarfjarðarhreppi: 
6. Austursandsvegur, af Sandsvegi við Sandárbrú um Skóga, að Jökulsá og bad-: 

an að Ytri-Bakka í Kelduneshreppi, með álmu í Ærlækjarsel og um Hróars- 

staði í Akursel. 
7. Leifsstaðavegur, af Axarfjarðarheiðar- óg Þistilfjarðarvegi austan Klifshaga 

" að Leifsstöðum. 
ru 

8. Gilhagavegur, af Kópaskersvegi hjá Lundi, um Hafrafellstungu og Gilsbakka“ 

að Gilhaga. 

9. Bjarnastaðavegur, af Gilhagavegi við Smjörhólsárbrú, um Smjörhól að Bjarna- 

stöðum. 
ið 

10. Vestara-Landsvegur, af Hólsfjallavegi hjá Austara-Landi að Vestára-Landi.
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11. 

" Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 
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Í Fjallahreppi: 
Víðihólsvegur, af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum, um Grundarhól, Víðihól 
að Nýjahóli. 

Í Presthólahreppi: 
Daðastaðavegur, af Kópaskersvegi hjá Sveltingi, um Daðastaði, Arnarhól í 
Arnarstaði. 
Einarsstaðavegur, af Kópaskersvegi í Magnavík að Einarsstöðum. 
Efri-Hólavegur, af Kópaskersvegi um Presthóla að Efri-Hólum. 

- Katastaðavegur, af Kópaskersvegi hjá Brekkuhamri í Katastaði. 
- Flugvallarvegur, af Kópaskersvegi að Kópaskersflugvelli. 

'7. Grjótnesvegur af Raufarhafnarvegi norðan Leirhafnarvatns um Sæborg, að 
Grjótnesi. 

- Núpskötluvegur, af Raufarhafnarvegi í Skarði um Jörfa að Núpskötlu. 
- Oddsstaðavegur, af Raufarhafnarvegi, á Þýfigötu um Vatnsenda að Odds- 

stöðum. 

Í Svalbarðshreppi: 
. Sveinungsvíkurvegur, af Raufarhafnarvegi að Sveinungsvík. 
- Krossavíkurvegur, af Raufarhafnarvegi hjá Þernuvatni norðan Þorskfjalls að 

Krossavík. 

- Brekknakotsvegur, af Þistilfjarðarvegi að Brekknakoti. 
. Kúðárvegur, af Þistilfjarðarvegi, um Svalbarðssel, Fjallalækjarsel að Kúðá. 

Ytra-Álandsvegur, af Þistilfjarðarvegi, austan Sandár að Ytra-Álandi. 
Syðra-Álandsvegur, af Þistilfjarðarvegi um Skógarás að Syðra-Álandi. 

- Hvammsvegur, af Þistilfjarðarvegi vestan Hafralónsár að Hvammi. 

Í Sauðaneshreppi: 
- Tunguselsvegur, af Þistilfjarðarvegi austan Hafralónsár, um Hallgilsstaði að 

Tunguseli. 

. Ásselsvegur, af Hálsvegi hjá Hóli að Ásseli. 
.. „Flugvallarvegur, af Langanesvegi utan Sauðaness, að flugvelli. 
. Hlíðarvegur, af Langanesvegi vestan Krossóss að Hlíð. 
- Hrollaugsstaðavegur, af Langanesvegi utan við Heiði, norðan Heiðarfjalls að 

Hrollaugsstöðum. 

2. gr. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög 
nr. 41. 4. apríl 1956, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. mal 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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SAMÞYKKT 
um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Eyjafjarðarsýslu 

nr. 55 17. maí 1926. 

0 1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Svarfaðardalshreppur: 

. Skíðadalsvegur,: af Hrísavegi vestan Skíðadalsárbrúar, fram vestan ár að 

Kóngsstöðum, með álmu yfir á brú norðan Klængshóls. 
Urðavegur, af. Svarfaðardalsvegi hjá Urðum norðan ár að Atlastöðum, með 

álmu yfir brú á Svarfaðardalsá við Hræringsstaði að Búrfelli og Skeiði. 

. Hjaltastaðavegur, af Hrísavegi við SKíðadalsárbrú um Syðra-Hvarf að Hjalta- 
stöðum. 

Dalvíkurhreppur: 

Dalvíkurvegur, áf vegi 'sunnan kauptúnsins í gegnum það að Múlavegi við 

Brimnesá. 
Holtsvegur, af Múlavegi við Brekkunaust að Holti og Svæði. 

-Árskógshreppur: 
Kleifarvegur, af Dalvíkurvegi við Þorvaldsdalsá um Vallholt og Brattavelli að 

landamerkjum Kléifar. 
Selásvegur, af Hauganesvegi á Selási að Litla-Árskógsvegi við Árbakka. 

Arnarneshreppur: 

Brekkutorfuvegur, af Hörgárdalsvegi át hjá Björgum um Möðruvelli, Brekku- 

torfu yfir Dalvíkurveg hjá Hofi, um Óstún og á Hjalteyrarveg rétt neðan Brag- 

holts. ER . 

Pálmholtsvegur, af þjóðveginum hjá Reystará um Pálmholt og Búland á Ósveg 

hjá Syðribakka. 
Skriðuhreppur: . 

Hörgárdalsvegur innri, framhald frá Flögu upp með ánni að Flöguseli. 

. Búðarnesvegur, af Hörgárdalsvegi innri nálægt Myrká, yfir Hörgá um Búðar- 

nes að Bási. i 

" Oznadalshreppur.: 
Hraunsvegur, af Hårgårdalsvegi innri vestan Oxnadalsårbruar undan Bægiså, 

upp Hörgárdal að vestan að Hrauni, með álmu yfir á Nordurlandsveg hjá Þverá. 

. Hálsvegur, af Norðurlandsvegi hjá Engimýri yfir brú á Öxnadalsá undan Hálsi. 

Glæsibæjarhreppur:  . 

. Ásláksstaðavegur, frá Nörðurlandsvegi neðan við Samtún um Ásláksstaði að 

Hrappstaðaá. 
- "Gásavegur, frá Dagverðareyri um Gásir, Skipalón, Hlaðir, að Hörgárbrú. 

Hrafnagilshre ppur ? 

. Finnastaðavegur, af Eyjafjarðarvegi norðan Hólshúss um efribyggð að brúnni 

á Skjóldalsá neðan Gilsbakka.
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Saurbæjarhreppur: 

17. Sölvadalsvegur, af Vatnsendavegi norðan Núpufells að Þormóðsstöðum. 
18. Hólsgerðisvegur, af Eyjafjarðarvegi hjá Torfufelli að Hólsgerði með álmu 
“austur yfir Eyjafjarðará. 

19. Gilsbakkavegur, af Djúpadalsvegi norður frá Hvassafelli að brú á Skjóldalsá 
við Gilsbakka. i 

20: - Saurbæjarvegur, af: Eyjafjardarbraut hjá Saurbæ, um Háls, Velli og brú á 
Djúpadalsá hjá Árgerði. 

Öngulsstaðahreppur: 
21. „Leifsstaðavegur, af Norðurlandsvegi norðan við Festarklett að Leifsstöðum. 
22. Garðsárdalsvegur, af Laugalandsvegi neðan Hóls að Garðsá. SER 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 75 31. maí 1958, um breytingu á sam- 
þykkt um sýsluvegasjóð Eyjafjarðarsýslu, nr. 55 17. maí 1926. ER 

"Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 41 
4. apríl 1956, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. maí 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

98. maí. Nr. 60. 
REGLUGERÐ 

um innheimtu gjalda til Stofnlánadeildar landbúnaðarins. 

I. KAFLI 

Um innheimtu gjalds af innlögðum vörum bænda. 

A 1. gr. 
"Greiða skal árlega gjald af þeim söluvörum landbúnaðarins sem hér segir: 

a. Mjólk og mjólkurvörum, sem lagðar eru inn hjá mjólkursamlögum, rjóma- 
búum og smjörsamlögum, svo og allri annarri mjólk, sem gjaldskyld er til 

Verðmiðlunarsjóðs, samkvæmt lögum nr. 59/1960, um Framleiðsluráð land- 
búnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

b. Kindakjöti og hvers konar sauðfjárafurðum, sem lagt er inn hjá sláturhúsum og 
-“ öðrum viðurkenndum slátrunarstöðvum, hvort sem það er selt á innlendum eða 

erlendum. markaði. 
c. Hrossa- og nautakjöti svo og húðum, sem bændur og aðrir framleiðendur selja 
“sláturhúsum, viðurkenndum slátrunarstöðvum og öðrum verzlunum. - 
d. Grænmeti og gróðurhúsaframleiðslu, sem seld er verzlunum, sölumiðstöðvum 

- „eða öðrum söluaðilum. . - 
e. Garðávörtum hvers konar, sem framleiðendur hafa lagt inn í verzlanir eða 

sölumiðstöðvar. a
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f. Eggjum, hverju nafni sem þau nefnast, er seld hafa verið verzlunum og öðrum 
sölumiðstöðvum. 

g. Liffé, sem selt er vegna fjárskipta, svo og sölu lifandi hrossa og nautgripa, er 
verzlanir eða sölumiðstöðvar verzla með, hvort heldur er á innlendum eða 
erlendum markaði. 

h. Gærum og ull, sem tekið er á móti í verzlanir eða verksmiðjur. 
i. Grávöru hvers konar, svo sem selskinnum, refa- eða minkaskinnum, sem 

framleiðendur selja verzlunum eða verksmiðjum. 

2. gr. 
Gjald það, sem um ræðir í 1. gr., skal vera 1% af verði því, sem framleiðendum 

er greitt fyrir vöruna hverju sinni og rennur það í Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

3. gr. 
Gjald það, sem um ræðir í 1. og 2. gr., greiðist af mjólkursamlögum, slátur- 

húsum, verzlunum, sölumiðstöðvum og öðrum, sem fyrst veita vörunum móttöku, 

enda dragist það frá andvirði vörunnar, þegar það er endanlega greitt framleiðend- 
um, og má aldrei hækka söluverð hennar fyrir gjaldi þessu. 

Skylt er nefndum aðilum að afhenda þeim, sem innheimta er falin, skýrslur um 
móttekið vörumagn og verð fyrir þær til framleiðanda, samkvæmt því, sem nánar 
greinir i þessari reglugerð. 

4. gr. 
Innheimtunni skal hagað þannig, að verzlanir og sölumiðstöðvar eða aðrir, 

sem kaupa eða taka til sölu af framleiðendum gjaldskyldar vörur, skulu senda Fram- 
leiðsluráði landbúnaðarins ár hvert nákvæma skrá yfir magn vörunnar og verð 
hennar til framleiðenda, hvort tveggja fyrir næsta almanaksár á undan. Skránni 
skal fylgja hið lögboðna stofnlánagjald, 1% af verði því, sem framleiðendum er 
endanlega greitt fyrir vöruna, og skal hvort tveggja hafa borizt Framleiðsluráði fyrir 
þann tíma, er hér segir: 

a. Fyrir mjólk og mjólkurvörur, grænmeti, gróðurhúsaframleiðslu, grávöru, garð- 
ávexti, egg og líffé eigi síðar en 1. apríl ár hvert. 

b. Fyrir aðrar afurðir, svo sem sauðfjárafurðir, nautgripa- og hrossakjöt og húðir, 
eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. 
Að öðru leyti fer um gjaldheimtuna og skýrsluskil eftir þeim reglum, er Fram- 

leiðsluráð landbúnaðarins setur, og er gjaldskyldum aðilum skylt að hlíta þeim. 

5. gr. 
Skili greiðsluskyldur aðili, sbr. 3. gr., eigi framtali til Framleiðsluráðs á rétt- 

um tíma, getur það áætlað gjaldið. Þyki greiðanda áætlunin ósanngjörn, skal hann 
innan 20 daga frá dagsetningu tilkynningar um áætlunina, leggja fram fullnægjandi 
sannanir fyrir því, að áætlunin sé of há og skulu umkvartanir greiðanda þá teknar 
til greina, eftir því sem unnt er. 

6. gr. 
Heimilt er, ef ástæða þykir til, að innheimta hið lögboðna gjald af bókfærðu 

áætlunarverði verzlana eða sölumiðstöðva, og greiðist þá síðar gjald af eftirstöðvum 
verðsins, þegar endanlegt verð til framleiðenda liggur fyrir. 

Nú er framtalsskýrsla ófullkomin eða tortryggileg, eða sýnilega gerð til mála- 
mynda, og er Framleiðsluráði þá heimilt að áætla gjaldið, eins og að framan segir. 
Framleiðsluráð skal og, ef ástæða þykir til, sækja hlutaðeigendur til ábyrgðar 
fyrir vanrækslu á að skila skýrslum og gjöldum, svo og fyrir ágalla á framtals- 

skýrslum.
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II. KAFLI 

Um innheimtu gjalds af söluvörum landbúnaðarins. 

7. gr. 
Auk gjalds, sem um ræðir í I. kafla þessarar reglugerðar, skal einnig greiða sér- 

stakt gjald, sem bætist við útsöluverð mjólkur og rjóma og heildsöluverð annarra 
landbúnaðarvara. Skal gjald þetta vera 0.75% af verðlagsgrundvallarverði land- 
búnaðarafurða, eins og það er á hverjum tíma, og enn fremur af heildsöluverði 
innfluttra kartaflna. Undanþegnar gjaldi þessu eru þó útfluttar landbúnaðarafurðir. 

Gjald af unnum vörum úr afurðum í verðlagsgrundvelli, þótt ekki séu þar til- 
færðar sérstaklega, svo sem smjör, ostar o. fl., skal reikna af áætluðu verði, samkvæmt 

verðlagningarreglum Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 
Gjald af vörum, sem ekki eru í grundvelli, skal miðast við 0.75% af útborgunar- 

verði til bænda. 
Gjaldið skal greitt af sömu vörutegundum og upp eru taldar í 1. gr., sbr. þó 

niðurlag 1. málsliðar þessarar greinar, og sömu aðilar skulu standa skil á því og 
taldir eru í 3. gr. 

8. gr. 
Gjald þetta greiðist eftir á fyrir hálft ár í senn. Í fyrsta sinn greiðist gjaldið fyrir 

1. febrúar 1963 fyrir mánuðina júní—desember 1962 að báðum mánuðunum með- 
töldum. Síðan skal það greitt fyrir 1. ágúst og 1. febrúar ár hvert, fyrir næst liðnu 
6 mánuði. 

9. gr. 
Um innheimtu gjaldsins gilda að öðru leyti reglur 4. og 5. gr. þessarar reglugerðar 

eftir því sem við á. 

III. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

10. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi innheimtu þeirra gjalda, er reglu- 

gerð þessi fjallar um. Skal því jafnan heimilt að athuga bókhald greiðsluskyldra 
aðila, vegna gjalda þessara, eftir því sem það telur þörf. 

Framleiðsluráð greiðir inn í Stofnlánadeild landbúnaðarins hin innheimtu 
gjöld, eigi síðar en mánuði eftir að þau hafa verið innheimt. Kostnað Framleiðslu- 
ráðs við innheimtu þessa, greiðir stofnlánadeild eftir reikningi. 

Endurskoðendur Búnaðarbankans skulu endurskoða reikningsskil Framleiðslu- 
ráðsins fyrir gjöldunum og skal þeim heimill aðgangur að öllum þeim gögnum, er 
gjöldin varða og Framleiðsluráð getur í té látið. 

11. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum reglugerðar þessarar eða öðrum 
atriðum, er innheimtuna varða, sker landbúnaðarráðherra úr. 

12. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 75 25. apríl 1962, um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum til að 
öðlast gildi 1. júní 1962, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. maí 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

i: Gullbringu- og Kjósarsýslu, Keflavík, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík. 

frá 25. aprílmánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

í læ
 

k
k
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
=. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ..... AA hver á 
— '12.sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ...........0000..... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
= .1% hryssu, á sama aldri ....... FR hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........0000000. 00... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .......00.000.00... parið á 
— „20 eingirnispeysur ......0.00.0.00.0..... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ............0..... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum. ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— -6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

3000 | 00..3000 | 00 | 2500 

400 | 001 2400 | 00 | 2000 

„| > »! » » 

»! »| > » 

ÞIÐ »| » » 

300 | 00 | 2400 | 00 | 2000 

200|0012000! 00 | 1667 

2000 | 00 | 2000 | 00 | 1667 

1500 | 00.| 2000 | 00 | 1667 

10 | 00 1200 | 00 | 1000 

T|00| 840/00| 700 

18 | 5012220 | 00 | 1850 

8100! 960100! 800 

„| > „| > > 

» » » » » 

„| > »| » » 

14 { 0012520! 0012100 

„| > »| » » 

„| » »| » » 

„| > „| > » 
„| > „| > » 

150| 00! 900} 00| 750 

„I > „| > > 

„| » »| » » 

„| > „> » 

„| > ÞRI » >    



  

  

  

  

    
  

137 Nr. 61: 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, + kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| » » 
28. { — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar å »| > „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| » „> » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 30| 00| 450| 00| 375 

F. Skinnavara. i 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 21/00! 84/00| 70 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 19/40{ 116/40)f 97 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| > »| > » 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »! » „| > > 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...…. hvert å »| » »| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å „| > „| > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| » »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 130! 00 „| » | 2600 
43. | — 1 lambsfóður ............20.0000. 0. s.n. á 80 | 00 „| »| 1600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..................... se 2... (2300! 00 | 1917 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............0.000.0.000... 1305 | 00 | 1087 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............0.20.00000 000... 2520 | 00 {2100 
Eftir D. eða í fiski .................0.00..0..00 00. 900 | 00| 750 
Eftir E. eða í lýsi ....................0000.0n00 0 450 | 00| 375 
Eftir F. eða i skinnavöru ................000000 0... 0 ne. 100/00| 83 

En meðalverð allra landaura samantalið ....................0000..00...000. 0. 7575 | 201 6313 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......................000..00.. 00. 1262 | 53 | 1052       
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 25. apríl 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Sveinbjörnsson. 
— settur. —- 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. april 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B 18
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .................... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1. hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

44 þræði .........000000. 000... pundið á 
— 60 pör eingirnissokka ...........0..0... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
— 20 eingirnispeysur ..........0.0000...0... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Hundrað á 
  

kr. | aur. 
  

    
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
» 
» 
» 
»   

3500 
2700 

» 
» 
» 

2800 
1800 
1500 
1200 

960 
600 

2280 
480 

  

00 
00 
» 

  910 

N
e
 
x
v
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— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 
— 1 lambsfóður .........20.0000 00... s.n... á 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........20.00000.ee ven. 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .................. 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0.000.0. 0000... 
Eftir D. eða í fiski ...............00000. 0... 0... 
Eftir E. eða Í lýsi .........00.0..000 000... 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........00000 00.00.0000... 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

  

E. Lýsi. 
1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 
— 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
— 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

og skipt með 5 sýnir: 

Í peningum | Hundrað á | Alin 
  

  

  
só... 

»| > „| > » 
„im „| » » 
6|00| 90/00| 75 
„| > „| > » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

500 | 00 | 3000 | 00 | 2500   „| > „| > » 
»| » „| » » 
„| » »| » » 

160; 00 „| »| 3200 

„im „| » » 

er... 2250 | 00 | 1875 
NR 1070 | 00| 900 
AÐ »| > „ 
AÐ 1092 | 00| 910 
AÐ 90|00| 75 
AÐ 15|00| 63 
        

  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 12. maí 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Hinrik Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. maí 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 25. aprílmánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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m
n
e
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
8 ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
„| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði IR pundið á 
60 pör eingirnissokka ................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
20 eingirnispeysur .........,........... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ............... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. |aur.| aur. 

3600 | 00 | 3600 | 00 | 3000 

600 | 00 | 3600 | 00 | 3000 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

350 | 0012800! 0012333 

220 10012200! 00| 1833 

1200 | 00} 1200 | 00| 1000 

1000 | 00 {1333 | 67 | 1111 

6|00| 720/00| 600 

5|00| 600/00| 500 

25 | 00} 3000 | 00/2500 

3|00| 360|00| 300 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

DU » »| » » 

» » » » > 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

»| » »| » » 

» » » » » 

„| > „| > »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

,„ kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| > »| > » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 8100| 120|00| 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 30| 00|  120}001 => 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 30 | 00| 180| 00 » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12(00| 72100! > 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| » „|p » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å „| > D| » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 260 00|1560 | 00 » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » | y » 

G. Ymislegt. ið 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600| 00|3600 | 00|3000 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „|. > „| > > 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » »| » » 
41: | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „| > „| »f > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .............0.... á | 200! 00 »| >„|4000 
43. | — 1 lambsfóður ........0020000 0000. vn... á | 250/00| "»| >|5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: Í . i i - 

Eftir A. eða í fríðu .............0..00 nerne teen erne ,…… |2455| 55 | 2046 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........ AR AA "1170! 00| 975 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0200000 000... »| > » 
Eftir D. eða í fiski .............0.0.00.0.ssssesen sn „| > „ 
Eftir E. eða Í lýsi .........000000000 000... ene 120 | 00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............000.0.0...... e....... | 3993 00] 3828 

En meðalverð allra landaura samantalíð ........ essa 120... 17738 | 55 | 6449 

og skipt með 4 sýnir: RN NN 

Meðalverð allra meðalverða .............0.0.00 versene se 1.1 |.1934 | 64 | 1612       

Skrifstofu Dalasýslu, 25. apríl 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. april 1962. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maimánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .................... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af:tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000000 0000... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
— 20 eingirnispeysur ............0000..0.... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

3600 | 00 | 3600 | 00 | 3000 
600 | 00 | 3600 | 00 | 3000 

» » » » » 

» » » » > 

» » » » » 

350 | 00| 2800 | 0012333 
220 | 0012200! 00|1833 

1200 | 00 | 1200 | 00 | 1000 
1000 0011333 | 33 {1111 

8/00| 960100! 800 
6150) 780|00| 650 

25 | 001 3000 | 00|2500 
5|00| 600/00| 500 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

170/ 0011020! 00! 850 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur. | aur. 

E. Lysi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| > „| » > 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å »| » „| > » 

F. Skinnavara. 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 25/ 00! 100/00| 83 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20100! 120/(00{ 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00{ 90)00| 75 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > »| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| » „ 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| » BIÐ » 
37. I — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...… hvert å »| » »| > » 

  G. Ymislegt.     38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600} 00 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „im 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyanmir .................. á | 200/00 
43. | — 1 lambsfóður ...............0.000 0000. á | 200| 00 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. 

. eða Í ullu, smjöri og tólg ..........000.0.000...... 
. eða i ullartóvöru ...........2.000.00.0. 0. vn 
. eða Í fiski ................02000. 00... ss eensnveve 
. eða Í lýsi ...............2000...0. s.n 
. eða Í skinnavöru .............0.00.00 0... 0... 

eða Í fríðu ...............000...0. ve. 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................0.....0.0.0s nn nn 

„| > » 

»| » » 

sl » » 

„| „4000 

„| >|4000 

2455 | 55 | 2046 
1335 | 00 /1113 

„| » » 
1020| 00) 850 

»| > » 
103|33! 86 
    4913 | 88 | 4095 

1228 | 47 | 1024     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 10. apríl 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Ari Kristinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Kristján Thorlacius. 
B 19
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

= 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

8 ær geldar á hausti .........000.0000... hver á 

10 ær mylkar á hausti ........0.0000... hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 22.00.0000... nn... pundið á 

60 pör eingirnissokka ..........00.0... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 

180 pör sjóvettlinga ......0.0000000000.. parið á 

20 eingirnispeysur 2...0000.00.000.000.. hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur ......0.0000000.. hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum Hundrað á 
  

kr. | aur. 
  

  
22 | 00 
10! 00 

    

3500 | 00 
3000 | 00 
2700 | 00 
3200 | 00 
4200 | 00 
2800 | 00 
2000 | 00 
2500 | 00 
2533 | 00 

1200 | 00 
960 | 00 

2640 | 00 
1200 | 00 

1200 | 00 
5100 | 00 

sl > 
6000 | 00 

»| » 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. | aur kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »i » »| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 8|00| 120}00| 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 25100! 100100! 83 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 20| 00| 120; 00| 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00| 90100! 75 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| > »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á >| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300! 00| 1800 | 00| 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » „| > „ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 250! 00/3000 | 00| 2500 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 140) 00 „| >|2800 
43. | — 1 lambsfóður ...........00000000 00... s.s. á | 200; 00 „| >|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............0.20000000.. e.s. 0... ee. |2937| 00/| 2448 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00.0000.00..000.0.. 1500 | 00 | 1250 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........2.000000..0..s.. ss... 3600 | 00 | 3000 
Eftir D. eða í fiski ..................00000seeesese sr 4100 | 00 | 3417 
Eftir E. eða i lýsi ..............2.0002000. seen ss 120|00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............0000..00 se. s.s. 103|00}| 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ......................000000.... e.s... 12360 | 00 |10301 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................0000000.0 ee venn sr 2060 | 00 | 1717         

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. apríl 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

þe
i 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

að
 

DD
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .................... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0.0000 0000. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
— 20 eingirnispeysur .....0..000000.0000.... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
-— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
-—— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
-- 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur.| aur. 

4000 | 0014000 | 00 | 3333 
600 | 00 3600 | 00 | 3000 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

400 | 0013200) 00| 2667 

250 | 00 (2500 | 00 2083 

3000 | 00 { 3000 | 00| 2500 

2000 | 001 2666 | 00| 2222 

10| 00/1200| 00 | 1000 

71 00| 840; 00) 700 

25 | 00/3000 | 00} 2500 
6|00| 720}00| 600 

» » » » » 

» » » » > 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

200 | 00| 1200 | 00 | 1000 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » »        
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Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......,.........00 00.00.0000... 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .................. 

Meðalverð allra meðalverða 

  

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 
— 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........0...... á 
— 1 lambsfóður .............0.02.00 00... 0... á 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

og skipt með 3 sýnir: 

  

  

  
Eftir D. eða í fiski css eee eeeeerrerer 

so eee eee ede 

sees seeressesseeeeessee 

…se6eeec0cesoeeseeeeeeeseeee eee 

  
  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

ml > »| » » 

»| » »| » » 

„| > þ » » 

„| > »| » » 

»| > „I » » 

»| > „I > » 

»| » »| » » 

»! » »| » » 

»| » »! » » 

»| » »| » » 

»| > „| » » 

600 | 00 | 3600 | 00 | 3000 

„| > „| > » 

„| > »| » » 

ÞIÐ EÐ di » » 

170 | 00 „| >|3400 

250 | 00 „| >{|5000 

s....... 3161 | 00 | 2634 
FAR 1440 | 00 {1200 
sa... » » » 

versene. 1200 | 00 | 1000 

seves0s… »| » » 

…… …………… » » » 

KRR 5801 | 00 | 4834 

….….… 1933 | 6711611       
  

Skrifstofu Strandasyslu, 20. marz 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björgvin Bjarnason. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjármálaráðuneytið, 4. april 1962. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

þe
 

a
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .................... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pá. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........0000.000 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
— 20 eingirnispeysur ........0....000.0... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum Hundrað á 
  

kr. | aur. 
  

  

4000 | 00 
600 | 00 

„| > 
»| > 

450 | 00 
400 | 00 
300 | 00 

3000 | 00 
2000 | 00 

12 | 00 
30 | 00 

  2 

"
v
u
       "

v
i
 

2250
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| » »| > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| » »| » » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| > sl » » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| > „| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 60 | 00| 240} 00| 200 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 40 | 00| 240|00| 200 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „| > „| > » 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > »| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å „| > »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| » „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „I » „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600!00/3600| 00) 3000 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å „| » »| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „1 > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 250|00 „| >„|5000 
43. | — 1 lambsfóður ........2000000 000 ene á | 250|00 „| >|5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu .............000000. 00. nv0.ns ng. 3552 | 28| 2960 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000000... 0000... 1800 | 00) 1500 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000000 e.s n nn. »| » » 
Eftir D. eða í fiski ...............00000 00. .n 0. ven. 2700 | 00 2250 
Eftir E. eða Í lýsi .........0.00.0.0.0.. sr „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........00000.00 000... 0... 240 00| 200 

En meðalverð allra landaura samantalið ...................00000.. 0 nn. nun... 8292 | 28 | 6910 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............000.0.00. 000... 0. 0... 2073 | 07 (1728       
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 10. marz 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. mai 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

þe
 

. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

a
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti „........... hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
8 ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

GC. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........000. 0000... pundið á 
60 pör eingirnissokka ................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvettlinga ................... parið á 
20 eingirnispeysur ..................... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

4000 00} 4000 | 00 3333 

600 | 00} 3600 | 00 {3000 
» » » » » 

» » » » » 

450 | 00 | 5400 | 00 | 4500 
400 | 0013200! 00 | 2667 
150 | 0011500' 00 {1250 

2500 | 001 2500 | 00| 2083 
1500 | 00 | 2000 | 00| 1667 

12 | 00/ 1440 00|1200 

10 | 00! 1200| 00|1000 
18 { 00/ 2160 | 00! 1800 
8(00| 9601/00! 800 

> » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » > 

» » » » » 

180 | 00|1080) 00! 900 
810 | 00 | 4860 | 00 {4050 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » »        



  

  

  

  

    
  

151 Nr. 68. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar á „| > „I » » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| » „| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| > » 
30. | — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 30; 00| 120} 00| 100 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20100! 120/00{ 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 10/00| 60(00| 50 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „| > » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| » „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| » »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 4100) 960! 00! 800 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 600) 00| 3600 | 00) 3000 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 200! 00} 2400 | 00}2000 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 190) 00 »| »| 3800 
43. | — 1 lambsfóður ...............00000 00... á | 180/00 „| >|3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ................2.02.00 00... 3171 | 00|2643 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0..000.00 0000... 1440 | 00 {1200 
Eftir GC. eða í ullartóvöru ...............000%000. 000... »| > » 
Eftir D. eða í fiski .................00000 000 nn 2970 | 00 | 2475 
Eftir E. eða í lýsi .............0....000000 0. 0n ve sl > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............000.0000. 0... 315 | 00! 263 

En meðalverð allra landaura samantalið .............................0.0000000.. 7896 | 00 |6581 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...................000.0.000 0. 1974 | 00 (1645         

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu og Sauðárkróks, 27. janúar 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Salberg Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. maí 1962. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius. 
B 20



Nr. 69. 152 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar-, Siglufjarðar- og Ólafsfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

þa
 

o
n
 

Ð 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..........00.00.00... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ..........0.0.... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ......00000000.000 0... 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ............0..0.. parið á 
— 80 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ..........000000... parið á 
— 20 eingirnispeysur .....000000. 0... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ..........00000.. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. kr. | aur. aur. 
  

  

6000 
650 

» 
» 

425 
450 
265 

2100 
1785 

  

00 
00 

» 
» 

00 
00 
00 
00 
00 

75 
50 
75 
45 

6000 
3900 

» 
» 

5100 
3600 
2650 
2100 
2380 

2010 
1500 
3690 
774 

    

00 
00 

» 
» 

00 
00 
00 
00 
00 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
00 

» 
» 
» 

5000 
3250 

» 
» 

4250 
3000 
2208 
1750 
1983 

1675 
1250 
3075 
645 

 



  

  

  

  

    
  

153 Nr. 69. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. | aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ÞIÐ »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 33| 84) 507| 60| 423 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 27|50| 165) 00/ 1375 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15| 00| 90100! 750 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „| > „ 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| » „| > > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..............0... á | 200: 00 „| >{4000 
43. | — 1 lambsfóður ...........00000000. 000... á 225, 00 „| >|4500 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............20000000.000. 0... 0... 3676 | 00 | 3063 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........2.00000000. 00... 1994 | 00 | 1662 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........2200000 0000... 00... »| > > 
Eftir D. eða í fiski ...............00200000 0... v0 ne... 5745 | 00 | 4788 
Eftir E. eða Í lýsi ..............020000 0000... s.n. 507 | 60| 423 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0000000 0... 0... 000... 127|50| 106 

En meðalverð allra landaura samantalið .......................0.en es se sess 12050 | 10 | 10042 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................0.00... 00... 0... 2410 | 02 |2008         
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 29. janúar 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Skarphéðinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. maí 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



  

  

  

  

Nr. 70. 154 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr. |aur.| sur. 
1. |! 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3500| 00|3500 | 00|2917 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 530 | 00 3180 | 00 | 2650 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 500/ 00/3000 | 00 | 2500 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 500' 00|4000| 00/|3333 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 350 ; 00 4200 | 00 | 3500 

6. | — 8 ær geldar á hausti .........0.0.00.0... hver á | 380 00|3040| 0012533 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 220/00|2200/| 00|1833 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |3000| 00|3000| 00 | 2500 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (24001001) 3200 | 00 | 2666 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 20 | 00 | 2400 | 00 | 2000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 17 | 00 2040 | 00 | 1700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 28 | 00|3360 | 00 | 2800 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5/00) 600|00| 500 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......0000 0000 pundið á „| » „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ............0.0.. parið á „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á „| > „| > » 

18. | — 20 eingirnispeysur .......0.0020.00..0.. hver å „| > »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ........00.0000... hver å „| > „| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á »| » »| » » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar Í al. á »| > »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 300) 00|1800| 00 | 1500 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum ... vættin á | 500 | 0013000 | 00 | 2500 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum ... vættin á | 230| 00|1380| 00 | 1150 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á | 500| 00/3000' 00 | 2500 
26 | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > „| > »          



  

  

  

      
  

155 Nr. 70. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, kr. aur. kr. aur.| aur. 
E. Lýsi. 

21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á »| > „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| > ml » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å 32 00j 480|00| 400 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å »| > „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á »| > »| » » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| » „| > > 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »! » „| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å mi » »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| » » 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 550 00|3300 00 | 2750 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| » „| » „ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » „| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á | 200' 00|9600' 00 | 8000 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 220/00 „| >|4400 
43. | — 1 lambsfóður ............0000000. 000 á | 240100 »| » 14800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtåldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..................00...0. 00. 3256 | 78 |2715 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............00..0.0.. 2100 | 00 {1750 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...............0...0.00..0 0 »| » » 
Eftir D. eða í fiski ...................0......0000 0 »| > » 
Eftir E. eða i lýsi 2... 00... 2295 | 00 | 1912 
Eftir F. eða í skinnavöru .....................0.000000 480 | 00| 400 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........................0..000000..... 8132 | 78 | 6777 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra medalverda .......................000.000000 veves 2033 | 19 | 1694       
  

Skrifstofu Pingeyjarsyslu og Husavikurkaupstadar, 30. marz 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Johann Skaptason. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjármálaráðuneytið, 15. mai 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  
Kristjån Thorlacius.



Nr. 71. 156 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 15. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ............000..... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ............2..... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0000 0000. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 80 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .............0.0..... parið á 
— 20 eingirnispeysur ......000000000...... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ........0..0.0.... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. kr. | aur. aur. 
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157 Nr. 71. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| > »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| > »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å »| » „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 30 | 00| 180|00| 150 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 20 | 00| 120(00| 100 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| » „| > » 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| » » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| » » 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á „| > „| > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å „| » »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å »| > »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »! » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 200 | 00 „| >1|4000 

43. | — 1 lambsfóður .........20000000 00... á | 200/00 „| >„|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ............00.0.00 sense 3553 | 33 | 2961 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.00000.0.0000... 1680 | 00 | 1400 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..............020000 000. 000... „| > » 
Eftir D. eða í fiski .........00r0nereeeeeereeerenenreesevere 2400 | 00 | 2000 

Eftir E. eða i lýsi ..............020000 000. sans »| > » 
Eftir F. eða i skinnavöru ..............2.02000. 0000 000... 150 | 00{ 125 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............00000.000... 00. vn... 1783 | 33 | 6486 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................0000....sessees sa... 1945 | 83 | 1622   
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 26. apríl 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Erlendur Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. maí 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



Nr. 72. 158 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað. 

  

  

  

  

frá 15. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.f kr. |aur. | aur. 
1 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |5400| 00|5400'| 00|4500 
2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 700| 00|4200 | 00|3500 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > » 
4. + — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » „| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| » „| > „ 
6. | — 8 ær geldar á hausti ..................., hver á | 525/00|4200| 00|3500 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 360/ 00|3600| 00 | 3000 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |5400! 0015400 | 0014500 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |3600 | 00|4800 | 00 | 4000 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 20 | 00 | 2400 | 00/|2000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 18 | 0012160! 00| 1800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 28 0013360! 00 (2800 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 7|00| 840100! 700 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........2000.0. 0... pundið á ÞIÐ »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å »| » »| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ........00000000... parið á »| » »| » » 
18. | — 20 eingirnispeysur ...........0.0000.... hver å »| » »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 480! 00|2880 | 00 | 2400 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > „| » » 

24, | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin á »| > »| > » 
25, | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin å »| > „| > » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á |1000| 0016000| 00|5000          



  

  

  

  

    

159 Nr. 72. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr aur.| aur. 
E. Lýsi. 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „im »| » » 
28. | — Í tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á ÞIÐ »| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selsløsis .......... 8 pottar á ÞIÐ si > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 30100! 450/00| 375 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » Þi > » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á #1 > »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „1 > »| » » 
34. | — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „im »| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| > » 
36, | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „1 » „| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600 | 00|3600 | 00 | 3000 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 75 | 00|3000 | 00} 2500 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| » „| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „I » „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 200|00 „| » | 4000 
43. | — 1 lambsfóður ...............00.0000. 0000 á | 200100 „| „|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................0.0.0.. 000... ee. | 4600) 00 | 3833 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...............0.0..000... 2190 | 00 {1825 
Eftir C. eða í ullartóvöru .................0..000..0 0 »| > » 
Eftir D. eða í fiski ...........................000000000. 4440 | 00 » 
Eftir E. eða í lýsi .......................000000..000.0 des „| »| 3700 
Eftir F. eða í skinnavöru .....................00.00000.00.. 450 | 00| 375 

A FIF 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......................000000000000. 

        
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 8. maí 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Axel Tulinius. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. maí 1962. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B 21



Nr. 73. 160 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skaftafellssýslu 

frá 25. aprílmánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .........0.0.00.0000.. hver á 

-— 10 ær mylkar á hausti ..........0.000... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 

-- 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .....00000000 en... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .........0.0.0.... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .........000.0..... parið á 
— 20 eingirnispeysur ....00000.0.0.0000... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ........0.0.0.... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum 
  

kr. | aur. 
  

      » 

» 

    x
x
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161 Nr. 78. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr, aur, kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| > »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 30 | 00 »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 20 | 00 »| > » 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| > »| » » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » „| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á »| » »| > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| » »| > „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| > „1 » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 200|00 »| >„|3000 
43. | — 1 lambsfóður ............0.0000000 0... á 200 | 00 „| „(3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................000000. ven 2577 | 781 2148 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............0000.00000..... 1350 | 00/1125 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............000000000 0... »| > » 
Eftir D. eða i fiski ......................0..000 00 „| > » 
Eftir E. eða í lýsi ...........serreeeeveen eee edeee „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............0..00000.0. 00... »| » » 

En meðalverð allra landaura samantalid .„....................00.0..0.0 000. nn. 3927 | 7813273 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................00000000. 0... en 1963 | 89 | 1636         

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 25. apríl 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Kjartansson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. apríl 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.



Nr. 74. 162 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...........-. hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
8 ær geldar á hausti .......000000000.... hver á 
10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0000000 000... pundið á 
60 pör eingirnissokka ..........00.0... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvettlinga ............0000... parið á 
20 eingirnispeysur .......0.000000 00... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ..........00000.. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

      

bi peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. aur. | aur. 

3000 | 00 {3000 | 00 | 2500 

400 | 00 {2400 | 00 | 2000 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

300 | 00| 2400 | 00 | 2000 

» » » » » 

2000 | 00 | 2000 | 00| 1667 

1400 | 00 | 1866 | 67 | 1556 

7100! 840|00| 700 

51 00| 600/00| 500 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

200 | 00) 1200! 00! 10060 

» » » » » 

» » » » > 

» » » » > 

» » » » »    



  

  

  

  

    
  

163 Nr. 74. 

Í peningum | Humdrað á | Alin 

, …» kr. aur. kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » .' > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „im »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| » »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 24| 00| 360/00| 300 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á »| » ÞIÐ » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „| > „| > „ 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| > »| > » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > > 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| > »| > > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 120; 00 „| >| 2400 
43. | — 1 lambsfóður .............00000 000... e en... á „mi > „| » > 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............0000000 e.s. en... „ |2333 | 33 | 1945 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.000.000..0.0.00.. 120 | 00| 600 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............0..000 000... . „| > » 
Eftir D. eða í fiski .................020000.0.. es... 1200 | 00 | 1000 
Eftir E. eða í lýsi ................0.000000 00. sv nn... 360 | 00| 300 
Eftir F. eða í skinnavöru ............000000.....0.... ver. . »| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið .....................000000 000 nn vn... 4613 | 33 | 3845 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................0... sense... 1153! 33) 961         

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstadar, 12. april 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Torfi Jóhannsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. maí 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.



Nr. 75. 164 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..............0...... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............20.20.0. 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ............00000.. parið á 
— 20 eingirnispeysur ..........0.000.00..... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Hundrað á 
  

kr. | aur. 
  

      

3200 | 00 
2700 | 00 
3000 | 00 
2400 | 00 
3000 | 00 
2400 | 00 
1500 | 00 
2000 | 00 
2133 | 33 

600 | 00 
600 | 00 

2400 | 00 
720 | 00 

  vyvy   x
x
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165. Nr, 76. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| » »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » „| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á »| » „| > „ 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| » »| » » 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » »| » » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| » »| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » »| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| » »| » » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund á »| » »| > » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 160/00 „| >|3200 
43. | — 1 lambsfóður .........000.00 0000... ns... á | 200| 00 „| » | 4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........0000000000. 0000. sn gen... 2481 | 48 | 2068 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00000.0000. 0000... 1081 | 00| 900 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........0.00000000 000... „| > » 
Eftir D. eða í fiski ..............0.000000.. es. esv „1 > „ 
Eftir E. eða Í lýsi ............00000000 000 sanns „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........0000000. 00... 0. 000... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið ..................0.0000000 00 denn. 000... 3561 | 48 | 2968 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0.0000000. 000. 000... s...... | 1780) 74 | 1484         

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 8. mai 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. mai 1962. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.



Nr. 76. 166 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 
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A. Fríður peningur. kr (surf kr. | sur. | aur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3200! 0013200! 00 2667 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 500, 00|3000 | 00 | 2500 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| » »| > » 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| > „| > » 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á »! > „| > „ 
8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400/ 00/3200| 00| 2667 
10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180! 00|1800| 00/|1500 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1900' 001 1900 | 00 | 1583 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1500/ 00/|2000 | 00 | 1667 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 12 | 00|1440 | 00|1200 

44 þræði .........000000. 0000... pundið á »| » „| > 
— 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > »| » 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| » »| » 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| » »| > 
— 20 eingirnispeysur .............0..00... hver å »| » »| » 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » „| > 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „> „| > 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| > 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å „| > »| > 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » »| > 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > „| > 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > »| » 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 8) 00! 960100! 800 
120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á 19 | 0012280 | 00 | 1900 
120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8/00| 960/00| 800 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
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167 Nr. 76. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. | aur. kr. | aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > „| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar å »| » „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á »| > »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| » »| » » 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| > »| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| > »| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á »| > »| > > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| > »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| > ÞJ » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 150/00 „| >|3000 
43. | — 1 lambsfóður ................00000000.... 0... á | 150/00 „| >|3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .................00.00... oo... 2516 | 67 | 2097 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00000000........ 1410 | 00/1175 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............000000 000... 0... »| > > 
Eftir D. eða í fiski .................00..000...cee. ev... sl > » 
Eftir E. eða í lýsi ..........00000eeeeeeeee rese reneeseresneee »| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............000000000. 0... 0... „| » » 

En meðalverð allra landaura samantalid .....................0.0000.0.0 000. 0.0.. 3926 | 6713272 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ....................00....eee ev... . |1936| 33 | 1636         

Skrifstofu Árnessýslu, 15. maí 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. mai 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B 22
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1962 til jafnlengdar 1963. 

  

þe
 

a
 

RD
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..........00.000.... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ........0.0.000... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ......02000000. 000... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ..........000020... parið á 
— 20 eingirnispeysur .....00000.0000....... hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ............0.00.. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. aur. aur. 

4000 | 00 {4000 | 00 {3333 

600 | 00 | 3600 | 00 {3000 

„| > »| » » 

»| » „| » » 

»| » »| » » 

400 | 00|3200 | 0012667 

300 | 00 | 3000 | 00 {2500 

2500 | 00 | 2500 | 00 {2083 

2000 | 00 | 2666 | 00 | 2222 

8/00| 960|00| 800 

7|00| 840|00| 700 

21/ 00}2520 | 00 {2100 

6/ 00| 720|00| 600 

» » » » » 

„| > „| > > 

„| > „| > » 

» » » » » 

„> „| > » 

„| > ÞIÐ > 

»| » »| » » 

»| » »| » » 

210! 00| 1260! 67 | 1050 

» » » » » 

„| » »| » » 

»| » »| » » 

»| » »| » »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| » „| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| > »| > „ 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »| > „im » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 48|00| 720/00| 600 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 25 |00| 150/00| 251 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 17/50| 105/00| 87 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »! » »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| > »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „1 » > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 300 | 00| 1800 | 00 | 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund á | 225/00/2700! 00 2250 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| > »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 160|00 »| >|3200 
43. | — 1 lambsfóður ...............0000.000 0... á | 200100 >| „(4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ..................0.00..00.. sver 3161 | 11 | 2634 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00000.00.0.0... 1260 | 00. 1050 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..............000..0000 00. Þ| > » 
Eftir D. eða í fiski .................0.00 00.00.0000 1260 | 00 | 1050 
Eftir E. eða í lýsi ...............20000000000.000 vs 720 | 00| 600 
Eftir F. eða í skinnavöru .................0..00.0. 0000. 127|50| 106 

En meðalverð allra landaura samantalíð ...........................0000000..000.. 6528 | 61 | 5440 

og skipt med 5 synir: 

Meðalverð allra medalverda ...........0000rcc0eeeeseeeeeeeneeeeee 1305 | 72 | 1088       
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 21. maí 1962. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Ásgeir Pétursson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. maí 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.10 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.05 hverja kwst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi þvi, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur .............. kr. 0.75 á m? á mán. 
Fyrir ganga, geymslur 0. þ. h. .......000000000.000.. — 0.30 - m - — 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 0.80 hverja kwst., og auk þess 
fastagjald kr. 5.00 á mán. fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, 
en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er minna en 5 mi, telst sem 
hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 

10 m?, má miða við samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngilda 

einu herbergi og hverjir 5 m? hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 250.00, fyrir kw. í málraun véla. 

2. Um afl- og orkumæla til véla í frystihúsum, fiskverkunarstöðvum og iðnaðar- 
fyrirtækjum, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw. þannig reiknað: 
a. Aflgjald af notuðu afli ..........02.000000.0.0.0.. kr. 750.00 á kw. á ári 
b. Orkugjald af allri notkun ..........0.00.0000.0.0.. — 0.40 — kwst. 

Heimilt er ad rjufa strauminn i allt ad 3 stundir å dag å timum mesta ålags. 
3. Ef ekki eru tåk å ad mæla notad afl, må selja bannig: Um kwst.mæli å kr. 

0.40 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 660.00 å åri fyrir hvert kw. i 

målraun véla. 
4. Til súgþurrkunar um kwst.mæli á kr. 0.50 hverja kwst., enda skuldbindi notandi 

sig til að nota ekki vélarnar á mesta álagstíma dagsins, skv. fyrirmælum raf- 

veitustjóra. 

D. Hitun. 

1. a. Um kwst.mæli á kr. 0.40 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 6000 kwst. 
á ári. Heimilt er að rjúfa strauminn allt að 3 stundum á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar. 

b. Án straumrofs á kr. 0.80 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 0.18 hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn á tím- 

anum frá kl. 8—23. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 
a. Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti við- 

hald þeirra. Þá getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og 
annist viðhald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu 
af þeim samkvæmt reglum, er gilda um leigu mælitækja.
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b. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

1. Til götu- og hafnarlýsingar um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst. 
2. Hvers konar raforkunotkun, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, 

skal selja samkv. lið A-1. 

II. MÆLALEIGA 

Notandi greiði leigu af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum allt að 50 amp. ....0.0.000.00..0.. kr. 3.00 á mán. 
2. — þrífasa kwst.mælum allt að 50 amp. ...........00..... — 500 - — 
3. — þrífasa kwst.mælum 50—200 amp. ......0000000.0.0 00... — 10.00 - — 
4. — prifasa kwst.mælum yfir 200 amp. .......0000.0000.0... — 1500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. Skal leigan af mælitækjunum innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 
sem hér segir: 

1. Grunngjald af hverri loftlinuheimtaug ..............000000000.0.. kr. 750.00 
2. Grunngjald af hverri jarðlínuheimtaug ..............0.000.00...... — 1050.00 

Auk þessa grunngjalds skal greiða kr. 10.00 af hverju þúsundi króna af bruna- 
bótamati húsa og mannvirkja. Í útreikningi á heimtaugargjaldi skal sleppa hálfu 
þúsundi eða minna af brunabótamati, en ella hækka upp í heilt þúsund. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri eða hreppsnefnd samræmt 
það nýju mati og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, 
skal þó heimtaugargjaldið miðast við það mat. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga, þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 
þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlinuheimtaugar meiri en 
60 metrar og gildleiki vira meiri en 3X70 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af 
því, sem umfram er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða 
allan kostnað af síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 50 kr. gjald 
á skrifstofu rafveitunnar.
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Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í I. kafla 

þessarar gjaldskrár, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 

auglýsi hreppsnefndin breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt raforkulögum nr. 12 2. apríl 

1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar 

nr. 60 27. apríl 1959. 

Atvinnumálaráðuneytið, 4. júni 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 79. 6. júní. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ingibjargar Ólafsson 
á Íslandi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 6. júní 

1962. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ingibjargar Ólafsson á Íslandi. 

Stofnandi sjóðsins: Despina Karadja prinsessa 6. júní 1962. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ingibjargar Ólafsson á Íslandi. 

2. gr. 
2 Sjóðurinn er stofnaður til minningar um hina göfugu, kristnu konu, Ingibjörgu 
Ólafsson, sem frá fyrstu æskuárum hefur helgað Guði líf sitt og alla ævi þjónað 
honum með starfi sínu í K. F. U. K og öðru kristilegu starfi á Íslandi, í Danmörku, 
víðsvegar á Norðurlöndum og á Englandi. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla kristilegt starf hjá íslenzkum æskulýð samkvæmt 

kenningum lúthersku kirkjunnar íslenzku. 

4. gr. 
Vöxtum af höfuðstóli sjóðsins skal á ári hverju eða a. m. k. annað hvort ár 

verja til þess að styrkja eina eða fleiri ungar konur, sem vilja stunda guðfræði- 
nám eða búa sig á annan hátt undir æskulýðsleiðtogastarf á evangelis-lútherskum 

grundvelli á Íslandi. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Biskup Íslands, vígslubiskup sá, er hann tilnefnir, og einn 

maður kjörinn af kirkjuráði. Stjórnin vinnur kauplaust.
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6. gr. 
Höfuðstólinn má ekki skerða og skal geyma hann tryggilega í Íslenzkum ríkis- 

bönkum, ríkisskuldabréfum eða öðrum tryggum verðbréfum. 

7. gr. 
Við hinn upprunalega höfuðstól, krónur 50000.00 — fimmtíu þúsund krónur —, 

bætast gjafir, sem sjóðnum hlotnast eða hann fær í arf frá áhugasömum vinum. 

8. gr. 
Óhjákvæmileg útgjöld vegna starfsemi sjóðsins (burðargjöld, prentun o. s. frv.) 

má taka af árlegum vöxtum. 

9. gr. 
Ef til þess kæmi, að sjóðurinn gæti ekki starfað lengur samkvæmt tilgangi sínum 

(sbr. 3. og 4. gr.), skal hann lagður niður og höfuðstól hans og öðrum eignum skipt 
jafnt milli æskulýðsstarfs íslenzku, lúthersku kirkjunnar, elliheimilis og blindra- 
heimilis. Skulu þau framlög nefnd: „Minningargjöf Ingibjargar Ólafsson“. 

10. gr. 
Ofanskráðum ákvæðum má ekki breyta. 

7. júní. Nr. 80. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Odds Steingríms 
Tryggvasonar frá Lónkoti, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 
ráðherra 7. júní 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Odds Steingríms Tryggvasonar frá Lónkoti. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Odds Steingríms Tryggvasonar frá Lónkoti. 
Sjóðurinn er stofnaður 3. október 1961 af foreldrum Odds, Ólöfu Oddsdóttur og 

Tryggva Guðlaugssyni í Lónkoti í Sléttuhlíð, Skagafjarðarsýslu. 
Oddur Steingrímur Tryggvason fæddist í Siglufirði 19. marz 1935 og lézt af 

slysförum í Lónkoti 9. júní 1959. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 10000.00 — tíu þúsund krónur — og er hann eign Gagn- 

fræðaskóla Siglufjarðar. 

3. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í sparisjóði eða banka. Höfuðstól hans má aldrei skerða, 

en auka má hann með gjöfum eða öðrum leiðum til fjáröflunar. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita árlega verðlaun þeim nemanda, sem skarar 

fram úr í Gagnfræðaskóla Siglufjarðar í ástundun og dugnaði við nám, háttprýði 
og reglusemi.
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Verðlaunin skulu vera bækur, einhver góður gripur eða peningar. Skal til þess 
varið öllum vaxtatekjum sjóðsins. 

Verðlaun þessi skal afhenda á dánardegi Odds þann 9. júní, eða við skólaslit 
vor hvert, samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Skólastjóri Gagnfræðaskóla Siglufjarðar, og er hann for- 

maður stjórnarinnar, sóknarpresturinn í Siglufirði og yfirkennari skólans, eða sá 
kennari, sem gegnir störfum skólastjóra í forföllum hans. 

Stjórn sjóðsins velur árlega þann nemanda, sem verðlaun skal hljóta. 
Hún sér enn fremur um, að árlega sé gerður reikningur sjóðsins, og skal hann 

endurskoðaður af endurskoðendum Siglufjarðarkaupstaðar. 

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

Nr. 81. 21. júní. 
REGLUGERÐ 

um aðstöðugjald. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald í sveitarsjóð hjá atvinnu- 

rekendum og öðrum þeim, sem sjálfstæða atvinnu hafa í sveitarfélaginu. 

2. gr. 
Sveitarstjórn skal hafa tekið ákvörðun um innheimtu gjaldsins og tilkynnt hana 

skattstjóra eigi síðar en 15. dag febrúarmánaðar á gjaldárinu. 
Í tilkynningu til skattstjóra skal tilgreina gjaldflokka og fjárhæð gjalds í hverj- 

um flokki. 

II. KAFLI 

Um gjaldskyldu. 

3. gr. 
Gjaldskyldir eru allir atvinnurekendur, einstaklingar, félög og stofnanir svo og 

þeir, sem sjálfstæða atvinnu hafa í sveitarfélaginu, sbr. þó 4. og 5. gr. 

4. gr. 
Nú rekur gjaldskyldur aðili sjálfstæða atvinnu frá heimilisfastri atvinnustöð 

utan heimilissveitar sinnar og má þá heimilissveitin ekki krefja hann um aðstöðu- 

gjald af þeirri starfsemi. 
Hins vegar er sveitarfélaginu þar, sem atvinnan er þannig rekin eða stunduð, 

heimilt að krefja þá, sem heimilisfastir eru utan sveitarinnar, þar með taldir erlendis 
búsettir aðilar, um aðstöðugjald vegna slíkrar starfsemi skv. því, sem ákveðið er í 

8. gr., sbr. þó 5. gr.
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5. gr. 
Undanþegnir aðstöðugjaldi eru: 
Forseti Íslands. 
Þeir, sem greiða landsútsvar. 
Skólar, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, slátur- 

hús og mjólkurbú. 
Félög til eflingar listum og vísindum, skemmtifélög, líknarfélög, stjórnmála- 
félög, trúarbragðafélög, enda reki slík félög ekki atvinnu. 
Ríkissjóður, ríkisstofnanir, svo og sjóðir í umsjón ríkisstjórnarinnar, sveitar- 
félögin sjálf og fyrirtæki, sem þau reka, og sjóðir sveitarfélaga og enn fremur 
aðrir sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka. 

s 
0
0
 DO
 

Få
 

III. KAFLI 

Um gjaldstofninn. 

6. gr. 
Aðstöðugjald er ákveðinn hundraðshluti af útgjöldum vegna atvinnurekstrar 

eða starfsemi á síðastliðnu reikningsári. 
Til útgjalda í þessu sambandi skal telja rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á 

árinu ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við, þar með talin vöru- 
kaup verzlana og efniskaup vegna framleiðslu iðnaðarfyrirtækja, fyrningarafskriftir 
í samræmi við ákvæði skattalaga, svo og opinber gjöld, sbr. þó 6. tölul. 6. mgr. þess- 
arar greinar. 

Vörukaup og efniskaup í næstu mgr. hér á undan merkja birgðir í ársbyrjun að 
viðbættum kaupum á árinu, en að frádregnum birgðum í árslok. 

Öll útgjöld, sem teljast rekstrarútgjöld við ákvörðun tekjuskatts skv. ákvæðum 
tekjuskattslaga eða venju um framkvæmd þeirra, skulu teljast aðstöðugjaldsstofn. 

Til rekstrargjalda teljast því ekki persónuleg útgjöld eða frádráttarliðir, sem 
bundnir eru við aðila sjálfan eða fjölskyldu hans, eða eru vegna eigna til persónu- 
legra afnota, óviðkomandi atvinnurekstri, og ekki heldur vextir af skuldum óvið- 
komandi hinni gjaldskyldu starfsemi. 

Eftirtaldir gjaldþættir eru þó undanþegnir aðstöðugjaldi: 
1. Sá hluti gjalda, sem er umfram brúttótekjur. 
2. Afskrifaðar tapaðar skuldir. 
3. Yfirfært tap fyrri ára. 
4. Tjón af völdum þriðja manns, svo sem þjófnaður, eða skaðabótagreiðslur, sem 

gjaldandi er ábyrgur fyrir skv. almennum reglum um ábyrgð atvinnurekenda. 
5. Greiddur arður, úthlutun tekjuafgangs og skattfrjálst tillag í varasjóð. 
6. Eftirtaldir skattar og gjöld: 

a. Tekjuskattur og tekjuútsvar. 
b. Eignarskattur og eignarútsvar. 
c. Söluskattur af viðskiptum skv. II. kafla 1. nr. 10/1960. 
d. Gjald í Styrktarsjóð vangefinna (tappagjald) skv. 1. nr. 43/1958, sbr. |. nr. 

16/1962. 
e. Gjöld í Styrktarsjóð fatlaðra skv. 1. nr. 25/1962, sbr. 1. nr. 60/1939, þ. e. gjald 

frá sælgætisframleiðendum og merkjagjald af eldspýtnastokkum. 
f. Aðstöðugjald skv. 1. nr. 69/1962. 

gs. Gjald af innlendum tollvörutegundum skv. 1. nr. 60/1939. 
h. Skemmtanaskattur skv. 1. tölulið 2. gr. 1. nr. 56/1927. 
i. Gjald af kvikmyndasýningum skv. Il. nr. 28/1952. 
Rísi ágreiningur um gjaldskyldu eða gjaldstofn sker ráðherra úr. Heimilt er 

að skjóta slíkum ágreiningi til dómstóla. 
B23
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7. gr. 
Nú hefur gjaldandi margþættan atvinnurekstur eða starfsemi þannig, að rekstrar- 

útgjöld hans falla undir fleiri en einn gjaldflokk skv. 10. gr., eða ef einhverjir þættir 
starfseminnar eru undanþegnir aðstöðugjaldi, sbr. 5. gr., og skal hann þá senda með 
skattframtali sínu fullnægjandi greinargerð um, hvað af útgjöldum hans tilheyri 
hverjum einstökum gjaldflokki, er sveitarstjórn hefur ákveðið og hvað sé vegna 

gjaldfrjálsrar starfsemi. 
Ef slík greinargerð fylgir ekki framtali eða ef hún er í verulegum atriðum röng 

eða ófullnægjandi, skal skattstjóri áætla skiptinguna, ef unnt er, annars ákveða 
gjaldið í þeim gjaldflokki, sem hæstur er. 

Nú eru einhver útgjöld sameiginleg fyrir fleiri gjaldflokka, svo sem yfirstjórn 
fyrirtækis, skrifstofuhald o. s. frv., og skal þá skipta slíkum kostnaði í hlutfalli við 
sérkostnað hvers þáttar starfseminnar. 

8. gr. 
Nú rekur gjaldandi atvinnu eða starfsemi frá heimilisfastri atvinnustofnun í 

öðru sveitarfélagi og skal hann þá láta fylgja framtali sínu fullnægjandi greinargerð 
um, hvað af útgjöldum hans tilheyri gjaldskyldum rekstri hans eða starfsemi í því 
sveitarfélagi skv. reglum 7. gr. eftir því, sem við á. 

Gjaldandi telst hafa heimilisfasta atvinnustofnun í öðru sveitarfélagi, ef hann 

hefur þar afnot af fasteign vegna starfsemi sinnar þar. 
Sé hið annað sveitarfélag í öðru skattumdæmi en því, sem gjaldandi er heimilis- 

fastur, skal skattstjóri senda upplýsingar um málið til hlutaðeigandi skattstjóra. 

9. gr. 
Reki erlendis búsettur aðili atvinnu hér á landi, skal hann greiða aðstöðugjald 

hennar vegna til þess sveitarfélags þar, sem atvinnan er rekin og gilda þar um 
ákvæði 8. gr. eftir því, sem við á. 

IV. KAFLI 

Um fjárhæð aðstöðugjalds. 

10. gr. 
Aðstöðugjald má eigi vera hærra en hér segir: 

a. Allt að %% af rekstri fiskiskipa og flugvéla. 
b. — —  1% —  — verzlunarskipa. 

ce. — — 1%% — hvers konar iðnrekstri. 

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 veltuútsvar 
á rekstur fiskiskipa eða fiskvinnslu, eða lögðu lægri veltuútsvör á þessa gjaldflokka 
á árinu 1961, en lögð voru á þá í Reykjavík það ár, að hækka aðstöðugjald af þess- 
um gjaldstofnum allt að þeim hundraðshluta, sem veltuútsvör þar voru þá á lögð. 

Sveitarstjórnum er heimilt að ákveða fleiri gjaldflokka eftir tegundum atvinnu- 
rekstrar innan þeirra takmarka, sem greind eru hér að framan. 

Ekki er heimilt að skipta útgjöldum í misjafna gjaldflokka innan sömu tegundar 

atvinnurekstrar. 

11. gr. 
Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 300.00, skal fella niður. 

Gjaldið skal ákveðið í heilum hundruðum króna, þannig, að 50 kr. eða lægri upp- 

hæð skal sleppt, en hærri upphæð hækkuð.



21. júní. 177 Nr. 81. 

V. KAFLI 

Um álagningu, innheimtu o. fl. 

12. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn tekið ákvörðun um að leggja á aðstöðugjald og tilkynnt 

hana skattstjóra, sbr. 2. gr., og skal skattstjóri eða umboðsmaður hans þá jafnframt 
auglýsa, á þann hátt, sem tíðkast á hverjum stað, hverjir gjaldflokkar skulu vera 
og hversu hátt gjaldið skuli vera í hverjum flokki. 

13. gr. 
Telji skattstjóri að ákvörðun sveitarstjórna um álagningu og gjaldflokka, sbr. 

2. gr. gangi lengra en heimilað er í 10. gr., eða brjóti á einhvern hátt í bága við 
lög eða reglugerð um aðstöðugjald, skal hann leita úrskurðar félagsmálaráðuneytisins 
og fresta álagningu að því leyti, unz úrskurður er fenginn. 

Félagsmálaráðuneytið skal kveða upp úrskurðinn svo fljótt sem auðið er og senda 
hann viðkomandi skattstjóra og sveitarstjórn án tafar. 

14. gr. 
Skattstjóri leggur aðstöðugjald á skv. skattframtölum og sundurliðunum gjald- 

anda. Þeir aðilar, sem ekki eru tekju- og eignarskattsskyldir, skulu senda skatt- 
stjóra framtal til aðstöðugjalds, þ. e. fullnægjandi sundurliðun á útgjöldum sínum. 

Þessir aðilar skulu skila framtölum til aðstöðugjalds innan 15 daga frá birt- 
ingu auglýsingar samkv. 12. gr. og gilda um það sömu reglur um viðurlög og heim- 
ildir til áætlunar eins og um aðra gjaldendur aðstöðugjalds. 

Séu skýrslur gjaldenda tortryggilegar eða ófullnægjandi eða ef ekki er talið 
fram eða sundurliðun ekki send, skal þá með fara eins og fyrir er mælt í VI. og 
VII. kafla laga um tekju- og eignarskatt eftir því, sem við á. 

Komi í ljós eftir að álagningu aðstöðugjaldsins er lokið, að gjaldanda hefir 
verið sleppt, sem lagt skyldi hafa verið á ellegar framtal eða sundurliðun hefir 
verið röng eða ófullnægjandi að verulegu leyti, skal skattstjóri eða ríkisskatta- 
nefnd bæta úr því með nýrri álagningu, en gera skal aðila aðvart og gefa honum 
kost á að gæta réttar síns, áður en álagning fer fram. 

15. gr. 
Þegar álagningu er lokið, skal skattstjóri semja skrá um aðstöðugjald í hverju 

einstöku sveitarfélagi, þar sem tilgreint er nafn og heimilisfang gjaldanda og fjár- 
hæð aðstöðugjalds. Skrána sendir hann viðkomandi sveitarstjórn, sem sér um 
framlagningu hennar á þingstað sveitarfélagsins eða öðrum hentugum stað og skal 
hún vera almenningi til sýnis í 2 vikur. 

Jafnframt skal sveitarstjórn auglýsa í blöðum á staðnum eða með öðrum 
hætti, hvar og hvenær skráin liggi frammi. 

16. gr. 
Skriflegar kærur út af álagningu aðstöðugjalds skal senda skattstjóra áður 

en liðinn er sá tími, sem skráin skal liggja frammi sbr. 15. gr. 
Skattstjóri úrskurðar síðan kærurnar svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en 

30 dögum eftir að kærufresti lýkur. Úrskurðir skattstjóra skulu vera rökstuddir, 
og skal hann senda kæranda og viðkomandi sveitarstjórn afrit af úrskurði sínum 
í ábyrgðarbréfi. 

17. gr. 
Vilji gjaldandi ekki hlíta úrskurði skattstjóra, er honum rétt að áfrýja úrskurð- 

inum skriflega til ríkisskattanefndar og skal það gert innan 21 dags, frá því að
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skattstjóri póstlagði sinn úrskurð. Ríkisskattanefnd kveður svo fljótt sem unnt er 
upp fullnaðarúrskurð um upphæð aðstöðugjalds. Skal það gert eigi síðar en 6 
vikum eftir að henni barst málið, nema fresta verði úrskurðun vegna öflunar 
frekari gagna. 

Úrskurðir ríkisskattanefndar skulu vera rökstuddir og skal afrit af þeim sent 
hlutaðeigandi gjaldendum og sveitarstjórnum þegar eftir uppkvaðningu þeirra. 

18. gr. 
Sama rétt og gjaldendur hafa, til þess að kæra eða áfrýja ákvörðunum að- 

stöðugjalds, hafa og sveitarstjórnir þær, sem málið varðar. 

19. gr. 
Sveitarstjórn annast innheimtu aðstöðugjalds og gilda um hana sömu reglur 

og innheimtu útsvara eftir því, sem við á. 
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí. Heimilt er sveitarstjórn þó að breyta gjald- 

dögum þess til samræmis við gjalddaga útsvara. 
Sé álagningu ekki lokið það tímanlega, að innheimta geti hafizt á réttum gjald- 

daga, skal gjalddaginn vera viku eftir að gjaldskrá var lögð fram. Sama gildir um 
gjalddaga aðstöðugjalds skv. 4. mgr. 14. gr. 

20. gr. 
Skattanefndir (skattstjórar þar, sem þeir eru) skulu leggja á aðstöðugjald á 

árinu 1962 og skal það miðað við gjaldskyld útgjöld á árinu 1961. 
Tilkynning sú, sem um ræðir í 2. gr., skal send skattanefnd (skattstjóra) eigi 

síðar en 1. júlí 1962. 
Gjalddagi aðstöðugjalds á árinu 1962 skal vera 1. sept. sbr. þó ákvæði 2. 

málsgr. 19. gr. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 28. apríl 1962, um 
tekjustofna sveitarfélaga, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 21. júní 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 89. 8. júní. 
AUGLÝSING 

um eftirlitsgjald af fóðurblöndum. 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 63 31. maí 1947, um eftirlit með framleiðslu og verzlun 
með fóðurvörur, hefur ráðuneytið ákveðið, að ákvæði auglýsingar nr. 202 25. októ- 
ber 1947, um eftirlitssjald af fóðurblöndum, skuli gilda óbreytt árið 1962. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. júní 1962. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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SAMÞYKKT 

um fuglaveiði í Drangey. 

1. gr. 

Þegar vika er liðin af sumri, skal þeim, sem fengið hafa leyfi Drangeyjarnefndar 

og lögheimili eiga í Skagafjarðarsýslu eða Sauðárkrókskaupstað, heimilt að fara til 

Drangeyjar til undirbúnings veiðum við eyna og hafast þar við á „Fjörunni“, meðan 

rúm leyfir, ef þeir ætla sér að stunda svartfuglaveiði með flekum í landhelgi eyjar- 

innar. Fuglaveiði með flekum má stunda frá 20. maí til 7. júlí, og hámarkstala fleka 

á sjó hverju sinni má ekki fara yfir 400. 
Umsjónarmaður eyjarinnar, sbr. 8. gr., skal gæta þess vandlega, að rúmið sé 

notað sem haganlegast. Verði ágreiningur um tjaldstæði, ræður úrskurður umsjónar- 

manns. Með orðinu landhelgi í samþykkt þessari er átt við 2 km svæði út frá eynni 

og Kerlingunni og umhverfis þær. 

2. gr. 
Heimilt er mönnum, þegar þeir koma til veiðanna, að ryðja uppsátur fyrir báta 

sína sem næst tjaldstæði sínu eða þar, sem hentast þykir á Fjörunni, ef áður er 
ótekið af öðrum, og heldur hver sínu uppsátri þá vertíð. Séu 2 för í félagi, er for- 
maður skyldur að setja annað farið upp fyrir hitt, ef annarra för fá eigi viðunanlegt 
uppsátur að öðrum kosti. Verði ágreiningur um uppsátur, ræður úrskurður um- 

sjónarmanns. 

3. gr. 
Allir skulu skyldir til að fara út að vitja um niðurstöður sínar á sama tíma, 

tvisvar á hverjum sólarhring, eftir því sem formenn og umsjónarmaður koma sér 
saman um. Bannað er að nota lifandi fugl að bandingja. Ávallt þá er veðurspá eða 
veðurútlit boðar hindrun umvitjana, skal leitast við að leysa af fleka eða snúa þeim 
við. Umsjónarmanni er skylt að sjá um, að þetta boð og bann sé haldið. 

4. gr. 
Aldrei má skjóta fugl eða hleypa af skoti í Drangey og Kerlingunni né í land- 

helgi hennar. 
Þó skal í samráði við umsjónarmann vera heimilt að skjóta gripfugl, er leggst 

til skemmda á veiði manna, enda brjóti það ekki í bága við fuglafriðunarlög. 

5. gr. 
Þeir, sem róa til fiskjar frá eynni, skulu svo sem kostur er á forðast að styggja 

fuglinn frá niðurstöðunum. Einnig er bannað að leggja fiskilóð innan um niður- 
stöðurnar, svo og að fiska þar á handfæri um umvitjunartíma. 

6. gr. 
Hver maður, sem stundar fuglaveiðar á fleka við Drangey eina viku eða lengur, 

skal greiða í fjörutoll 25 krónur. Sama gjald greiðist fyrir hvern bát, en hafi skips- 
höfn aukafar — fuglfar —, greiðist fyrir það 15 krónur. Fjörutoll ber formanni 
hverjum að greiða fyrir sig og sína skipshöfn, þá er þeir hafa stundað veiði við eyna 
í eina viku. 

7. gr. 
Sýslunefndin eða sýslunefndaroddviti byggir eyna til 3 ára í senn til eggjatöku, 

og gefur oddviti sýslunefndar leigutaka byggingarbréf, sem skýrt tekur fram, hvað
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það er, sem byggt er, til hve langs tíma og með hvaða skyldum. Skyldur er leiguliði 
að hreinsa bjargið yfir Fjörunni og annars staðar, þar sem tjöld eru sett undir því, 
gegn gjaldi, er nemur allt að % hluta af eftirgjaldi hans. Skal hreinsunin fara fram 
á þeim tíma, sem umsjónarmaður telur hentugastan. Leiguliða skal bannað að stunda 
eggjatöku lengur en til 14. júní. Leiguliða skal skylt að taka rituegg og fýlsegg úr 
björgum eyjarinnar, eftir því sem hann getur við komið. 

Eftirgjald það, sem leiguliða ber að greiða auk framangreindrar þóknunar, 
greiðist oddvita sýslunefndar fyrir lok vertíðar ár hvert. 

8. gr. 
Nefnd sú, er stjórnar málefnum Drangeyjar samkvæmt eignaskiptasamningi, 

útvegar á ári hverju umsjónarmann, sem hefur á hendi eftirlit með því, að þeir, sem 
stunda veiði við eyna, og leiguliði eggversins hlýði fyrirmælum samþykktar þess- 
arar. Ber umsjónarmanni að gæta þess vandlega, að fugl sé ekki veiddur í eynni né í 
Kerlingunni með speldum, háfum, flekum eða á annan hátt. Ekki má heldur drepa 
lunda eða taka egg hans uppi á eynni. Enn fremur hefur umsjónarmaður á hendi 
innheimtu á gjaldi því, er ræðir um í 6. gr. Einnig skal hann heimta skýrslu um fugla- 
veiði af formanni hverjum eftir hverja viku, svo og af eggjatökumanni skýrslu um 
tölu eggja, þá er eggjasigi er lokið. 

Umsjónarmaður semur því næst aðalskýrslu um fuglaveiði og eggjatöku, sem 
hann skilar oddvita sýslunefndar, ásamt fjörutollum, fyrir lok júlímánaðar ár 
hvert. 

Fyrir starf sitt fær umsjónarmaður hæfilega þóknun, sem greiðist af tekjum 
eyjarinnar. 

9. gr. 
Heimilt er sýslunefndinni, ef henni þykir ástæða til, að gera sérstakar ráðstaf- 

anir í því skyni, að útrýma úr eynni ritu og öðrum vargfugli, sem spillir svartfugla- 
veiði við eyna, þó svo að gildandi friðunarlög séu haldin. 

10. gr. 
Friðlýst skal eynni á öllum manntalsþingum sýslunnar fyrir öllum óleyfilegum 

afnotum. Öll landspell á eynni eða skemmdir á festum þeim, sem henni fylgja og 
mönnum verður um kennt, varða sektum og skaðabótum. 

11. gr. 
Brot gegn ákvæðum samþykktar þessarar varða sektum allt að 2000 krónum. 
Lágmarkssekt fyrir að skjóta í Drangeyjarbjörg og Kerlinguna skal vera 100 

krónur. 
Ad öðru leyti skulu refsiákvæði 33. greinar gildandi laga nr. 63/1954, um fugla- 

veiðar og fuglafriðun, gilda, að því er tekur til samþykktar þessarar og eftir því sem 
við á, svo og um upptöku á ólöglegu veiðifangi og hagnaði af veiði og veiðitækjum. 

12. gr. 
Mál, sem rísa út af brotum gegn samþykkt þessari, skulu rekin að hætti opin- 

berra mála. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 14. gr. laga nr. 63/1954, um 
fuglaveiðar og fuglafriðun, og öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 9. júní 1962. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
  

Árni Gunnarsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Brynjudalsár. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Brynjudalsár. Heimili þess og varnarþing er sama og 

formanns á hverjum tíma, enda sé hann búsettur á félagssvæðinu. 

2. gr. 

Félagið hefur umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði fyrir landi þeirra 

jarða, sem land eiga að Brynjudalsá og Þverá, en þær eru, Ingunnarstaðir, Hrísakot, 

Skorhagi og Þrándarstaðir. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að auka fiskgengd í samráði við fiskræktarfélag Brynju- 

dalsár og leigja veiðisvæðið til stangveiða. 

4. gr. 

Óheimilt skal hverjum manni að veiða á félagssvæðinu, nema hann hafi sam- 

þykki félagsstjórnarinnar eða aðila, sem stjórnin hefur með samningi veitt ráð- 

stöfunarrétt yfir veiðinni, sbr. næstu gr. Öll veiðileyfi skulu skrifleg vera og tilgreina 

veiðitíma, veiðisvæði og veiðitæki. 

5. gr. 

Félagsstjórn hefur heimild til að leigja einstökum mönnum eða félögum Brynju- 

dalsá ásamt Þverá um tiltekið árabil. 
Í slíkum samningi skal tekið fram, með hve mörgum stöngum megi veiða sam- 

tímis og önnur skilyrði fyrir veiðinni. 

6. gr. 
Stjórn félagsins skipa 3 menn, formaður, gjaldkeri og ritari. Þeir skulu kosnir 

til 5 ára. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: Eftir 3 ár formaður, annar með- 

stjórnandi eftir 4 ár skv. hlutkesti. 
Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema hann hafi 

setið 6 ár í stjórn. 

7. gr. 
Stjórn félagsins hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. 

Hún fær menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverj- 
um tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og kveður stjórnina til fundar, þegar 
honum þurfa þykir, eða ef minnst tveir meðstjórnendur krefjast þess. Að öðru 
leyti skiptir stjórnin með sér verkum. 

Á stjórnarfundi ræður afl atkvæða úrslitum mála. 

8. gr. 
Aðalfund heldur félagið í marzmánuði ár hvert. Aðalfundur skal boðaður skrif- 

lega með minnst viku fyrirvara og sé fundarefnis getið í fundarboðinu.
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Á aðalfundi ræður einfaldur meiri hluti atkvæða úrslitum, nema um sé að ræða 
breytingar á samþykktum félagsins eða arðskrá. 

9. gr. 
Aukafund heldur stjórnin, þegar henni þykir ástæða til eða % félagsmanna 

æskir þess og tilgreinir fundarefnið. 

10. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerða- 

bók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, arðskrá, fundar- 
gerðir og bréf. 

11. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá, 

sem lögmætur fundur hefur samþykkt og undirrituð er af að minnsta kosti % fé- 
lagsmanna. Gildir hún til fimm ára. Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu 
hlutföllum og þeir taka arð. 

12. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, 

um lax- og silungsveiði. Fara skal með mál út af brotum sem almenn lögreglumál. 

13. gr. 
Samþykkt félagsins verður ekki breytt nema með samþykki % félagsmanna. 

14. gr. 
Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþykkja það á tveim lögmætum félags- 

fundum í röð, sem boðaðir séu í því augnamiði og skal ekki líða skemmri tími milli 
funda en mánuður. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 12. júní 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson. 
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Kópavogskaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 
Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferðina, eða til óþæginda 
fyrir viðstadda. Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, 
vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða ætlað er til almenningsafnota, svo sem 
leikvelli, sölutorg, bryggjur, bólvirki o. s. frv. Um veitingastaði, almennar knatt- 
borðsstofur, afgreiðslustaði bifreiða 0. þ. h., kvikmyndahús, leikhús og önnur sam- 
komuhús gilda ákvæði samkþykktar þessarar um almannafæri, eftir því sem við á. 

2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölubúða, 

leikhúsa eða annarra samkomuhúsa, eða annars staðar, þar sem almenningur kemur 
saman, skal fólk raða sér þannig, að þeir, sem fyrst koma, fái fyrstir afgreiðslu, og 
haga sér í öllu eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónarmaður setur, 
til að varðveita góða reglu. 

j 3. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja hátt, né hafa í 

frammi annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raskar allsherjar- 
reglu, eða ónáðar vegfarendur, viðstadda, eða þá, sem búa í nágrenninu. - 

4. gr. 
Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna og enginn má 

að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum, eða hafast neitt það að, 
sem veldur ónæði. 

5. gr. 
Bannað er, að stökkva af eða upp í ökutæki, hanga í því, standa á aurhlífum þess, 

eða annars staðar utan á því, þegar það er á ferð. Bannað er, að tengja vagn eða 
sleða aftan í ökutæki, sbr. 57. gr. og 58. gr. umferðarlaga nr. 26/1958. Sleða-, skíða- 
eða rennibrautir má eigi gera á alfaravegi, nema lögreglustjóri leyfi. Eigi má heldur 
vera að leikjum á vegum, þannig, að hætta eða umferðartruflun geti hlotizt af, nema 
á vegum, sem merktir eru sem leikgötur. Þar mega ekki aðrir fara með ökutæki en 
íbúar gatnanna, eða menn í erindum þeirra. Á leikgötum skal gæta ýtrustu varúðar 
og tillitsemi gagnvart börnum. 

B 24 

Rikisprenismidjan Gutenberg.
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6. gr. a 

Eigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða öðrum 

skotvopnum á eða yfir almannafæri. Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skot- 

eldum eða sprengiefnum. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu frá þessu ákvæði, 

er sérstaklega stendur á, svo sem um áramót, og séu leyfin bundin við tiltekin svæði. 

Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja má aðeins gera með samþykki lög- 

reglustjóra og bera bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er unnið fyrir, ábyrgð 

á, að allrar varúðar sé gætt. 

7. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, eða í búningi, sem misbýður vel- 

sæmi, eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sér 

hneykslanlega hegðun, t. d. með því, að ávarpa menn ókurteisum eða ósæmilegum 

orðum, vera áberandi ölvaður eða með því að sýna þar af sér ósæmilegt látbragð, 

svo sem fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. 

8. gr. . 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur bæjarins, eða annars staðar 

svo nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

9. gr. 
: 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og 

heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

10. gr. in 

Almenningi er skylt, að hlýða öllum skipunum lögreglumanna, er þeir gefa til 

þess að stjórna umferð, eða halda uppi góðri reglu á almannafæri. Ef nauðsyn ber 

til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur er, 

til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu á hann á: fullum 

bótum úr bæjarsjóði fyrir tjón, er hann kann að bíða við það á fatnaði eða lim-. 

um, én bæjarsjóður á aðgang að hinum seka. - SER 

II. KAFLI 

Um útivist barna og unglinga o. fl. 

11. gr. NERE 

Unglingum innan 16 ára er óheimill aðgangur að almennum knattborðstofum, 

dansstöðum og öldrykkjustofum. Þeim er óheimill aðgangur að almennum veitinga- 

stofum, is-, sælgætis og tóbaksbúðum eftir kl. 20, nema í fylgd með fullorðnum, sem 

bera ábyrgð á þeim. Öll afgreiðsla um söluop til barna eftir að útivistartíma þeirra 

er lokið er. óheimil. Eigendum og umsjónarmönnum þessara stofnana ber að sjá um, 

að unglingar fái þar ekki aðgang, né hafist þar við, fram yfir það, sem leyfilegt er. 

Ákvæði þessi eru þó ekki því til fyrirstöðu, að unglingar megi hafa afnot af strætis- 

vagnaskýlum. . HED . … 

„Dvöl fólks i bidskylum, umfram nauðsynlega bið eftir strætisvögnum, er bönnuð.. 

Sala tóbaks til barna og unglinga innan 14 ára aldurs er bönnuð. Börn yngri. 

en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20 á tímabilinu frá 1. október 

til 1. maí og ekki seinna en kl. 22 frá 1. maí til 1. október, nema í fylgd með full- 

orðnum. 
Þegar sérstaklega stendur á, getur bæjarstjórnin sett til bráðabirgða strangari 

reglur um útivist barna allt að 16 ára. .
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Foreldrar og húsbændur barnanna skúlu, að viðlögðum sektum, sjá um, að 
ákvæðum þessum sé framfylgt. Lögreglustjóri gelur í sérstökum tilfellum veitt 
undanþágur frá ákvæðum þessarar greinar að fengnum tillögum Þbarnaverndar- 
nefndar. in 

IL KAFLI 
Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. -- 

12. gr. 
Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu 

leyti, nema hann hafi til þess fengið leyfi bæjarstjóra eða slökkviliðsstjóra. ' 
Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema hann þurfi að gera vart við 

eldsvoða. 
Enginn má raska eða skemma rafmagnsleiðslur eða síma. 
Brot gegn þessari grein varða sektum, er eigi séu lægri en 200 kr. 

13. gr. 
Enga atvinnu má reka á almannafæri, þar sem það tálmar umferðinni. Utan sölu- 

búða er sala á hvers konar varningi bönnuð, með þeim undanþágum, sem. taldar 
eru í þessari grein. 

Íslenzkar afurðir, aðrar en kjöt, fisk, mjólk og mjólkurafurðir, getur bæjarráð, 
að fengnu áliti heilbrigðisnefndar, heimilað að selja á torgum og öðrum stöðum, enda 
séu fyrirmæli um verzlunarleyfi og önnur ákvæði laga ekki því til fyrirstöðu, að slík 
leyfi séu veitt. Skal leyfi bæjarráðs bundið við ákveðnar tegundir afurða, og er því 
heimilt, að setja fyrir leyfinu þau skilyrði, er það telur nauðsynleg vegna hreinlætis 
og annars. 

Um sölu á kjöti og fiski, mjólk og mjólkurafurðum, eru sérstakar reglur í 
heilbrigðissamþykkt. 

— Blöð og bæklinga er heimilt að selja á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má 
selja á almannafæri aðgöngumiða að útisamkomum, dagskár, merki og annað þessu 
skylt að dómi lögreglustjóra. i 

Bannað er sölumönnum að gera vart við sig með ópum, köllum eða söng frá 
náttmálum til dagmála. (Sbr. 3. grein). i i 

14. gr. . 
Ån leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, 

húsriðum, húsþökum, girðingum, í garðshliðum eða á stöðum, þar sem inn er gengið 
í hús eða húslóðir, né fara inn í híbýli hans í söluerindum. 

Auk þess getur lögreglan bannað mönnum að hafast við á þessum slóðum, ef hún 
telur, að það geti valdið óþægindum eða hættu. 0 - i 

. 15. gr. 
Stéttir fram með götum eru eingöngu ætlaðar Sangandi mönnum; eftir þeim má 

eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema barnavagna,- 
og eigi bera, draga, velta eða á annan hátt flytja með sér fyrirferðarmikla hluti, 
svo sem tunnur, hey eða annað, sem tálmar umferðinni. Ljái, gaddhriífur, skotvopn 
og aðra hluti, sem tjón getur hlotizt af, má aðeins flytja eftir götunni sjálfri, og 
skal svo um það búið, að engin hætta stafi af þeim. 

Hlaðnar byssur má ekki bera á götum bæjarins, eða annars staðar á almanna-- 
færi. Byssur skal ávallt bera þannig, að opið viti upp.
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16. gr. 

Ökutæki má ekki stöðva né leggja á þeim stað eða þannig, að hættu geti valdið 

fyrir aðra eða ónauðsynlegum óþægindum fyrir umferðina. Leggja ber ökutæki 

utan vegar, ef aðstæður leyfa, en annars við brún akbrauta og samhliða henni, nema 

annað sé sérstaklega ákveðið. Í þéttbýli má eingöngu stöðva eða leggja ökutæki 

á vegi við vinstri brún akbrautar. Þar sem einstefnuakstur er, getur lögreglustjóri 

þó sett aðrar reglur. 
Flytja ber biluð ökutæki tafarlaust af akbrautum. 

Bannað er að stöðva ökutæki eða leggja því: 

a) Í eða við beygju, þar sem útsýn er takmörkuð eða vegur brattur, í eða við 

hæðarbrún og þar sem útsýn er takmörkuð af öðrum ástæðum. 

b) Við vegamót, ef staða ökutækis tálmar útsýn yfir veg, eða nær vegamótum 

en 10 metra, miðað við næstu brún þvervegar. 
c) Við umferðarmerki þannig, að það sjáist illa. 
d) Á merktri gangbraut. 

e) Á merktri akrein, eða svo nálægt henni, að torveldi akstur inn á hana eða 

aðra akrein. 

f) Á 20 metra svæði við merkta biðstöð almenningsvagna. 

g) Á hringtorgum. 
h) Á merktum svæðum fyrir leigubifreiðar. 

Einnig er bannað að leggja ókutæki: 

a) Á brúm. 
b) Við akbrautir að húsum eða lóðum, eða svo nálægt þeim, að akstur um þær 

verði verulegum örðugleikum bundinn. 
c) Fyrir framan vatnshana slökkviliðs. 
d) Hjá merktum bifreiðastæðum. 

Þegar ökumaður yfirgefur vélknúið ökutæki, skal stöðva vél þess og ganga 

svo tryggilega frá því, að það geti ekki runnið sjálfkrafa, né óviðkomandi menn 

flutt það úr stað. i 

Þess skal vandlega gætt, þegar dyr ökutækis eru opnaðar, að eigi valdi hættu 

né óþarfa óþægindum fyrir umferðina. Sama gildir og, er fólk fer í eða úr öku- 

tæki og við fermingu og affermingu. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglu- 

stjóra, hvar á götum eða torgum standa megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar 

eru til fólks- eða vöruflutninga, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. Má í 

þeim reglum ákveða gjald í bæjarsjóð fyrir bifreiðastæði. 

17. gr. 

Eigi má án leyfis lögreglunnar skilja eftir eða geyma á alfaravegum muni 

eða tæki, sem geta orðið til trafala fyrir umferðina, nema sérstakar ástæður geri 

bráðabirgðageymslu nauðsynlega. Ef eigi er unnt, að setja slíka hluti eða tæki út 

fyrir akbraut, skal þeim komið fyrir svo utarlega á henni, sem unnt er. Ef talið 

verður, að umferðarhætta geti stafað af slíkum hlutum eða tækjum, skal vörður 

gæta þeirra, eða staðurinn merktur viðvörunarmerkjum. Þetta gildir einnig um 

vegagerðarefni. Muni, sem eru á vegi og 1. mgr. fjallar um, skal á ljósatíma merkja 

greinilega með ljóskerum með ólituðu gleri, eða á annan hátt, er sýni, Hve langt 

hluturinn nær inn á veginn. 
Eigi má fleygja eða skilja eftir á vegi neitt það, sem getur haft í för með 

sér hættu eða óþægindi fyrir umferðina, svo sem steina, glerbrot, nagla, ávaxta- 

hýði, olíu eða því um líkt.
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18. gr. 
Á almannafæri má eigi vinna neina þá vinnu, er hindrar umferðina eða gerir 

hana hættulega, t. d. telgja við, höggva grjót, járna hesta, gera við bifreiðar, 
reiðhjól eða því um líkt. 

Fatnað, ábreiður eða annað þess konar, má ekki dusta eða berja á svölum, 
eða út um glugga, sem vita að götum eða torgum, ef húsin standa nær þeim en 
8 metra. 

19. gr. 
Vöruskápa, sjálfsala, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þess háttar, má 

eigi hengja utan á hús þannig, að óþægindi verði af á almannafæri, að dómi lög- 
reglunnar. Leyfi byggingarnefndar þarf til þess, að setja upp föst auglýsinga- 
spjöld eða aðrar varanlegar auglýsingar, svo sem ljósaauglýsingar og Jljósskreyt- 
ingar, sem snúa að almannafæri eða sjást þaðan. Í opnum gluggum, sem vita að al- 
mannafæri, má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það, er tjóni getur valdið, ef 
það fellur niður. Hæð undir gluggaskýlur og auglýsingaspjöld, sem standa út frá 
húshlið fram yfir gangstétt eða götu, sé minnst 2.20 m. 

20. gr. 
Ekki má fleygja á almannafæri, í læki, höfn innan hafnargarða, né í fjörur 

neins konar rusli eða úrgangi. 
Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða annað bygg- 

ingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 
Gluggaþvott má ekki framkvæma síðar en kl. 10 árdegis og ekki nema í frost- 

lausu veðri, ef þvotturinn veldur rennsli á gangstétt eða götu eða getur valdið 
truflun á umferð á annan hátt. Í götubrunna og göturæsi má ekki hella golf- 
skólpi né öðrum óhreinindum, sem saurga götuna. 

21. gr. 
Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins, né raska þeim á 

neinn hátt, nema hann hafi til þess leyfi bæjarskrifstofu og samþykki lögreglustjóra, 
enda setji hann aftur í samt lag það, sem raskað var og haldi því við í eitt ár eftir 
að umbót er lokið og tekin gild af bæjarskrifstofu. Fyrir leyfið greiðast 50 kr. í 
bæjarsjóð. Slík verk skulu unnin þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætíð 
skal þess gætt, að vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greini- 
legum ljósum, er loga skulu frá því að dimma fer að kvöldi til þess bjart er að morgni. 
Að öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa, til að af- 
stýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað umferð um götuna að nokkru eða 
öllu leyti, meðan á verkinu stendur, eða skipað fyrir um, hvernig umferðinni skuli 
hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lögreglustjóri 
látið ljúka verkinu, eða setja götunar í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið átti 
að framkvæma. Sama gildir, ef ekki er fullnægt viðhaldsskyldu. 

22. gr. 
Þegar nytt hús er byggt, eða eldra rifið og byggt upp að nokkru eða öllu leyti, 

er eiganda, eða þeim sem sér um verkið, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að 
skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar og sanna fyrir honum heimild sína 
til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur, 
til að afstýra farartálma og hættu og óþægindum fyrir vegfarendur. Verkfæri og 
verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglustjórinn leyfir, 
og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. 

Mold, möl, leifar af verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn
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færa burtu, er húsagerðinni er svo langt komið, að því verði við komið. Girðingar, 
sem kunna að hafa verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma, skal taka burtu 

þegar í stað, þegar lögreglan krefst þess. Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er 
tekið burt, án þess að annað sé gert í staðinn, og er þá eiganda skylt, að ganga svo 
frá hússtæðinu, að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

23. gr. 
Pallar, stoðir og annar umbúnaður þess konar, sem notaður er við húsasmíðar 

og aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur, og þeir, sem 
nota hann, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum 
skal vera að minnsta kosti 20 cm há brik og handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir 
stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þess konar, 
skulu vera nægilega traustir og kjálkarnir búnir járngöddum að neðan, ef stiginn 
er meira en 4 metra langur. Við fjölfarnar götur getur lögreglustjóri fyrirskipað, 
að vörður standi við stiga, meðan á verki stendur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimmt er 
orðið. 

Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi til- 
greindur, þá á ábyrgð húseiganda. 

24. gr. 
Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji, eða einhver hluti þess, 

og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það, 
eða endurbæta það svo sem þörf gerist til að afstýra hættu, innan tiltekins tíma. 
Enn fremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem 
hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði þetta 
nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annarri girðingu liggur við hruni 
eða falli. 

25. gr. 
Vindur og önnur áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum 

eða öðru úr húsum, sem lggja að almannafæri, skulu vera nægilega traustar og 
þeir, sem nota þær, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

26. gr. 
Nú liggur kjallaraop út að almannafæri og lengra fram en húshliðin og skal 

þá vera handrið úr járni, eða öðru tryggilegu efni, beggja megin við þau, eigi lægri 
en 60 cm, og lögreglustjóri getur auk þess krafizt, að kjallaraopið sé byrgt með 
Hlemmi eða hlera, frá því dimma tekur á kvöldi, unz bjart er að morgni. 

. 27. gr. 
Um þakrennur og rennsli frá húsum í göturæsin eða rennurnar skal svo um búið, 

sem fyrir er mælt í byggingarsamþykkt, og húseiganda. skylt að halda hvoru tveggja 
vel við. 

28. gr. 
Þegar ís leggur á vogunum, má enginn fara út á ísinn, fyrr en hann er orðinn vel 

heldur. Þyki lögreglustjóra ísinn eigi nógu traustur, skal hann banna alla umferð 
um hann. 

IV. KAFLI 

Almennar umferðarreglur. 

. 29. gr. 
Vegfarendum er skylt að sýna fyllstu nærgætni gagnvart öðrum vegfarendum, 

einkum þegar farið er yfir þvera götu við vegamót og þar sem viðvörunarmerki eru sett.
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Þeim er skylt að hlýða tafarlaust leiðbeiningum og fyrirmælum, sem lögreglan 
setur um umferðina, hvort sem það er gert með uppfestum auglýsingum, með boð- 
um, bendingum eða umferðarmerkjum. Þeim er og skylt að nema staðar samstundis 
og lögreglan gefur stöðvunarmerki. 

Sérstaka varúð skal sýna í nánd við skóla, leikvelli og aðra staði, þar sem vænta 
má, að börn séu að leik. Sömuleiðis skal skylt, að sýna sérstaka varúð gagnvart 
þeim, sem eru á ferð og bera merki fatlaðs fólks. 

Þegar ökumaður lögreglubifreiðar, sjúkrabifreiðar, slökkvibifreiðar eða björg- 
unarbifreiðar gefur hljóð- eða ljósmerki, skal öllum vegfarendum skylt að víkja úr 
vegi í tæka tíð. Stjórnendum annarra ökutækja er skylt að aka til hliðar, eða nema 
staðar. 
A 30. gr. 

Stéttir meðfram götum eru eingöngu ætlaðar gangandi mönnum og mega menn 
ekki halda kyrru fyrir eða staðnæmast þar til langframa svo truflun valdi. 

Gangandi menn mega ekki safnast saman á akbrautum, gangstéttum eða gang- 
stígum, þannig, að þeir trufli á nokkurn hátt umferð annarra. 

Ekki mega gangandi menn flytja neitt það með sér á akbrautum, gangstéttum. 
eða gangstígum, sem er til hindrunar eða truflunar öðrum vegfarendum eða getur 
valdið þeim tjóni. 

Gangandi menn skulu nota gangstéttir og gangstíga, sem liggja með akbrautum. 
Skulu þeir að jafnaði ganga á vinstri hluta stéttar eða stigs og víkja til vinstri fyrir 
þeim, sem á móti koma, en hleypa þeim fram hjá sér á hægri hönd, er fram úr ganga. 

Ef ekki er gangstétt eða gangstígur meðfram vegi, skulu menn að jafnaði ganga 
á hægri vegarbrún og aldrei fleiri en tveir samhliða. 

Þar sem merkt er gangbraut yfir veg, skulu menn nota hana, er þeir ætla yfir 
veginn. Ef ekki er gangbraut skulu menn ávallt ganga þvert yfir veg með jöfnum 
hraða. Gangandi menn skulu gæta vel að umferð, áður en farið er yfir veg. 

Við gangbrautir yfir veg skulu bifreiðastjórar, hjólreiðamenn og aðrir ökumenn 
gæta sérstakrar varúðar. Skulu þeir nema staðar við gangbrautir, ef vegfarandi er 
þar á ferð framundan ökutækinu eða á leið í veg fyrir það. Enn fremur skulu öku- 
menn nema staðar við gangbrautir, ef vegfarandi bíður sýnilegs færis að komast 
yfir götu eða er í þann veginn að fara út á gangbraut. Þegar ökumenn af þessum 
ástæðum hafa numið staðar, skulu þeir bíða unz hinir fótgangandi vegfarendur 
eru komnir leiðar sinnar. Fótgangandi vegfarendur eru og skyldir til að gæta al- 
mennrar varkárni, er þeir leggja leið sína út á gangbrautir. Sérstaklega skulu þeir 
gæta þess, að ökutæki sem nálgast, hafi nægan tíma og svigrúm til þess að nema 
staðar utan markalínu gangbrautarinnar, ef þess er þörf. 

Bannað er að stöðva ökutæki á gangbrautum eða þannig, að nokkur hluti þess 
taki inn yfir gangbraut, nema nauðsyn beri til, svo sem til að forðast árekstur eða 
annað slys. 

Heimilt er blindum mönnum að auðkenna sig með gulum borða með þremur 
svörtum deplum, bera þeir hann um hægri handlegg fyrir ofan olnboga. Blindur 
maður réttir fram hægri handlegg, er hann æskir hjálpar vegfaranda og er þeim þá 
skylt að veita honum hjálp. 

Heyrnarlausum mönnum skal heimilt að hafa grænan borða um báða handleggi 
fyrir ofan olnboga. 

Öðrum en blindum mönnum og heyrnarlausum er óheimilt að bera merki þau, 
er hér eru tilgreind. 

31. gr. 
Ef ástæða þykir til vegna umferðarhættu, getur lögreglustjóri eða bæjarstjóri 

bannað akstur, hjólreiðar eða aðra umferð um einstakar götur, enda sé auglýst á 
gatnamótum, hvaða umferð er bönnuð.



Nr. 85. 190 30. maí. 

32. gr. 
Allir, sem fara í ökutækjum um götur bæjarins, skulu halda farartækjunum á 

vinstra helmingi akbrautarinnar eingöngu, og svo nærri götubrún eða gangstétt 
sem auðið er. 

Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó 
ekki meir en nauðsyn krefur. 

Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefur farartæki á vinstri hönd. 
Þessi regla leysir vegfarendur þó ekki undan þeirri skyldu, að sýna fyllstu varúð við 
vegamót, þótt þeir eigi þar umferðarréttinn. 

33. gr. 
Á miðri götunni má ekki nema staðar með hesta eða ökutæki, heldur skal það 

gert sem næst gangstéttinni eða götujaðri og skal snúa farartækinu þannig, að 
hlið þess sé jafnhliða gangstéttinni eða götujaðrinum. Ekki má nema staðar þar 
sem hestur eða ökutæki heldur kyrru fyrir beint á móti hinum megin á götunni. 
Enn fremur er bannað að nema staðar með hest eða ökutæki á gatnamótum, eða 
nær þeim en 10 metra miðað við næstu brún þvervegar. 

34. gr. 
Hlass, sem flutt er á ökutæki um bæinn, má ekki vera þyngra en svo, að ökutæki 

beri það auðveldlega; því skal vel fyrir komið og fest svo, að ekki haggist. Ekki 
má það dragast með jörðu né ná langt út af ökutækinu. Með málmvarning skal 
svo fara, að ekki hljótist hávaði af. 

Ökutæki, sem flutt er á möl, sandur, mold o. þ. h., skulu svo gerð, að ekki hrynji 

úr þar, sem farið er um. 

V. KAFLI 

Um bifreiðar. 

35. gr. 
Fasta afgreiðslu bifreiða má einungis hafa í því húsnæði eða á þeim stað, sem 

bæjarstjórn hefur samþykkt til slíkra afnota, að fengnum tillögum lögreglustjóra. 
Getur bæjarstjórn veitt leyfið óákveðinn eða tiltekinn tíma í senn, takmarkað það 
við tiltekinn fjölda bifreiða og yfirleitt bundið leyfið þeim skilyrðum, er nauðsynleg 
eru að hennar dómi. Séu skilyrði bæjarstjórnar fyrir slíku leyfi rofin eða ef að- 
stæður breytast verulega að hennar dómi, getur hún fellt leyfið úr gildi fyrirvara- 
laust. Lögreglustjóri eða bæjarstjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða 
á einstökum götum ef slík umferð álízt hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra 
umferð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri eða bæjarstjóri takmarkað bÞbifreiðaferðir 
innanbæjar að næturlagi. 

36. gr. 
Á bifreiðum, sem ekið er um lögsagnarumdæmið á tímabilinu frá 1. ágúst til 

15. maí, skulu vera ljós á þeim tíma (ísl. meðaltími) sem segir í eftirfarandi töflu: 

7. jan. ..... frá kl. 15.20 til kl. 9.50 28. febr. .... frá kl. 18.05 til kl. 7.15 
14. jan. ..... — — 1540 — — 935 7 marz .... — — 1830 — — 6.50 
21. jan. ..... -— — 1600 — — 9.15 14. marz .... — — 1850 — — 6.25 
28. jan. ..... — — 16.25 — — 856 21. marz .... — — 19.10 — — 6.00 

7. febr. .... — -- 17.00 — — 8.25 28. marz .... — — 1930 — — 5.35 
14, febr. .... -— — 1720 — — 8.05. 7. apríl .... — — 20.00 — — 5.00 
91. febr. .... — — 1745 — — 740 16. apríl .... — — 2040 — — 4.20
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. april .... frå kl. 20.55 til kl. 4.00 28. sept. .... frá kl. 18.35 til kl. 6.00 
„apríl .... — — 21.15 — — 3.40 7. okt. ..... — — 18.05 — — 6.25 

. mai ..... — — 2145 — — 3.05 14. okt. ..... — — 1740 — — 6.50 

. mai ..... — — 2225 — — 245 21. okt. ..... — — 17.15 — — 7.10 
„ágúst .... — — 22.10 — — 2.55 28. okt. ..... — — 16.50 — — 7.30 
„ágúst .... — — 21.50 — — 3.15 7. nóv. ..... — — 16.20 — — 8.05 
„ágúst .... — — 2125 — — 340 14. nóv. ..... — — 1555 — — 8.25 
„ágúst .... — — 2100 — — 4.00 21. nóv. ..... — — 15.35 — — 8.50 
„ágúst .... — — 20.353 — — 4.20 28. nóv. ..... — — 15.20 — — 9.10 
„sept. .... — — 20.10 — — 4.40 7. des. ..... — — 15.00 — — 9.35 
„sept. .... — — 19.50 — — 5.00 14. des. ..... —- — 14.55 — — 9.50 
„sept. .... —- — 1925 — — 5.20 21. des. ..... — — 14.50 — — 10.00 
. sept. .... — — 1900 — — 520 28. des. ..... — — 15.00 — — 10.00 

37. gr. 
Óheimilt er bifreiðastjórum að gefa hljóðmerki, nema umferðin gefi tilefni til 

þess. 
Bifreiðastjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að valda eigi hávaða á 

annan hátt. Þeim ber að sjá um, að farþegar í vögnum þeirra hafi ekki neinn hávaða, 
er raski friði. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

38. gr. 
Um ökuhraða gilda ákvæði 49. og 50. gr. umferðarlaga nr. 26/1958. 

VI. KAFLI 

Um reiðhjól. 

39. gr. 
Þeir, sem fara á reiðhjóli um gåtur bæjarins, skulu gæta þess sem hér segir: 
Ökumaður reiðhjóls skal ávallt hafa aðra eða báðar hendur á stýri og báða 
fætur á fótstigum. Honum er óheimilt að hanga aftan í öðrum farartækjum á 
ferð, svo og að leiða annað reiðhjól. Eigi má aka tveim eða fleiri reiðhjólum sam- 
hliða á vegi. 
Óheimilt er að flytja farþega á reiðhjóli. Þó má vanur ökumaður, sem er orðinn 
17 ára flytja barn, yngra en 7 ára, á reiðhjóli, enda sé barninu ætlað sérstakt 
sæti og þannig um búið, að því stafi ekki hætta af hjólteinunum. 
Ekki má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða fyrirferðarmeiri en svo, að öku- 
maður geti haft fullkomna stjórn á reiðhjólinu og gefið umferðarmerki, svo sem 
skylt er. Sömuleiðis er bannað að flytja á reiðhjóli hluti, sem valdið geta óþæg- 

indum fyrir aðra umferð. 
Bannað er að aka reiðhjóli á gangstígum og gagnstéttum eða yfir þær. Ekki má 
leiða reiðhjól á gangstígum eða gangstéttum, þar sem það er til óþæginda fyrir 
aðra vegfarendur. Byrjendur mega ekki æfa sig á reiðhjóli á götum bæjarins. 
Ekki má skilja reiðhjól eftir á almannafæri, nema því sé læst og svo gengið frá 
því, að eigi stafi hætta eða truflun af fyrir umferð. 

f) Ökuhraði á reiðhjóli má ekki vera meiri en 25 km á klst. og þar sem öku- 
maður sér skammt frá sér í kröppum beygjum, við gatnamót, þar sem mikil um- 
ferð er og þar sem vegur er sleipur skal gæta sérstakrar varúðar, og má þar 
aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi reiðhjólið þegar í stað. Sé for eða 
bleyta á götu, skal aka svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur, gangstéttir né 
byggingar. Skylt er ökumanni að nema staðar, ef akstur hans veldur því að 
hestur fælist eða gerist órór. 

B 25
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8) Enginn má aka reiðhjóli, ef hann sakir áhrifa áfengis eða af öðrum orsökum, 
er ekki fær um að stjórna því svo öruggt sé. 

h) Bæjarstjórn er heimilt að ákveða, að reiðhjól, sem notuð eru í umdæminu, skuli 
skrásetja hjá lögreglustjóra, og merkja samkvæmt reglum, er bæjarstjórn setur, 
að fengnum tillögum lögreglustjóra. Skal í þessum reglum ákveðið allt fyrir- 
komulag skrásetningarinnar og merkjanna og hvaða gjald eigandi (umráða- 
maður) reiðhjóls skuli greiða fyrir skrásetningu þess og einkenni. 

Ákvörðun bæjarstjórnar og reglur þessar skal lögreglustjóri birta í Lög- 
birtingablaði. 

i) Ákvæði í liðum a—h gilda einnig um reiðhjól með hjálparvél. Þá má aldrei 
flytja á því farþega. 

I) Á hverju reiðhjóli skal vera 1) Hæfilega traustur hemill. 2) Ljósker, er sýni 
hvítt eða daufgult ljós í hæfilegri fjarlægð framan frá, þegar reiðhjólið er notað 
á ljósatíma. 3) Rauðlitað glitauga eða ljósker aftan á reiðhjólinu. 4) Bjalla. Eigi 
má nota annað hljóðmerki á reiðhjóli. 5) Lás. 

Ákvæði þessa liðs gilda einnig um reiðhjól með hjálparvél með þeirri viðbót: 
Að á þeim skulu vera tveir hemlar, sem verka sjálfstætt, hvor um sig, og raf- 

magnsljós tengd við rafal. Í stað bjöllu má nota eintóna horn. 
Eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ber ábyrgð á því, að það fullnægi ákvæðum 

þessarar samþykktar, er það er í notkun, með hans vitund og vilja. Enn fremur ber 
eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ábyrgð á öðrum brotum í samþykkt þessari, ef 
hann lánar það þeim, sem eru yngri en 14 ára. . 

VII. KAFLI 

Um rekstur gripa og fénaðar um götur bæjarins, hundahald o. fl. 

40. gr. 
Loðdýr (dýr sem alin eru vegna feldarins) og tamda fugla, aðra en stofufugla 

í búrum, má ekki hafa án samþykkis heilbrigðisnefndar, og að uppfylltum skil- 
yrðum, sem hún setur um húsakynni og aðra aðstöðu. 

41. gr. 
Sauðkindur mega ekki ganga lausar á götum bæjarins né annars staðar innan 

lögsagnarumdæmisins, nema maður fylgi til að gæta þeirra eða þær séu í öruggri 
vörzlu. Ef út af þessu er brugðið, varðar það eiganda sektum samkv. 67. gr. Enn 
fremur greiði hann allan kostnað við handsömun og varðveizlu þeirra. Selja má 
kindurnar til lúkningar kostnaði þessum, ef eigandi greiðir hann ekki. 

Bannað er að flytja kindur bundnar í vögnum um bæinn. 
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til geitfjár. 

42. gr. 
Á almannafæri mega hestar ekki ganga lausir, og lausa hesta má ekki reka um 

götur bæjarins, nema útflutningshross til skipa og innanbæjarhesta, sem fluttir eru 
úr haga og í. Fælnir og slægir hestar mega aldrei ganga lausir. Hesta, sem leika sér 
eða fara á hlaupum um göturnar, skal handsama. Hesta, sem ráfa umhirðulausir um 
götur bæjarins, skal lögreglan hýsa og fóðra. 

Um ábyrgð og kostnað fer eins og segir í 41. grein. 

43. gr. 
Á vegum skulu ríðandi menn halda sig á vinstri hluta vegarins. Þeim ber að 

víkja greiðlega til vinstri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig 
á hægri hönd þeim, sem fram fyrir vilja fara. Ef vænta má umferðar ökutækja um
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veg, skulu aldrei fleiri en tveir menn, einhesta samhliða né ríðandi maður teyma fleiri 

en tvö hross. Má þá enginn annar ríða honum samhliða. 
Taglhnýting hesta og stórgripa er bönnuð á vegum. Ef farið er með hestvagna 

um veg í þéttbýli, skal maður stjórna hverjum vagni. 
Utan þéttbýlis má einn maður stjórna tveim vögnum. 
Bannað er að skilja eftir á vegi lausa hesta eða fyrir vagni eða sleða. 

44. gr. 
Nautgripir, sem færðir eru til bæjarins, skulu ávallt leiddir í bandi nægilega 

traustu, og skal næg gæzla höfð á. Það er með öllu bannað að binda nautgrip 
í tagl á hesti. 

45. gr. 
Umm hrossarekstra og sauðfjárrekstra, sem farið er með um bæinn til útflutnings 

eða slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja til að 
afstýra farartálma og hættu fyrir vegfarendur. 

46. gr. 
Um rekstur búfjár gilda að öðru leyti ákvæði umferðarlaga nr. 26/1958. 

47. gr. 
Um hunda gilda ákvæði 123. greinar heilbrigðissamþykktar. 

VII. KAFLI 

Um friðun almenningseigna o. fl. 

48. gr. 
Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almenningsnota, 

eða til prýðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, brunaboða, 
síma, rafleiðslutæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á götum og húsum, bekki, 
girðingar og annað þess háttar, má enginn skemma eða færa úr stað, eigi heldur 
ata eða saurga, rita, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. Þetta á einnig við um þann 
hluta af húsum, múr og trégirðingum, sem liggur við almannafæri. 

49. gr. 
Enginn má skemma girðingar, sem eru við almannafæri, né setjast á þær eða 

klifra yfir eða upp um þær. 
Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem 

eru girtir eða ógirtir. 

50. gr. 
Brot gegn reglum þeim, sem bæjarstjórnin setur um skemmtigarða, leikvelli og 

önnur opinber svæði, varða refsingu samkvæmt samþykkt þessari, enda séu regl- 
urnar festar upp við innganginn inn í garðinn eða svæðið eða á öðrum áberandi stað 
i garðinum eða á svæðinu. 

IX. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

51. gr. 
Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða mála 

nöfnin á götuhornum, þar sem þurfa þykir. Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefur 
látið eða lætur festa á hús, til að tákna húsaröð, skulu húseigendur halda við á sinn 
kostnað, og endurnýja, ef á því þarf að halda.
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52. gr. 
Bæjarstjórnin ákveður, hvar festa skuli upp auglýsnigar frá yfirvöldum og 

öðrum stjórnarvöldum, og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni, svo mörg 
sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva, sýningar og aðrar skemmtanir, sem leyft 
er að halda, má festa upp hvar sem er, með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. 
Aðrar auglýsingar má og festa upp með leyfi húsráðanda, þá er lögreglustjóra hafa 
verið sendar þær samkvæmt prentfrelsislögunum. 

53. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa þjónað 

tilgangi sínum, og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. 
Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga eða gera ólæsilegar 

á annan hátt. 
Lögreglustjóri getur bannað auglýsingaspjöld, ljósaauglýsingar, glitaugu og 

annað, sem valdið getur hættu eða óþægindum fyrir umferð. 

X. KAFLI 

Um veitingahús, skemmtistaði og almennar skemmtanir. 

54. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, 

sem og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjórnar- 
innar og skal lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í 
sambandi við veitingar. 

Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í húsnæði, sem að dómi heil- 
brigðisnefndar er til þess hæft, og bæjarstjórnin hefur samþykkt. Þetta ákvæði nær 
einnig til þeirra veitinga- og greiðasöluhúsa, sem eru eldri en þessi samþykkt. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

55. gr. 
Á almennum veitingastöðum eða samkomustöðum má enginn gerast sekur í ofsa- 

legu atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eða heimilisfólk eða ná- 

grannar hafi ónæði af. Þar má heldur eigi sýna af sér ósæmilega eða hneykslanlega 
hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

Eigi er heimilt að láta ölvuðum manni í té neins konar veitingar umfram lífs- 
nauðsynjar á almennum veitinga- eða samkomustað. 

Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu, matar og drykkja, eða selur 
gistingar, er skylt að gera það, sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð 
það fari fram í veitingastofu hans eða gistihúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. 
Skal hann sjá um, að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði misbrestur á, 
að reglum þessum sé fylgt eða fullnægi veitingastaðir ekki skilyrðum 54. gr. er lög- 
reglustjóra heimilt að banna veitingar á þessum stöðum um stundarsakir, eða fyrir 
fullt og allt, ef ekki er bætt þegar úr ágöllunum, að gefinni aðvörun. 

56. gr. 
Öllum veitingastöðum og almennum knattborðsstofum skal loka kl. 23% til kl. 

6, og allir gestir, sem eigi hafa þar náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en % 
stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er, ef 
þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir lokunartíma, og heimilt skal félögum að 
halda samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemmtanir fram yfir lokunartíma, ef eigi taka
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þátt í því aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Þó er lögreglustjóra heimilt að skipa 

svo fyrir, að híbýlum þeim, sem skemmtunin fer fram í, sé lokað kl. 23%, og 

hvorki gestum né félagsmönnum veittur aðgangur eftir þann tíma. Enn fremur mega 

brúðkaup og önnur boð standa fram yfir hinn tiltekna tíma. 
Ákvæði 54. og 55. greinar taka og til knattborðsstofa eftir því sem við á. 

57. gr. 
Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun, nema hann fái til þess leyfi lögreglu- 

stjóra, er ákveður í samráði við bæjarstjóra, hve mikið skuli greiða bæjarsjóði 
fyrir hverja sýningu. Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borg- 
unarlaust, eða í góðgerðarskyni, eða til að styrkja fyrirtæki í almennar þarfir, en 
fyrir slíka sjónleiki skal ekkert gjald greiða í bæjarsjóð. Íþróttasýningar, mynda- 
sýningar, töfrasýningar o. s. frv. eru sömu reglum háðar sem sjónleikir. 

58. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi lögreglustjóra 

og bæjarstjórnar, og með þeim skilyrðum að því er útbúnað og loftrými snertir, 
sem hún tiltekur. Ákveður bæjarstjórnin hve mikið gjald skuli greiða í bæjarsjóð 
fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri getur einn 
veitt leyfi til að halda eina og eina kvikmyndasýningu í senn, og ákveður þá í sam- 

ráði við bæjarstjóra gjald í bæjarsjóð. 

59. gr. 
Enginn má fyrir borgun halda opinbera samsöngva eða aðrar söngskemmtanir 

né heldur dansleiki, án leyfis lögreglustjóra, er í samráði við bæjar stjóra ákveður 
hvert gjald skuli greiða í bæjarsjóð. Án leyfis lögreglustjóra má og ekki kveikja 
skotelda eða ganga með logandi blys (sbr. 6. gr.). 

60. gr. 
Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefur fengið leyfi til að halda sjónleik, 

dansleik, samsöng eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem talin er hér að 
framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág við reglur 
og velsæmi. Ef brestur verður á þessu er lögreglunni heimilt að slíta samkomunni 
og skipa áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara í burtu. Lögreglustjóri 
getur og fyrirskipað skoðun á kvikmyndum og bannað sýningu á myndum, sem hann 
telur skaðlegar eða siðspillandi. 

61. gr. 
Húseigendur og húsráðendur geta bannað, að sá er leyfi hefur fengið til að halda 

skemmtanir samkvæmt 57.—59.. grein, noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis er sérhverjum, 
sem hefur sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi, heimilt 
að. krefjast þess, að engar almennar skemmtanir, sem háreisti er að, séu hafðar svo 
nærri húsi hans, að hætta eða tjón geti af því hlotizt. 

XI. KAFLI 

Um almennt hreinlæti og þrifnað. 

62. gr. 
Á húshliðar eða gafla, eða girðingar, sem vita að almannafæri, má eigi hengja 

eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng, né annað, sem óþrifnaður er af eða 
óþefur. Eigi má heldur hafa fisktrönur við almannafæri. Lifrarbræðslu eða aðra 
vinnu, sem óþrifnaði veldur eða óhollustu, má eigi hafa á öðrum stöðum en þeim, 
sem heilbrigðisnefndin ákveður.
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63. gr. . 
Å tun, sem liggja ad almannafæri, må ekki bera nokkurn þann áburð, er 

megnan óþef leggur af. . 

64. gr. 
Um hreinlæti og þrifnað gilda að öðru leyti ákvæði heilbrigðissamþykktar. 

XII. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

65. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Kópavogs. 

66. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

67. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 5000, ef ekki liggur við 

þyngri refsing. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, skorti á hæfi- 
legri umsjón foreldra eða annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa 
þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. 

Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn ein- 
stakur maður á löglegt tilkall til, skal upptækur ger og renna auk sekta í bæjarsjóð. 

68. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem ér skylda hans samkvæmt samþykktinni, má 

lögreglustjóri framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, að 
vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, 
sem lögreglustjórinn gerir til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir bæjarsjóður, 
en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

69. gr. 
Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykkt þessari, og eigi verður 

krafizt af einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 frá 3. janúar 
1890, sbr. lög nr. 67 1919, lög nr. 88 1938 og lög nr. 111 1940, um lögreglusamþykktir 
fyrir kaupstaðina, til: þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
Þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. maí 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Baldur Möller.
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REGLUGERÐ 

um styrktarsjóð fatlaðra. 

1. gr. 
Styrktarsjóður fatlaðra skal vera í vörzlu félagsmálaráðuneytisins, sem annast 

bókhald hans og daglega afgreiðslu mála, er sjóðinn varða. 

2. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í banka, en fé hans skal ætið handbært til framkvæmda 

samkvæmt reglugerð þessari. 

ð. gr. 
Fé sjóðsins skal varið sem lánum eða styrkjum til þess að reisa stofnanir fyrir 

fatlað fólk. 
Félagsmálaráðuneytið ráðstafar fé sjóðsins samkvæmt þessari grein að fengnum 

tillögum Landssambands fatlaðra og í samráði við önnur ráðuneyti, sem kunna að 
eiga hlut að máli hverju sinni. 

4. gr 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
Ársreikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðunni og birtir 

árlega í B-deild Stjórnartíðinda. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 25 16. apríl 1962, 
um aðstoð við fatlað fólk, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. mai 1962. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

13. júni. Nr. 87.. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Grímsneshreppi, Árnessýslu. 

1. gr. 
Fasteignaskatt i Grímsneshreppi skal leggja á og innheimta með 100% álagi. 

Skatturinn skal midadur við fasteignamatsverð og verður sem hér segir: 

a. 4% af virðingarverði byggingalóða. 
b. 2% af virðingarverði húsa og annarra mannvirkja. 
c. 1% af virðingarverði túna, garða, reita, erfðafestulanda og annarra lóða og 

lendna. 

2. gr. 
Gjalddagi fasteignaskattsins er 15. júlí ár hvert. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr,. sbr. 3. gr. laga nr. 69 28. 
apríl 1962, um tekjustofna sveitarfélaga, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist.
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til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt eru úr gildi felldar 
fyrri reglugerðir um fasteignaskatt í Grímsneshreppi, settar af sýslunefnd Árnessýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. júní 1962. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 88. 19. júni. 
REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum. í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Rangárvallasýslu, nema 

að fengnu leyfi sýslumanns. Skal hann jafnframt ákveða, hvort löggæzla skuli vera 
á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkvæma skulu sækja um leyfi 
til skemmtanahalds eigi síðar en viku áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstáka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 
Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um, að 

skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtunin var haldin í, hefur 
verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa skemmtistaðinn, skulu þeir líta eftir, 
hvort nokkur maður eða menn, sem líkur eru til að valda muni óspektum, séu ófarnir 
af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja mennina burt, ef húsráðandi telur það 
nauðsynlegt af öryggisástæðum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til aðstoðar 
á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann kvatt þá til 
að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. Þeir einir geta verið löggæzlumenn, 
hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er fengið hafa fræðslu og þjálfun til 
starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn; er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að 
halda uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra 
borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða lítt þolandi, 
er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara 
út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki 
rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan hátt, 
eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt að leita 
áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæði manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni skrif-
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lega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa 
ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa 
ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. ' i 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta ókeypis 
í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna þeirra, ef þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir 

skemmtun hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 
300.00 fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá 
skemmtistað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðumenn 

samkomustaða. sýslunnar á fund. Á fundi þeim skal rætt um, á hvern hátt þess verði 
bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasam- 
lega fram. Á fundi þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um að nauð- 

syn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum hópi með 
fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er löggæzlu- 
menn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtunum, 
skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 7. 
gr. á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslur eftir- 
litsmanna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum 
þeim, er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skulu 
bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma 
bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðu- 
mönnum samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, 
er banninu er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomu- 
staða og þjónustuliði þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja 
þeim mönnum, sem banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem 
haldnar eru, og það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja 
aðgangs. … 

9. gr. 
Kostnaður så, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði en að % úr sýslusjóði (eftir atvikum úr hreppssjóði), að því er laun aðal- 
löggæzlumanna snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur, 

B 26
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að hálfu, en ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga 

löggæzlumanna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðar- 

manna þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. or 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 

getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 

eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir skemmt- 

analeyfi. ' 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um lögreglumenn, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 19. júni 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. : 

Nr. 89. 27. juni. 
REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. ru 

Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga á Akranesi skal á hverjum 

tíma miðuð við íbúatölu Akraness, þannig, að ein leigubifreið komi á hverja 200 

íbúa, sem lögheimili eiga á Akranesi samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Þegar rétt hlutföll eru fengin milli tölu leigubifreiða og íbúatölu, skal veita at- 

vinnuleyfi í stað hvers leyfis, er losnar, svo og vegna fólksfjölgunar, eitt leyfi fyrir 

hverja 200 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal 

bau samkvæmt framanskrådu. ' KER 

2. gr. 

Enginn bifreiðastjóri má hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Akranesi, nema 

hann hafi öðlazt atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri á Akranesi. Leyfin skulu tölu- 

sett og bundin við nafn leyfishafa. Engum má úthluta fleiri en einu atvinnuleyfi, . 

nema Þórði Þ. Þórðarsyni. Skal hann fá fjögur atvinnuleyfi af þeirri tölu. leigu-. 

bifreiða, sem ákveðin eru með reglugerð þessari. Er honum óheimilt að nota þau 

atvinnuleyfi, sem gefin eru út á hans nafn, fyrir aðrar bifreiðar en þær, sem eru hans. 

eign. nu 
Sem atvinnurekandi skal Þórður Þ. Þórðarson ekki skyldur að gerast félagi 

í Bifreiðastjórafélaginu Ekli, og skal honum heimilt að ráða bifreiðarstjóra á leigu-.. 

bifreiðar sínar, þótt þeir hafi eigi atvinnuleyfi önnur en þau, er Þórður Þ.. Þórðarson. 

hefur fyrir bifreiðum þessum. 

. i 3. gr. 

: Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu á bifreiðastöð á Akranesi, hafa 

ekki atvinnuréttindi þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. a 

NR … 4. gr. . KEE 

Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri, skal sækja 

um á þar til gerðu eyðublaði til Bifreiðastjórafélagsins Ekils. Umsókninni skal.
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fylgja vottorð frá bifreiðastöð á Akranesi um, að umsækjandi geti fengið þar af- 
greiðslu. 

" Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir 
úthlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annar þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiða- 
félagsins Ekils, en hinn af ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Uthlutunarmenn skulu líta eftir, að ákvæðum laga um leigubifreiðar í kaup- 
stöðum og reglugerðar þessarar sé fylgt. Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna, 
sker samgöngumálaráðuneytið úr. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Ekils skal senda úthlutunarmönnum til afgreiðslu 
umsóknir um atvinnuleyfi og annað, sem fyrir þá ber að leggja, samkvæmt reglugerð 
þessari, ásamt rökstuddum tillögum. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðastjóra við akstur leigubif- 
reiðar til mannflutninga lagður til grundvallar þannig, að sá, sem lengstan hefur 
starfsaldur sem bifreiðastjóri við mannflutninga, hvar sem er á landinu, gengur 
fyrir, nema sérstakar ástæður mæli gegn því. 

Starfstími bifreiðastjóra við akstur sérleyfisbifreiða til mannflutninga telst við 
aldurflokkun jafngildur akstri smærri bifreiða. 

5. gr. ER 
Óheimilt er að veita bifreiðastjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til að 

stunda akstur leigubifreiðar sinnar sem aðalatvinnu og sæki um upptök í Bifreiða- 
stjórafélagið Ekil. 

Þó skal úthlutunarmönnum heimilt að ákveða, að allt að þvi 25% atvinnuleyfa 
einstakra bifreiðastjóra skuli ekki bundin því skilyrði að leyfishafi hafi akstur leigu- 
bifreiðar að aðalstarfi. 

Þeir bifreiðastjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 10. gr., halda 
óskertum rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

6. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bif- 

reiðastöð á Akranesi, er hann getur fengið afgreiðslu hjá, enda sé Þifreiðastöðin 
viðurkennd af bæjarstjórn Akraness. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu, fyrr en viðkomandi bif- 
reiðarstjóri hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Leyfið skal vera í vörzlu stöðvarinnar, 
á meðan leyfishafi hefur þar afgreiðslu. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð, skal hann þá afhenda þeirri 
bifreiðastöð, er hann ekur hjá, yfirlýsingu frá þeirri stöð, sem hann hyggst flytja á, 
um að hann geti fengið þar afgreiðslu. Síðan skal sú bifreiðastöð, sem leyfishafi 
flytur frá, tilkynna Bifreiðastjórafélaginu Ekli flutninginn innan 4 daga. 

Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa, ef hann flytur sig lög- 
lega til afgreiðslu á aðra bifreiðastöð. 

7. gr. 
Leyfishafa er. óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema til 

Bifreiðastjórafélagsins Ekils, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafa, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið sam- 

kvæmt leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, svo og ef hann telur nauð- 
synlegt að fá að hverfa til annars tiltekins starfs um tíma, getur með samþykki 
úthlutunarmanna haldið leyfisréttindum sínum í allt að 6 mánuði. Ef sérstaklega 
stendur á, geta úthlutunarmenn framlengt þennan frest, enda óski leyfishafi þess. 

Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt lengri eða skemmri tíma, en heldur
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því þó, sbr. 2. mgr., og er bifreiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans 

stað á meðan. 
Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sin, ef hann er fjarverandi tvo mánuði 

eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og orsakir 

hennar. Stöðvarstjóri skal tilkynna fjarveruna til stjórnar Bifreiðastjórafélagsins 

Ekils, en hún ber málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta skuli leyfis- 

hafa atvinnuleyfi eða ekki. 

8. gr. 

Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum, skal viðkomandi bif- 

reiðastöð afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bifreiðastjórafélagsins Ekils sam- 

dægurs, eða næsta virkan dag. Skal leyfið vera i vörzlum félagsins meðan leyfishafi 

er að útvega sér afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð. i 

Takist leyfishafa ekki ad få afgreidslu hjå annarri bifreidast6d innan 30 daga,. 

hefur hann fyrirgert rétti sinum til leyfisins og fellur pad på til uthlutunar ad nyju, 

nema uthlutunarmenn ákveði annað. 

9. gr. 

Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sinu og segir 

atvinnuleyfinu upp fyrir fullt og allt. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi 

á atvinnuleyfi sitt og bifreiðastöð sú, sem hann hafði afgreiðslu hjá, síðan afhenda 

atvinnuleyfið formanni Bifreiðastjórafélagsins Ekils samdægurs eða næsta virkan 

dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. i 

Å sama hått skal skila til Bifreidastjérafélagsins Ekils atvinnuleyfi, sem losnar 

af öðrum orsökum en um getur i 1. mgr., svo sem við andlát leyfishafa, eða ef hann 

fyrirgerir rétti sínum til leyfisins. 

10. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi, 

aka fyrir sig nema í eftirtöldum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 11. gr.: 

a. Ef leyfishafi er veikur. KE - =. 

b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bifreiðastjórafélagsins Ekils, bifreiðastöðva. - 

þeirra, er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem 

Bifreiðastjórafélagið Ekill á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur ekkja hans atvinnuleyfinu, ef hún æskir þess. 

11. gr. 

Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkv. 10. gr., skal hann sækja um það skrif- 

lega til Bifreiðastjórafélagsins Ekils. Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiða- 

stöð leyfishafa um, að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki bif- 

reiðinni. Bifreiðastjórafélaginu Ekli er þá heimilt að veita undanþágu, og skal hún, 

vera skrifleg, tímabundin og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiða- 

stjóra skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur, og sýna trúnaðar- 

mönnum stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið Ekill skal hálda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt. 

framansögðu. | HEE 

12. gr. - - 

Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir þær bifreiðar, sem þar hafa afgreiðslu. 

Skal skrá þessi fest upp, þar sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að og tilgreint 

í henni skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðarstjóra og eig- - 

anda. SE '
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13. gr. 
Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundarsakir, ef 

leyfishafi brýtur ákvæði reglugerðgar þessarar, eða fyrir fullt og allt, ef um alvar- 
legt eða ítrekað brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgöngumála- 
ráðuneytisins. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, frá 100—-10000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við eftir öðrum ákvæðum, og skal farið með mál út af slíkum brotum að 
hætti opinberra mála. 

15. gr. 
Þegar eftir birtingu reglugerðar þessarar, skulu úthlutunarmenn innkalla öll þau 

atvinnuleyfi, sem gefin hafa verið út samkvæmt reglugerð nr. 78 25. júní 1958, og 
framkvæma síðan úthlutun á grundvelli hinna nýju reglna. Við úthlutun atvinnu- 
leyfa, sem þannig verða gefin út, skulu þeir hafa forgangsrétt, sem fengu þau sam- 
kvæmt eldri reglum, enda hafi þeir lagt inn umsóknir til úthlutunarmanna, innan 
eins mánaðar frá birtingu auglýsingar þar að lútandi. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um leigubifreiðar í kaupstöð- 
um og kauptúnum nr. 40 29. maí 1957, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð 
nr. 78 25. júní 1958. 

Samgöngumálaráðuneytið, 27. júní 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

30. júní. Nr. 90. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýluvegasjóð fyrir Suður-Múlasýslu nr. 94 31. maí 
1951, sbr. samþykkt nr. 51 31. maí 1958, um breytingu á þeirri samþykkt. 

1. gr. 
Við 2. gr. samþykktarinnar bætist í Il. flokki við 4. tölulið, Stöðvarhreppur: 
Borgargarðsvegur, af aðalvegi í Kirkjubólsþorpi að Borgargarði. 
Hólsvegur, af aðalvegi í Kirkjubólsþorpi að Hóli. 
Á eftir 10. tl. bætist nýr töluliður: 

11. Egilsstaðahreppur: 
Miðhúsavegur, af Eiðavegi að Miðhúsum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947, staðfestist hér 
með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 30. júní 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Ki Brynjólfur Ingólfsson.
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Framlög sveitarfélaga ...........0..00000.... 0000... —  99765.00 
Vaxtatekjur ...........000000 00. venas —  29057.13 

kr. 2319571.23 

Kr. 2319571.23 

Gjöld 

Óafturkræfir styrkir: 
Til Kópavogshælis ........000000 0000... 0... kr. 1500000.00 

— Skálatúnsbyggingarinnar ........00.000000000... — 150000.00 

— Sólheimahælis .........00000000e0s0 nn. —-  380000.00 

— dagheimilis vangefinna .........00000.000.000.. —  250000.00 
- kr. 2280000.00 

Kostnaður ...........2.000. sn sv sess — 6000.00 

Tekjur umfram gjöld ........ HR —  33571.23 

Kr. 2319571.23 

Efnahagsreikningur 31. desember 1961 

Eignir: 

Innstæða í sparisjóðsdeild Útvegsbanka Íslands ................. kr. 1068313.46 

Kr. 1068313.46 

Skuldir 

Höfuðstóll 1. jan. 1961 .........0000000 000... 00... kr. 1034742.23 

Tekjur umfram gjöld árið 1961 .................. —  33571.23 
kr. 1068313.46 

Kr. 1068313.46 

Reykjavík, 3. apríl 1962. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Ingólfur Guðmundsson.
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REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Efnahagsreikningur Lífeyristrygginga 31. des. 1961. 

  

  

  

  

  

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstæður .....................00000 00. kr. 14885064.32 

II. Innstæður í Söfnunarsjóði ...............0...0000000000... —  1512713.47 
II. Ýmsir skuldunautar: 

1. Ríkissjóður „..........0.0..000000000... kr. 9871617.49 
2. Sjúkrasamlög ........................ — 1949566.74 
3. Aðrir „.............0. 0 60789.05 

—  11881975.28 
IV. Ógreiddir vextir ..............0...... evereevenee — 2614246.20 
V. Ýmislegt greitt eftir áramót ................0..000. — 170533.24 

VI. Verðbréf ..,..............0.00.. 00 0..ernrrrrnr — 57661335.37 
VII, Fasteign ....................0.0...200 0000 —. 4663775.00 

VIII. Áhöld og húsbúnaður ................000..... 0. — 600000.00 
IX. Innrétting Laugav. 114 ...................0000.00 00. — 132815.53 
X. Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Sjóður og bankainnst. við reikningsl. kr. 69557495.18 
2. Óinnheimt iðgjöld ................... — 24685751.29 
3. Óinnheimtur barnalífeyrir ............ — 12073376.38 

- 4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga ....... — 12178752.02 
5. Ýmislegt seeren — 28384.43 

— 118525689.30 

Kr. 212646145.71 
Skuldir: 

I. Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Sjúkrasamlög ....................... kr.  8012778.41 
2. Ríkissjóður vegna sjúkratrygginga ... --  4405938.23 
3. Utflutningssjóður .................... — 19562.40 
4. Aðrir .........0.. — 722128.69 

kr. 13160407.73 
II. Afskrift fasteignar ..............0....0..0.... 0. — 34825.00 

II. Afskriftasjóður ....................0.00 000 —  15605349.03 
IV. Stofnkostnaðarsjóður .............0...00.00. 0. — 8592023.62 
V. Vörzlufé: 

1. Ellistyrktarsjóður ................... kr.  3950538.58 
2. Vegna Sjúkrasamlags Reykjavíkur ... — 764143.69 

8. — öÖrorkubóta ................... —-  4444209.49 
4. — sjúkrabóta .................... — 18587216.34 
5. — heilsugæzlu .„................. —  1080000.00 
6. — sjúkrafl. og læknisvitj. ....... — 1818240.32 

VI. Umboðs- og innheimtumenn: —  2564434842 
„1. Ógreiddar bætur .................... kr. O1689735.22 
2. Inneignir sveitarfélaga ............... — 1912006.36 
3. Ógreiddur kostnaður og umboðslaun — 667278.30 
4. Ýmislegt ss. —  1005774.77 

  5274794.65
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VII. 

VIII. 

Til næsta års: 

  

  

  

  

  

  

1. Ríkissjóður: Inneign f. f. ári ........ kr. 5016484.76 
Tekjuafgangur 1960 ............0.... —- 965823.31 

— kr.  5982308.07 

2. Iðgjöld atv.rek.: Inneign f. f.ári ...... kr.  2091078.59 
Tekjuhalli 1960 seere — 6460.26 

—- — 2084618.33 

3. Framl. sveitarsj.: Inneign f. f. ári .. kr.  2861006.39 
Tekjuhalli 1960 .......0..000000 00. — 949236.96 

mm 1911769.43 

4. Iðgj. hinna tryggðu: Inneign f. f. ári kr.  3867588.73 
Tekjuafgangur 1960 .................. — 967158.84 

— 4834747.57 

Varasjóður: 
1. Frá fyrra ári .........0.0.00..0...00... kr. 117351329.85 
2. Vextir á árinu .......0200000000 0... — 5817808.82 
3. Tillag á árinu .........0.0..0000 00... —- 6351815.19 

— 129520953.86 

Kr. 212646145.71 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyristrygginga árið 1960. 

Gjöld: 

Greiddar bætur: 
1. Ellilífeyrir .........2......0 00... kr. 118719525.20 
2. Örorkulífeyrir „.......00.00.00000... —  36033156.00 
3. Örorkustyrkur ........0...0.000.... — 2084539.00 
4. Makabætur ........000000000. 0... — 640068.00 
5. Fjölskyldubætur ............0..0..... -— 115335702.76 
6. Barnalífeyrir ........0000.0 00... —  39753607.00 
7. Mæðralaun ".........0.0.000000000... —-  9662388.00 
8. Fæðingarstyrkur ...........00...... —- 10256107.00 
9. Ekkjubætur og lífeyrir ............. — 2900496.00 

10. Sjúkrasamlagsiðgj. lífeyrisþ. ........ — 4830511.27 
  

. Til opinberra rannsóknarst. .........2..0200000. 0... 0... 

. — læknisvitjana og sjúkraflutninga ..................... 
Sjúkrakostnaður vegna milliríkjasamninga ............... 
Greitt til sjúkrasamlaga vegna útflutningssjóðs .......... 

„"Tillag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga .........0..0.0..0.... 
. Kostnaður 2.........00..%0.0 err 
. Vextir til sérstakra sjóða: 

1. Til ellistyrktarsjóða .......0......... kr. 270826.93 
2. — vörzlufjár Sjúkrasaml. Reykjavíkur — 55543.89 

8. — stofnkostnaðarsjóðs .............. — 636446.19 

kr. 340216100.23 
473543.12 
542426.47 
25051.05 

409107.40 
45072859.46 
7082061.12



II. 
IV. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Reykjavík, 1. juli 1961. 

  

um TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 
Sverrir Þorbjörnsson. 
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4, Til vörzlufjár v. heilsugæzlu ........ kr 80000.00 
5. — varasjóðs lifeyristrygginga ........ —- 5817808.82 

— kr.  6860625.83 
Tillag til varasjóðs ............0.0000 2000. r — 6351815.19 
Tekjuafgangur á árinu: 
1. Framlag ríkissjóðs .................. kr. 191400000.00 

Útgjaldahluti ..............0..0...0... —- 190434176.69 
— 965823.31 

2. Iðgjöld hinna tryggðu .............. kr. 67721357.89 
Útgjaldahluti ........................ —-  66754199.05 

— 967158.84 

Kr. 408966572.02 
Tekjur: 

Frafnlag ríkissjóðs skv. 24. gr. ...........02000 000... kr. 191400000.00 
. Iðgjöld hinna tryggðu skv. 27. gr. ...... kr. 70560387.15 

Til afskriftasjóðs ...............0..0.0.... —  3528019.36 

Alls kr. 67032367.79 
Úr afskriftasjóði 1956 .................. —  688990.10 

—  67721357.89 
Framlag bæjár- og sveitarfélaga ............00.0000000... —  36600000.00 
Iðgjöld atvinnurekenda skv. 29. gr. ...... kr. 30000434.27 
Til afskriftasjóðs ..................0..... —  1500021.71 

Alls kr. 28500412.56 
Úr afskriftasjóði 1956 ................... —  698089.26 

—- 29198501.82 
Framl. sveitarsjóða til lífeyrisuppb. ...........0000..0.... —  3786458.40 

- Endurkræfur lifeyrir: 
1. Skv. bótaskrá ..............0.......... kr. 24052809.00 
2. Frá slysatryggingu ................... —-  2759155.00 

—  26811964.00 
. Vextir seernes — 6860625.83 
. Ríkissjóðsstyrkur sbr. gj.lid I ..................0....... —- 150000.00 

Niðurgreiðsla útfl:sjóðs til sjúkrasamlaga ................ — 409107.40 
Framl. ríkissj. til sjúkrasamlaga ........................ —  45072859.46 

„. Tekjuhalli á árinu: 
1. Framlag sveitarsjóða ................ kr. 36600000.00 

Utgjaldahluti ......................... -— 37549236.96 
— 949236.96 

2. Tðgjöld atvinnurekenda ............... — 29198501.82 
Útgjaldahluti ..........0.00.0.... -— 29204962.08 

— 6460.26 

Kr. 408966572.02 

  

Þórhallur Hermannsson. 

B 27
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Ill. 

Om 

VIII. 

Efnahagsreikningur Slysatrygginga 31. des. 1960. 

  

kr. 40945643.66 

—  3857071.33 
— 817769.64 
— 15068967.04 
— 60000.00 
  

  

Eignir 
Sjóður og bankainnstæður ...............000.00 00 000... 
Ýmsir skuldunautar: 
1. Óinnh. iðgj. skyldutrygginga ............ kr. 3309246.40 

2. — frjálsra slysatrygginga ...... —  321119.76 
3. Endurtryggjendur II — 226705.17 

Ógreiddir Vextir lll 
Verðbréf ..............0...0000.00 sens 
Áhættufé í Ísl. endurtryggingu ......................0..... 

Skuldir: 
Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Ríkissjóður vegna iðgjaldaskatts ....... kr. 39386.86 
2. Adrir ...........000 0000 mmm 24277.82 

Ogreiddar bætur: 
1. Skyldutryggingar .................0.... kr. 6524192.64 

'2. Frjálsar tryggingar .................. a 36000.00 
  

. Ógreitt áhættufé í Íslenzkri endurtryggingu . 
Iðgjaldavarasjóður frjálsra slysatrygginga . 
Afskriftasjóður „...........00000 000. 

… Höfuðstólsandvirði slysalífeyris ............ 
|." Varasjóður frjálsra trygginga: 
"1. Frá fyrra ári ...................0..... 

2. Vextir 1960 ................0000.0.00.. 
3. Tekjuafgangur frjálsrar slysatryggingar 

sv... 

0... 

00... 

s.s... 

kr. 2030693.53 
—  16245548 
— 278014.44 
  

Varasjóður skyldutrygginga: 
1. Frá fyrra ári ............0.0.0.0..0...... 

"2. Vextir til varasjóðs skyldutrygginga .... 
kr. 28855516.84 
— 2385447.54 
  

3. Rekstrarhalli ................... 

Kr. 31240964.38 
—  1766810.35 
  

Kr. 60749451.67 

kr. 63664.68 

—  6560192.64 
— 60000.00 
— 34539.11 
— 2683952.24 
—- 19401785.52 

—  2471163.45 

— 29474154.03 
  

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Kr. 60749451.67 

  

Þórhallur Hermannsson.



VII. 

209 

Rekstrarreikningur Slysatrygginga årid 1960. 

  

  

Nr. 92. 

  

  

  

  

Reykjavik, 1. juli 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Gjöld: 
Bætur skyldutrygginga: 
1. Dánarbætur ...........00..00 000. 0... kr. 6370879.92 
3. Örorkubætur .........0000000000. 0... — 5107637.00 
3. Dagpeningar ..........0.000000 0. 00... —- 8295228.52 
4. Kaup og aflahlutur lögskráðra sjómanna —- 534811.22 
5. Sjúkrakostnaður ................0.0.00.. — 1182389.98 

—— ; kr. 16490946.64 
. Styrkur til slysavarnastarfsemi .............0.0000 00... 00... — 10000.00 
. Bætur frjálsra slysatrygginga ...............00000 0... 0... — 65833.34 
. Tögjaldahluti endurtryggjenda .............0.00000 0000... . — 1145277.43 
Kostnaður ............22002000 00 nn — 1288311.73 

. Vextir: 
„1. Til höfuðstóls lífeyris .................. kr. 1187318.23 

2. — varasjóðs frjálsra slysatrygginga .... — #162455.48 
3. — — skyldutrygginga .......... — 2385447.54 

—  3135221.25 
Tekjuafgangur frjálsra slysatrygginga ..................... — 278014.44 

Kr. 23013604.83 

- i Tekjur: 

Iðgjöld skyldutryggingar, álögð samkv. 43. gr. kr. 16457240.07 
Til afskriftasjóðs ...........00..0.00000. —  822862.00 

. =. Kr. 15634378.07 
Ur afskriftasjóði 1956 .............0.0...... — 388070.95 

kr. 16022449.02 
. Iðgjöld frjálsra slysatrygginga ...........%.....0. 0... — 1232224.65 
. Þóknun og umboðslaun frjálsra slysatrygginga ............ --:  196508.97 

Tjónahluti endurtryggjenda ..............000000 00. 0... 0... — 60390.59 
Vextir .............2.000. 0000 — 3735221.25 
Rekstrarhalli skyldutrygginga ............0...0000 0000... —  1766810.35 

Kr. 23013604.83 

  
Þórhallur Hermannsson
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Efnahagsreikningur Erfðafjársjóðs 31. desember 1960. 

  

  

  

  

  

  

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Eignir 
Sjóður ............2.20 0000. kr. 6155039.72 

. Erfðafjárskattur 1960, hjá ríkissjóði ...................... —- 2271145.03 

. Ógreiddir vextir ....................0.. eee rv event —  127185.36 
. Verðbréf ss. ere erne nee — 2391207.83 

Kr. 10944577.94 
; Skuldir 
Höfuðstólsreikningur: 
1. Hrein eign f. f. ári .................... kr. 8254244.80 
2. Viðbót á árinu ......................... — 2690333.14 

kr. 10944577.94 

Kr. 10944577.94 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Erfðafjársjóðs árið 1960. 

Gjöld: 

Styrkur til S.Í.B.S. vegna Múlalundar .............0..0..... kr. 212500.00 
Tekjur umfram gjöld ...........0....0. 0000... — 2690333.14 

Kr. 2902833.14 
Tekjur: 

Erfðafjárskattur 1960 frá ríkisféhirði ...................... kr. 2271145.03 
- Vextir ..................0.. 0000 —  631688.11 

Kr. 2902833.14 

  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. des. 1960. 

  

  

  

  

  

  

Eignir 
I Sjóður ...........2..200 0. 0 ner kr. 141416011.79 
IL Ríkissjóður, framlag greitt 1961 .............000000000.. a. mm". 2710599.46 

III. Innheimtumenn: 
1. Óinnheimt iðgjöld skv. 5. gr. ........ kr. 5343833.32 
2. — framlåg sveitarfélaga ..... — 7766885.12 
3. — framlög sveitarfélaga v. idgj. 

sjómanna 1960 .....00..000000 0000... — 1402566.64 
4. Innheimt við reikningsskil ............ — 28922309.30 

— —… 43435594.38 
IV. Ógreiddir vextir ................ RA RÐ —  3186908.59 
V. Verðbréf ...........0200000000 enn BARA —  54913000.01 

Kr. 245662114.23 
Skuldir: i 

I. Ógreiddur kostnaður: 
1. Innheimtulaun umboðsmanna ........ kr. 35817.99 
2. Ýmislegt greitt eftir áramót .......... — 90427.96 

kr. 126245.95 
II. Afskriftasjóður: 

1. Afskriftasjóður í. jan. 1960 ........ kr.  2002905.61 
"2, Óinnheimtanleg iðgjöld 1960 ........ —- 66239.97 

3. Afskrift 1956 .............0......0... — 319728.92 

Mismunur kr.  1616936.72 
4. Viðbót á árinu ...........0...0.00... — 674527.46 

— —  2291464.18 
III. Höfuðstóll: 

1. Höfuðstóll 1. jan. 1960 .............. kr. 176547998.66 
2. Viðbót á árinu ..........0...0.000... —  66696405.44 

— 243244404.10 
  

Kr. 245662114.23 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. . 
  

ið Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikingur. Atvinnuleysistryggingasjåds árið 1960. 

  

  

  

  

  

  

Gjöld: 
"1. Bætur: 

1. Dagpeningar .................0..... 00... kr. 744889.03 
2. — vegna barna ................ — 87078.52 SU 

' ' kr. 831967.55 
II. Kostnaður .......................0... dene evseveeneee — … 601822.64 

III. Til afskriftasjóðs iðgjalda ....................0.00000000.. — 674527.46 
IV. Rekstrarafgangur ...................000000 00. vn sver — 66696405.44 

Kr. 68804723.09 
Tekjur: 

I. Iðgjöld atvinnurekenda skv. 5. gr. ........ kr. 13531773.68 
Ranglega álagt f. f. árum ................ — 41224.39 

kr. 13490549.29 
I. Framlag sveitarfélaga skv. 11. gr.: 

1. Vegna vinnu 1959 .................... kr. 11199264.27 
2. — sjómanna 1960 ................. -—  2291285.02 

— 18490549.29 
III. Framlag ríkissjóðs skv. 12. gr.: 

1. Vegna vinnu 1989 .................... kr. 22398528.54 
2. — sjómanna 1960 ................ '. —: 4582570.04 

— —' 26981098.58 
TV. Vextir ..............000. 000... — 14522797.01 
V. Frá afskriftasjóði iðgjalda 1956 ........................... — 319728.92 

Kr. 68804723.09 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. des. 1960. 

5198561.52 
118755.56 

4544893.74 
1214879.48 

188032239.01 
10168590.53 
  

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstæður ...............0.0.000.0.00. 000... 

II. Innstæða i Söfnunarsjóði ..................0.0.000..000... 
III. Innheimtumenn ................0....2. 00... 
IV. Ógreiddir vextir ............. AA erne 
V. Verðbréf .............000000.0 0... 

VI. Inneign v. lifeyris skv. 1. nr. 40 1945 .................... 

Skuldir: 
I. Ógreiddur lífeyrir og styrktarfé ........................ 

II. Viðskiptamenn ...........0.0.0000 0000. n ser 
III. Skuld v. iðgjalda skv. lögum nr. 40 1945 ................. 

Kr. 215337919.84 

92149.59 
29798.00 

1763236.56
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IV. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári ................. 2,488, kr. 183491402.67 --- 
2. Aukning 1960 ...................... — 29961333.02 

  kr. 213452735.69 
  

Kr. 21533719.84 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1960. 

  

Gjöld 

I. Lífeyrir ............0.200. 0020 A kr. 10264837.95 
II. Endurgreidd iðgjöld ................00.220. 000... nn... — 961727.14 

III. Endurfærð iðgjöld v. laga nr. 40 1945 .................... — 92722.37 
IV. Kostnaður ............000000 000. eeen nn — 500000.00 
V. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega ............0....000.02.. — 1709.00 

VI. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................ — 29961333.02 

. Kr. 41782329.48 
Tekjur 

I. Iðgjöld ..........0.0..000..0000... el kr. 23025145.01 
II. Endurgreiddar lífeyrishækkanir .......................... —  4969685.57 

HI. Endurfærður lífeyrir skv. lögum nr. 40 1945 ......... beses — ” 2083365.68 
IV. Vextir ....0.00...00000000000000n anne eeen nanna — 11704133.22 

  

Kr. 41782329.48 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. des. 1960. 

  

  
  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ................22.0..0r ns kr. 1128422.69 

II. Ógreiðdir vextir ...................0..0.... 2... —  1249893.60 
III. Verðbréf ................. SESSI — 36797053.34 

Kr. 39175369.63 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir ..............0.....20..0.0. kr. 44950.28 
II. Viðskiptamenn ..............20.0000.0 00... — 3486.00 

III. Ríkissjóður ..............0...0..000.... FRI — 991709.07 
IV. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári ...................0..... kr. 33783383.60 
2. Aukning 1960 ..............0. 0000... — 4351840.68 

kr. 38135224,28 

Kr. 39175369.63 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara árið 1960. 

Gjöld 0 
I. Lífeyrir .............0.0.00. 00... SAR asvels,..:: kr. 3864559.05 

II. Endurgreidd iðgjöld .....................0.. 0. 000. varige.”  T51698.26 
III. Kostnaður ..................2.00..0 0. ens — - 100000.00 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning .................. — 4351840.68 

Kr. 8468097:99 
Tekjur : 

I. Iðgjöld ...................0.000.00 ene kr. 4273598.20 
II. Hluti ríkissjóðs af lífeyrishækkunum .......,1............. — 2089025.03 

III. 2105474.76 Vextir .............0..0 0. ess — 
  

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

. 8468097.99 

  
Þórhallur Hermannsson.
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Efnáhagsreikningur Lífeyrisjóðs ljósmæðra 31. des. 1960. 

Nr. 92. 

  

  

  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ...................0.. 0 kr. 563295.43 

II. Ógreiddir vextir ....................0. ener eenee —  2322.57 
III. Verðbréf ...................0.... 0. —- 36000.00 

Kr. 601618.00 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir .................0..0.. 00. kr. 14599.00 
II. Innheimtumenn .................0....0 0000. —  50867.38 
III. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári .............0.0.0.... 0. kr. 469396.90 
2. Aukning 1960 ..........0.0.0.0.000.0 0000 —- 66754.72 

— 536151.62 

Kr. 601618.00 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra árið 1960. 

i Gjöld 
I. Lífeyrir ..................... 0... kr. 270551.95 

. IL Kostnaður ...................000.000.00. 0. — 6250.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ........................00.... 00. —  2051.13 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ........... IR —  66754.72 

Kr. 345607.80 
Tekjur 

I. Tillag ríkissjóðs 1960 ..................0..,..0..0. 0... kr. 23500.00 
„11. Endurgreiddar lífeyrishækkanir ............................. — 237714.09 
III. Iögjöld ......................0...... 00. — 40130.13 
IV. Vextir .................... 00... — 44263.58 

  

Kr. 345607.80 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISSINS. 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

B 28
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna 31. des. 1960. 

  

Eignir 
I. Sjóður ..........0000000..0en0e sen kr. 11055936.69 

II. Ríkissjóður, lifeyrishluti 1960 ...........0000.000 0000... — 66984.00 
TII. Óinnheimt iðgjöld 2..….…....scerereeeeeeeereeee er srrrerete — - 8188131.60 
IV. Ógreiddir vextir ..............0.0..00.. 0000. —- 231750.00 

--M. Verðbréf .........202000.0eneeee sr —  8163618.07 

Kr. 27706420.36 
Skuldir: 

I. Ógreiddur kostnaður ...........000000000..00.. lr kr. 8400.00 
Il. Viðskiptamenn ...........0000000 00 0n enn — 4070.00 

III. Höfuðstóll 1. jan. 1960 .........000000.00.. kr. 15890805.73 
Viðbót á árinu ........000000200 0000... — 11803144.63 

—- 27693950.36   

  

Kr. 27706420.36 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna árið 1960. 

  

. Gjöld RENEE 
I. Lifeyrir .............0.000000 0000. .… kr.  245851.00 

IL Kostnaður .............00.00.00... ess se — 276867.15 
III. Endurgreidd iðgjöld ..............2.000000 0000... 00... --  986314.86 
V. Rekstrarafgangur ............000020 00 snne nn — 11803144.63 

… Kr. 18812177.64 
. Tekjur . . BEEN 

I. Iðgjöld ...............000000 0... lo kr. 12043670.00 
"TI. Hluti ríkissjóðs af lífeyri ..............0000000 0. 0... 0... —  - 68984.00 
TIL Vextir .........0..0...0 000 nr — 1201528.64 

  

Kr. 13312177.64 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS. 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna 31. des. 1960. 

  

Eignir 
I. Inneign hjá Alþingi ..................0000. 0... ss kr. 628570.70 

IL. — — rikissjodi ............2..002002 0000... — 149757.74 

Kr. 778328.44 
Skuldir 

I. Skuld við almannatryggingar ...............00.....n.. ver. kr. 754678.20 
Il. Ógreiðdur lífeyrir ..............0..0.0. 0... 00. —  23650.24 

  

Kr. 778328.44 

Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna árið 1960. 

  

Gjöld 
I. Lífeyrir .....................0 0000... kr. 778328.44 

Kr. 778328.44 
-- Tekjur 

I. Iðgjöld, ....................202000.0.eeess se kr. 374394.72 
TI. Halli 1960 ...................2.0.00. nes — 403933.72 

  

Kr. 778328.44 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna 31. des. 1960. 

Eignir 
I. Sjóður ...............00.000000e nr kr. 1520991.75 

II. Innheimtumenn ...............0.0.0 0000 vv sn — 1177960.68 
III. Ógreiddir vextir .................0....0.. 000. — 154694.70 
IV.:Verðbréf ;............0.0.00 00. FR —- 4586755.50 

  

Kr. 7440402.63



Nr. 92. 218 

Skuldir 
Innheimtumenn ............2.2. 0000... er kr. 520.00 

II. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári .......................... kr. 6476049.34 
2. Aukning 1960 ............000000 0000... —  963833.29 

  — 17439882.63 
  

Kr. 7440402.63 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna árið. 1960. 

  

  

  

  

i Gjöld: 
I. Lifeyrir ..............0...202 00. kr. 638718.00 

Il. Kostnaður .......................00. 0. .n rns -—  18750.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ........................0. 00... enn — 61705.98 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning .................. —  963833.29 

Kr. 1683007.27 
Tekjur 

I. Tilfallin iðgjöld ........................ 0000... kr. 975429.81 
II. Vextir .............200002 020. — 402393.02 

IIL Endurgreiddar lífeyrishækkanir ......................0... -.. — 305184.44 

Kr. 1683007.27 
Reykjavík, 1. júlí 1961. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Nr. 93. 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1961. 

Tekjur ' 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1961 ...........0...000000 0000 kr. 1834251.65 
2. Minningargjafir afh. 1961 ...................... kr.  1475.00 
3. Samúðarskeyti Landssímans .................. — 812833.05 

— — 314308.05 
4. Greiddir vextir 1961 ...........0...20.0000 0000 00 nn —  162098.85 
5. Utdregin verðbréf 1961: 

a. Innanríkislán 1941 .....................0... kr. 10000.00



b. Veðdeildarbréf Landsbankans 
c. Byggingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðsins . 

F
G
 

F
R
 

m
o
 
A
s
s
 

Eign sjóðsins 1. jan. 1961 
Vextir í Söfnunarsjóði 1960 

— Landsbankanum, viðskiptabók 

sparisjóðsbók 

Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Hálf jörðin Hagi í Skorradal 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 460 
— Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5461 

sparisjóðsbók nr. 31353 

Eign sjóðsins 1. janúar 1962: 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 456 

Styrkveitingar til sjúklinga 1961 
Önnur gjöld, sbr. fskj. 1—16 
Til jafnaðar tekjulið 5 
Eign sjóðsins 1. janúar 1962: 

  

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ........ 
Veðdeildarbréf Landsbankans 

Innanríkislán Sogsvirkjunarinnar 1951 ..... 
Byggingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðsins . 

Bankainnstæður 

'Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar ........ 

Í Söfnunarsjóði, útborgunardeild ........... 
Hjá gjaldkera sjóðsins 

Nr. 93. 

  

  

  

  

ER kr. 15000.00 

3000.00 

kr.  28000.00 

Kr. 2338658.55 
Gjöld: 
RAIN kr.  79822.95 

FER — 21570.30 

FRIÐA — 28000.00 

kr 950.00 

FERÐ 54000.00 

- 15000.00 

— 25000.00 

— 10000.00 

FIRRA — 2018239.80 

— 50000.00 
FRA — 36075.50 

————. — 2209265.30 

Kr. 2338658.55 

Steinunnararfur. 

Tekjur 
FR kr. 28279.37 
RAI kr. 401.92 

FEU — 1892.97 

sr — 16.25 

— 2311.14 

Kr. 30590.51 
Gjöld 

UNNIR kr. 1050.00 

EI kr. 6317.39 

FAIR —- 22926.11 

ARA — 297.01 

— 29540.51   

  

Kr. 30590.51 

Minningargjöf um Hans Nathansson og Kristínu Þorvarðsdóttur. 

SARA 2. kr. 8786.12. 
ARRNARNAANANNN rue. — 592.94 

Kr. 9329.06 

ANNANN OÐNÐR RN kr. 9329.06 
  

Kr. 9329.06
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Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: 

Stefán, Ólafíu, Elísabet, Sveinbjörn og Steinunni. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1961 .............00000000 00 .nen renn kr. 9972.91 
Vextir í Búnaðarbankanum ..............000.e00e.eeeeneenn en. —  896.37 

Kr. 10869.28 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Í Búnaðarbankanum, sparisjóðsbók nr. 60749 ...........0.0000.00... kr. 10869.28 

  

Kr. 10869.28 

Minningargjöf um Hans Wíum sýslumann. 

  

  

  

  

  

' ' Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1961 .............00000.e enn eenn ner kr. 5385.32 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók .„...........0..2.... kr. 461.07 
— - — sparisjóðsbók .......0000002... — 1827 

— 479.34 

Kr. 5864.66 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5468 ......1.00000000. 0... 0... kr. 5584.82 
- — sparisjóðsbók nr. 9009 ..........00.000 00.00.0000. — 279.84 

Kr. 5864.66 

Minningargjöf um Þórunni Jónasson. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1961 ...............0200 0000 nnlnve rn kr. 11039.03 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók .............0... kr. 938.16 
— - — sparisjóðsbók ................ —- 28.00 
— — Útvegsbankanum, bankabók .............00..... — 14.98 

— 981.14 

Kr. 12020.17 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5469 ........0000000 0000... kr. 11362.33 

sparisjóðsbók nr. 9011 ........0000020 0000... —… 428.15 
- Útvegsbankanum, bankabók nr. 14350 ........0.00000000. 0... —  229.69 

  

Kr. 12020.17)
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- Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 

Nr. 93: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1961 ...................00.00 0. 0nen nn kr. 6995:88 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók .............0.00 00... ARA — 629.55 

Kr. 7625.43 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5462 ...............0.. 00.00.0000. kr. 7625.43 

Kr. 7625.43 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Tekjur 
Eignir sjóðsins 1. jan. 1961 ............0.0..... 0000 en kr. 23679.03 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptábók ................ kr. 2118.02 
— - — sparisjóðsbók ..........00.... — 9.80 

— 2127.82 

Kr. 25806.85 
Gjöld: 

Eign: sjóðsins 1. jan. 1962: FE 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5467 ...............0.0...0.2.. … kr. 25796.64 
- — 0, sparisjóðsbók nr. 9012 .........0000.0.00.. AR — 10.21 

Kr. 25806.85 

Minningargjöf um Gísla Oddsson skipstjóra. 

a . Tekjur . SR 
Eign sjóðsins Í. jan. 1961 ..............00..0.00 00 ennn snara. kr. 19775.38 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ................. kr. 1745.91 
— - — sparisjóðsbók ................ — 26.32 

- — 1772.23 

Kr. 21547.61 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5466 ..............20000000.... kr. 21145.05 
em sparisjóðsbók nr. 9010 ................000.0.0.. mm 402.56 

FE Kr. 21547.61
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Minningarsjóður Guðjóns Björnssonar og Guðlaugar Jónsdóttur. 

  
  

  

  

  

  

Reykjavík, 4. janúar 1962. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1961 ..............0....0..00 0000 kr. 112401.99 
Vextir af Innanríkisláni Sogsvirkjunar 1951 ........... kr. 3600.00 
—- í Landsbankanum, viðskiptabók ................ — 4972.16 
— - — sparisjóðsbók ............. . — 15.89 
— - — sparisjóðsbók .............. — 1449 

—  8602.54 

Kr. 121004.53 
Gjöld 

Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 

Innanríkislán Sogsvirkjunar 1951 .....................0 0000... kr. 60000.00 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5471 ...............000.0..... — 60853.89 
- — sparisjóðsbók nr. 9471 ................0.0..0.. — 68.35 
— — sparisjóðsbók nr. 39189 ...........000000. 00. — 82.29 

Kr. 121004.53 

Sjóður Marsibilar Ilugadóttar. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1961 ................000.. 0000 sn. “2. kr. 26588.91 
Vextir af innanríkisláni Sogsvirkjunar 1951 ........... kr. 300.00 ið 
— í Landsbankanum, viðskiptabók ..............!.. — 1942.58 
— - — sparisjóðsbók ................ — 19.46 

— 2262.04 

Kr. 28850.95 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. jan. 1962: 
Innanríkislán Sogsvirkjunarinnar 1981 ............................. kr. 5000.00 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5463 sees. — 23553.31 
- — sparisjóðsbók nr. 14589 .........0.0..0.00000 000. — 297.64 

Kr. 28850.95 

Við undirritadar höfum yfirfarið ársreikning þennan og borið hann saman við 
tilheyrandi fylgiskjöl og höfum ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík, 24. janúar 1962. 

Jakobína Jósefsdóttir. Sigríður Brynjólfsdóttir. 
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkv. heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 26 1958, og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Kópavogs, er hér með bönnuð öll stöðvun og staða ökutækja 
á Reykjanesbraut innan lögsagnarumdæmis Kópavogs, önnur en stöðvun strætis- 
vagna á vegarútskotum, sem til þess eru ætluð. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 10. mai 1962. 

Sigurgeir Jónsson. 

14. ágúst. Nr. 95. 
REGLUGERÐ 

um sameiginlega innheimtu opinberra gjalda í Reykjavík. 

Í Reykjavík hefur, í samræmi við lög nr. 68/1962, verið gerður samningur milli 
fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs, borgarstjóra f. h. borgarsjóðs og Sjúkrasamlags 
Reykjavíkur, um sameiginlega innheimtu opinberra gjalda. Sérstök stofnun, Gjald- 
heimtan, innheimtir gjöldin og starfar hún á vegum Reykjavíkurborgar. Heimilt er að 
innheimta í einu lagi á sérstökum gjaldheimtuseðli þinggjöld, er innheimt hafa verið 
samkvæmt skattreikningi, útsvör, aðstöðugjald og sjúkrasamlagsgjöld. Um innheimtu 
gjalda samkvæmt gjaldheimtuseðli, svo og gjald ársgjalda og ábyrgð á greiðslu, gilda 
eftirfarandi reglur. 

1. gr. 
Gjalddagar opinberra gjalda samkvæmt gjaldheimtuseðli, skulu vera sem hér 

segir: 

a. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar, 1. marz, 1. april, 
1. maí og Í. júní, skal innheimta til greiðslu upp í gjöld yfirstandandi árs hjá 
hverjum gjaldanda fjárhæð jafnháa allt að helmingi sameiginlegra gjalda, sem 
honum bar að greiða næst liðið ár. Nú hafa tekjur gjaldanda á gjaldárinu 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 lægri gjöld verði 
lögð á hann en árið áður, og getur hann þá krafizt lækkunar á greiðslum sam- 
kvæmt þessum staflið. Skattstjóri ákveður lækkunina. Nú verður ljóst, þegar 
álagningu lýkur, að gjaldandi hefur þegar greitt meira en álögðum gjöldum nem- 
ur, og skal þá endurgreiða það, sem ofgreitt var, ásamt %% vöxtum fyrir hvern 
mánuð eða brot úr mánuði, sem féð var í vörzlum Gjaldheimtunnar. 

B 29 
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Álögð gjöld, að frádregnu því, sem greitt hefur verið samkvæmt a-lið, ber gjald- 
anda að greiða með fimm sem næst jöfnum greiðslum, þ. 1. ágúst, 1. sept., 1. 

okt., 1. nóv. og 1. des. 
Allar greiðslur samkvæmt þessari grein, skulu inntar af hendi í heilum krónum 
eða heilum eða hálfum tug króna, eftir ákvörðun Gjaldheimtunnar. 
Vangreiðsla á hluta gjalda samkvæmt þessari grein, veldur því, að öll gjöld gjald- 
andans á gjaldárinu falla í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki fyrr en 
15. næsta mánaðar eftir að álagningu er lokið. 

2. gr. 
Ef gjöld samkvæmt gjaldheimtuseðli eru ekki greidd áður en 2 mánuðir eru liðnir 

frá gjalddaga, skal greiða 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. 

S
R
 

3. gr. 
Hjón bera gagnkvæma ábyrgð á greiðslum opinberra gjalda, sem á þau eru lögð, 
enda búi þau saman, þegar álagning fer fram. 
Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ómyndugra, greiða opinber gjöld þeirra og 
bera ábyrgð á greiðslu þeirra (faðir eða foreldrar fyrir börn, stjúpbörn og fóstur- 
börn, skiptaráðendur fyrir dánar- og þrotabú o. s. frv.). 
Aðalumboðsmenn erlendra félaga eða stofnana, sem hér eiga að greiða opinber 
gjöld, bera ábyrgð á greiðslu þeirra fyrir þessa gjaldendur. 
Stjórnendur hlutafélaga, sem greiða erlendis heimilisföstum aðilum arð af hluta- 

fé í félögum eða fyrirtækjum hér á landi, skulu við greiðslu halda eftir sem svarar 
opinberum gjöldum af arðinum og tilsvarandi hlutafjáreign eða stofnfé. Ef hlut- 
aðeigandi aðilar vanrækja þetta og greiða eigi gjöldin, bera þeir sjálfir ábyrgð 

á greiðslu þeirra. 
Við greiðslu út úr landinu á launum, biðlaunum eða styrk úr ríkissjóði eða frá 
opinberri stofnun innlendri, skal halda opinberum gjöldum eftir, þ. e. greiða 
fjárhæðirnar að frádregnum gjöldum. 
Óheimilt er að slíta félagi og úthluta eignum þess fyrr en opinber gjöld þess hafa 
að fullu verið greidd fyrir allan starfstíma félagsins. 
Um ábyrgð kaupgreiðslna á opinberum gjöldum starfsmanna fer skv. 4. og 5. gr. 
Sá, sem hefur í þjónustu sinni erlenda menn, sem hér dvelja um stundarsakir eða 
samkvæmt atvinnuleyfi um tiltekinn tíma, ber fulla ábyrgð á greiðslu opinberra 
gjalda þessara manna, svo sem um hans eigin gjöld væri að ræða. Nú eru kaup- 
greiðendur aðila fleiri en einn á hinu sama ári og bera þeir þá hlutfallslega 
ábyrgð, miðað við þá fjárhæð, sem þeir hafa greitt honum í kaup. 

Til tryggingar ábyrgð þeirri, er að framan getur, skal kaupgreiðanda heimilt 
að halda eftir af kaupi gjaldanda allt að 20% af laununum. Ef kaup aðila er 
hærra en sem svarar kr. 6000 á mánuði, skal kaupgreiðanda þó heimilt að halda 
eftir allt að 35% af kaupinu. 
Nú er far látið í té án þess að gætt sé fyrirmæla í 7. og 8. gr. og ábyrgist þá út- 
gerð hlutaðeigandi skips eða flugvélar ógreidd gjöld farþega sem eigin gjöld. 
Hver sá aðili, er með ólöglegu atferli kann að vera valdur eða meðsekur að því, 
að einhver komist úr landi án þess að greiða gjaldkræf opinber gjöld, ber einnig 
sams konar ábyrgð á hinum vangoldnu gjöldum. 

4. gr. 
Kaupgreiðendur ábyrgjast, að gjaldendur, sem þeir greiða kaup, standi skil 
á opinberum gjöldum skv. gjaldheimtuseðli álögðum á gjaldárinu, á gjalddög- 
um, sem ákveðnir eru samkvæmt 1. gr. eða þegar kaup fellur til útborgunar
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eftir gjalddaga, og er kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til 
greiðslunnar, enda hafi áður komið fram krafa frá Gjaldheimtunni til kaup- 
greiðanda um, að hann haldi eftir af kaupinu fyrir greiðslunni. 

. Vilji Gjaldheimtan haga innheimtunni á þann veg, sem segir i a-lið, skal hún 
senda hverjum kaupgreiðanda í tæka tid tilkynningu um opinber gjöld þeirra 
gjaldenda, sem kaupgreiðandi greiðir gjöldin fyrir og senda jafnframt þrírit- 
aða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt, að um opinber gjöld skv. gjaldheimtu- 
seðli sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta gjaldanda í té slíka kvittun í hvert 
sinn, er hann greiðir upp í gjöld sín. Samriti af kvittuninni ber kaupgreiðanda 
að skila um leið og hann afhendir greiðsluna til Gjaldheimtunnar. 

- 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. 

- Gjaldheimtan getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi 
kaupþega til greiðslu á eldri skuldum samkvæmt sjaldheimtuseðli, ásamt dráttar- 
vöxtum og kostnaði. 

. Til lúkningar greiðslum samkvæmt e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en % 
hlutum af því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá gjaldanda, 
sem á fyrir heimili að sjá, en ella %. Nú skuldar maður opinber gjöld eldri en 
frá síðasta gjaldári, og getur Gjaldheimtan þá ákveðið, að hærri hlutfallstölu 
skuli haldið eftir af kaupi hans upp í gjöldin. 
Allir kaupgreiðendur skulu, þegar Gjaldheimtan krefst þess, skyldir til að láta 
henni í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem hún óskar, um nöfn 
starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og ár, heimilis- 
fang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga og önnur 
atriði, sem Gjaldheimtan óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu opin- 
berra gjalda af kaupi. Gjaldheimtan getur krafið um framangreindar skýrslur 
með munnlegri kröfu eða skriflegri, svo og með almennri auglýsingu, og setur 
Gjaldheimtan kaupgreiðendum frest til að skila skýrslum. 

- Allir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verka- 
fólks, skulu að kröfu Gjaldheimtunnar skyldir til að senda henni kaupskrár 
sínar eða afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfu um 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 greiðsl- 
ur upp í kaup, draga af kaupi gjaldanda fjárhæð, er nægir, til greiðslu sam- 
kvæmt a-lið, og heimilt er honum að draga af kaupi samkvæmt e- og f-liðum, 
svo og 20% af kaupi daglaunafólks samkv. h-lið, þó ekki af lægri kaupfjárhæð 
en 100 krónum, og skila Gjaldheimtunni því, sem þannig er haldið eftir, innan 
sex virkra daga frá útborgunardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir gjald- 
andann. Nú er kaup greitt að einhverju leyti í öðru en peningum, svo sem fæði, 
húsnæði eða öðrum hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi talin með kaup- 
greiðslu á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts. 

- Nú hættir gjaldandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur verið 
um greiðslu upp í opinber gjöld hans, áður en umkrafin skuld er að fullu greidd, 
og skal kaupgreiðandi þá tafarlaust tilkynna Gjaldheimtunni brottför gjald- 
andans. 

- Gjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt, að 
krafizt hefur verið greiðslu opinberra gjalda af kaupi gjaldanda.
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1. Ef kaupgreiðandi: 
1. vanrækir að láta Gjaldheimtunni í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar 

um gjaldendur innan tiltekins frests, 

2. greiðir gjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem skylt var 

samkvæmt þessari grein. 

3. skilar eigi til Gjaldheimtunnar eða umboðsmanna hennar, svo sem segir 

i i-lið, 
4. tilkynnir ekki brottför gjaldanda, svo sem segir í j-lið, 

þá ábyrgist hann sem geymslfé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá gjald- 

anda upp Í skuld hans, en sem eigin skuld opinberra gjalda 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 

gjaldanda sjálfum. 
m. Gjaldandi, sem ofgreitt hefur opinber gjöld til kaupgreiðanda samkvæmt þess- 

ari grein, á rétt til endurgreiðslu beint frá Gjaldheimtunni, hvort sem kaup- 

greiðandi hefur skilað gjöldunum eða ekki. 

5. gr. 

Á sama hátt og með sömu viðurlögum og í 4. gr. segir, getur Gjaldheimtan eða 

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt greiðslu opinberra gjalda af kaupi 

gjaldþegna hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi, svo og skýrslna um starfsmenn, 

sbr. g- og h-liði, þó ekki með almennri auglýsingu. 

6. gr. 

Kaupgreiðandi skal tilkynna skattstjóra mánaðarlega kaupgreiðslu til manna 

þeirra, sem um ræðir í h-lið 3. gr. og skila tryggingarfénu, sem haldið er eftir af 

kaupi þeirra, til Gjaldheimtunnar innan sex virkra daga frá útborgunardegi. 

Ef fjárhæð sú, sem heimilt er að halda eftir til að fullnægja skyldu til greiðslu 

opinberra gjalda, er sýnilega of há eða of lág, getur gjaldandi eða Gjaldheimtan, 

svo og kaupgreiðandi, snúið sér til skatístjóra og farið fram á, að hann úrskurði um, 

hve miklu skuli haldið eftir af kaupi gjaldanda til að standast téðar greiðslur. 

Ábyrgð kaupgreiðanda á þeim greiðslum, sem umfram kunna að vera þá upphæð, 

sem haldið er eftir samkvæmt úrskurðinum, fellur niður, enda hafi kaupgreiðandi 

skýrt rétt frá málavöxtum. 
Jafnskjótt og opinber gjöld gjaldanda hafa verið ákveðin, skal Gjaldheimtunni 

skylt að endurgreiða gjaldanda það, sem of mikið kann að hafa verið greitt til 

hennar. 
Taka má áðurnefnd gjöld lögtaki hjá gjaldanda sjálfum, svo og hjá þeim, 

er ábyrgð bera á þeim. 

7. gr. 

Nú er einhver þeirra erlendu gjaldenda, sem um ræðir í h-lið 3. gr. á förum 

af landi burt, og skal honum þá skylt að tilkynna skattstofu um það með a. m. k. 

einnar viku fyrirvara. Sé kaupgreiðanda kunnugt um brottförina, ber honum einnig 

að tilkynna hana framangreindum aðila. Jafnframt gefur kaupgreiðandi skattstofunni 

skýrslu um allar kaupgreiðslur til gjaldanda hér á burtfararárinu til brottfarardags. 

Skattstofan ákveður opinber gjöld gjaldanda af tekjum hans frá komudegi til 

brottfarardags og tilkynnir kaupgreiðanda, gjaldanda sjálfum og Gjaldheimtunni 

um álagningu þegar í stað. 
Óheimilt er að selja þeim gjaldendum, er um ræðir í h-lið 3. gr., farmiða eða 

taka þá til flutnings til útlanda, nema færðar séu sönnur á með vottorði Gjald-
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heimtunnar, að opinber gjöld séu að fullu greidd eða trygging sett fyrir greiðslu 
þeirra. Einnig er útgerð skips eða flugfélagi óheimilt að leysa starfsmann sinn 
úr þjónustu erlendis, nema opinber gjöld hans hafi verið greidd eða trygging sett 
fyrir greiðslu. 

Lögreglustjóra eða útlendingaeftirliti er heimilt að banna farþegum að fara úr 
landi, hafi þeir aflað sér fars án þess að sætt hafi verið ákvæða hér á undan. 
Einnig getur lögreglustjóri bannað brottför annarra en farþega, ef ætla má, að þeir 
eigi ólokið greiðslum opinberra gjalda hér á landi. 

8. gr. 
Enginn má selja innlendum manni eða láta honum á annan hátt í té far til út- 

landa, nema færðar séu sönnur á með vottorði Gjaldheimtunnar, að opinber gjöld 
hans hafi verið greidd eða um þau samið. 

Nú ætlar maður af landi brott alfarinn eða til langdvalar erlendis, að því er 
ætla má, að dómi skattayfirvalda, og skal honum þá skylt að greiða áður en hann 
fer úr landi opinber gjöld sín til brottfarardags samkv. eftirfarandi reglum: 

1. Opinber gjöld undanfarinna gjaldára skal hann greiða að fullu, og skulu gjöld 
þess fyrir síðast liðið ár ákveðin með sérstakri álagningu fyrir brottför hans, 
hafi almenn álagning þá ekki farið fram. 

2. Opinber gjöld fyrir þann hluta brottfararársins, sem liðinn er við brottför, 
skal hann greiða að fullu miðað við þær tekjur, er hann hefur haft til brott- 
farardags. 

9. gr. 
Nú ætlar maður af landi brott, en þó ekki til langdvalar, og má þá skylda hann 

til að greiða áður en hann fer úr landi opinber gjöld sín til brottfarardags, eða 
tryggja greiðslu á þeim sem hér segir: 

1. Opinber gjöld vegna undanfarinna ára skal honum skylt að greiða að fullu, eða 
— ef Gjaldheimtan telur það nægja — að setja fyrir þeim tryggingu. 

2. Opinber gjöld fyrir þann hluta brottfararársins, sem liðinn er við brottför, skal 
hann tryggja með greiðslu inn á biðreikning hjá Gjaldheimtunni eða setja fyrir 
þeim fullnægjandi tryggingu. Sé krafizt greiðslu inn á Þbiðreikning, skal fjár- 
hæð greiðslunnar ákveðin hlutfallslega eftir dvöl gjaldanda í landinu á Þrott- 
fararárinu og gjöldum hans fyrir síðastliðið ár, nema ástæða þyki til að ákveða 
greiðsluna hærri eða lægri vegna breytinga á hag gjaldanda. 
Víkja má frá ákvæðum þessarar greinar, telji Gjaldheimtan eigi þörf sérstakrar 

tryggingar, eða ef sérstaklega stendur á. 

10. gr. 
Gjöld, sem innheimt eru samkvæmt gjaldheimtuseðli, svo og dráttarvexti af 

þeim, má taka lögtaki í einu lagi. Sama gildir um fyrirframgreiðslu. 
Gjaldheimtan er aðili að málum, sem rísa kunna af innheimtu hinna ýmsu gjalda, 

er henni er falið að krefja. 

11. gr. 
Heimilt er að beita um einstök gjöld hinnar sameiginlegu innheimtu ákvæðum 

einstakra heimildarlaga og gildandi reglugerða, er settar hafa verið samkvæmt þeim, 
að svo miklu leyti, sem þar er að finna fyllri ákvæði um innheimtu og ábyrgð á 
greiðslu en hér eru sett. 

12. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. í lögum nr. 68/1962, um heimild 
til sameiginlegrar innheimtu opinberra gjalda og heimildum í lögum um hin ein- 
stöku gjöld, sem innheimt verða samkv. gjaldheimtuseðli, kemur til framkvæmda



Nr. 95. 298 14. ágúst. 

við álagningu opinberra gjalda á árinu 1962. Gilda ákvæði hennar einnig um inn- 
heimtu eftirstöðva einstakra gjalda, er þá kunna að vera ógreidd, að svo miklu 
leyti, sem Gjaldheimtunni verður falið að innheimta slíkar eftirstöðvar. 

Fjármálaráðuneytið, 14. ágúst 1962. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 

Nr. 96. 24. maí. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, um skipan 

gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

1. gr. 
Síðari málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þegar um innflutning frílistavöru gegn gjaldfresti er að ræða, ber innflytjanda, 
áður en varan er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka grein fyrir 
væntanlegum innflutningi og semja um greiðslufyrirkomulag vörunnar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., öðlast gildi 1. júni 1962. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 24. maí 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Oddur Guðjónsson. 

Nr. 97. . 18. júní. 
AUGLÝSING 

z 
um sérstakar varúðarráðstafanir í sambandi við notkun eiturefna 

við úðun trjágarða. 

1. gr. 
Allir þeir, er nota eitruð efni til úðunar á trjágörðum, skulu gæta fyllstu 

varúðar í meðferð slíkra efna. Skal þeim skylt að festa upp á áberandi stað við 
hvern garð, sem úðaður er, prentaðar leiðbeiningar með nauðsynlegum varúðar- 
reglum. Jafnframt skal öllum íbúum viðkomandi húss gert viðvart áður en úðun 
hefst, svo og íbúum aðliggjandi húsa. 

2. gr. 
Um brot gegn ákvæðum auglýsingar þessarar fer eftir 11. gr. laga nr. 24 1. 

febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum.
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Framangreind ákvæði eru sett samkvæmt lögum nr. 24 1. febrúar 1936, um 
eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og öðlast gildi 
þegar í stað. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 18. júní 1962. 

Bjarni Benediktsson.   
Elías Elíasson. 

11. júlí. i Nr. 98. 
AUGLYSING 

um breyting á auglýsingu um skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi 

nr. 155 22. sept. 1942. 

Við auglýsinguna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Nú hefur umsækjandi um skeið starfað sem kandidat í einhverju eftirtalinna 

sjúkrahúsa: Fjórðungssjúkrahúsi Ísafjarðar, Fjórðungssjúkrahúsi Norðfjarðar, 
Kristneshæli, Vífilsstaðahæli, Sjúkrahúsi Vestmannaeyja, Sjúkrahúsi Keflavíkur eða 
Sjúkrahúsi Akraness, og leggur fram skilríki fyrir því, og styttist þá skylduþjón- 
ustutími sá, sem tilskilinn er í fyrri málsgrein, um þann tíma, sem hann hefur 
unnið á fyrrgreindum stofnunum. 

Reglur þessar gilda fyrst um sinn og þar til öðruvísi kynni að verða ákveðið. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar þeim, sem hlut eiga að máli. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 11. júlí 1962. 

F. hr. 

Baldur Möller.   
Elías Elíasson. 

2. júlí. Nr. 99. 
REGLUGERÐ 

um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkurflugvelli. 

1. gr. 
Hámarkshraði ökutækja á öllum vegum lögsagnarumdæmis Keflavíkurflugvallar 

er ákveðinn 45 km á klukkustund, með þeim undantekningum, er greinir í 2. gr. 

. 2. gr. 
Á eftirtöldum vegum má þó hámarkshraði vera 70 km á klukkustund: 
Flugvallarbraut frá aðalhliði flugvallarins að gatnamótum Víkingsgötu. 
Flugbraut „F“ frá Austurbraut að Alþjóðavegi. 

c. Grjótagata og Austurbraut frá NCO-klúbbnum að Grænáshliði. 

s
p
 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. heimild i 4. mgr. 50. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 

1958, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi fallin auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Kefla 
víkurflugvelli nr. 89 frá 20. ágúst 1959. 

Utanríkisráðuneytið, 2. júlí 1962. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Hörður Helgason. 

Nr. 100. 15. júni. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 4 á Lyfsöluskrá II frá 1. febrúar 1961. 

Frá og með 1. júlí 1962 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar i dag, 
á Lyfsöluskrá II frá 1. febrúar 1961. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. júní 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Elías Elíasson. 

Nr. 101. 5. júlí. 
AUGLÝSING 

um umferð í Seltjarnarneshreppi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps hafa verið settar 
eftirfarandi reglur um umferð í kauptúninu skv. heimild í 65. gr. umferðarlaga, 
nr. 26 frá 2. maí 1958. 

1. Bifreiðastöður. 

Bifreiðastöður eru bannaðar við Tjarnarstíg og Lambastaðabraut frá gatna- 
mótum við Tjarnarstíg. 

2. Einstefnuakstur. 

Bannaður er akstur bifreiða um Melabraut til vesturs og suðurs frá gatna- 
mótum við ónefnda götu (A. götu). 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 5. júlí 1962. 

Björn Sveinbjörnsson, 
settur.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sólheimakapellu, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 9. júlí 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sólheimakapellu. 

1. gr. 
Sólheimakapella er reist í hinum gamla kirkjugarði Sólheimasóknar af fimm 

áhugamönnum búsettum í hinni fornu Sólheimasókn. Kapellan er ætluð til nota við 
greftranir í kirkjugarðinum, svo og til allra almennra kirkjulegra athafna eftir sam- 
komulagi við sóknarprest Víkurprestakalls. 

2. gr. 
Sjóður Sólheimakapellu er stofnaður með gjöf frá kvenfélagi Dyrhólahrepps, 

kr. 5000.00, sem gefnar eru til minningar um 30 ára starf félagsins. Í gjafabréfi, dag- 
settu 15. júlí 1959, er fram tekið, að fénu megi aðeins verja til fegrunar og viðhalds 
Sólheimakapellu. 

3. gr. 
Annað fé sjóðsins, auk venjulegra vaxta, eru gjafir og áheit, sem kapellunni 

kunna að berast. 

4. gr. 
Fé sjóðsins skal varið til fegrunar og viðhalds kapellunni. Þó er óheimilt að 

skerða höfuðstól meira en svo, að jafnan standi kr. 10000.00 eftir. 

5. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í hinum almenna kirkjusjóði 

6. gr. 
Stjórn Sólheimakapellu skal skipuð 5 mönnum. Sjálfkjörnir séu sóknarprestur 

Víkurprestakalls (Skeiðflatarsóknar) og formaður sóknarnefndar Skeiðflatarsóknar. 

Auk þess skulu 3 menn kosnir á aðalsafnaðarfundi Skeiðflatarsóknar til 6 ára í senn, 
og tveir til vara, og skulu þeir allir hafa búsetu vestan Hafursár. Sóknarpresturinn 
er formaður stjórnarinnar. 

7. gr. 
Stjórn kapellunnar skal annast umsjón og viðhald hennar. Enn fremur skal 

hún annast reikningshald kapellunnar og halda skrá yfir gjafir og áheit, er henni 
kunna að berast. Reikningar skulu endurskoðaðir á héraðsfundi og síðan lagðir 
fyrir safnaðarfund Skeiðflatarsóknar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á þessari skipulagsskrá. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð látinna barna Björns 
Jónssonar og Guðrúnar Jónsdóttur, Laugahlíð, Svarfaðardal, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 18. júlí 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð látinna barna Björns Jónssonar og Guðrúnar Jónsdóttur, 

Laugahlíð, Svarfaðardal. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður látinna barna Björns Jónssonar og Guðrúnar 

Jónsdóttur, Laugahlíð, Svarfaðardal. Hann er stofnaður árið 1950 með kr. 3000.00, 

þrjú þúsund krónum, til minningar um börn þeirra hjóna, er létust í æsku. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að gleðja þau börn í Svarfaðardalshreppi, er verða fyrir 

þungum sorgum við missi foreldra sinna, annars eða beggja. Sjóðnum má einnig 
beita í sama tilgangi gagnvart einstæðings gamalmennum. 

Það skal á valdi forráðamanna sjóðsins að ákveða hverju sinni, hvenær þeir 
telja ástæðu til að veita úr sjóðnum samkvæmt markmiði hans. 

3. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Svarfdæla eða annarri peningastofnun. Skulu 

allir vextir leggja við höfuðstól árlega, unz sjóðurinn hefur náð kr. 5000.00, fimm 
þúsund krónum. Eftir það má verja árlega % ársvaxta samkvæmt tilgangi hans, en % 
skal árlega leggja við höfuðstól, og alla vexti þau ár, er sjóðstjórnin telur ekki 
ástæðu til að beita fjárveitingarákvæði hans. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu oddviti Svarfdælahrepps og prestur 

Vallaprestakalls sjálfkjörnir, en þriðji stjórnarnefndarmaður skal vera kona, útnefnd 
til fjögurra ári í senn af hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps. 

Reikningshald sjóðsins sé jafnan í höndum oddvita. 

5. gr. 
Skipulagsskrá þessari má síðar breyta, ef eigi þykir ástæða, með breyttum tímum, 

til að láta sjóðinn starfa að því marki, er honum er sett í skipulagsskrá þessari. 
Þó skal jafnan velja honum verkefni, sem allra skyldast þeim, sem hann hefur nú. 

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

Akureyri, 13. maí 1962. 

Guðrún Jónsdóttir. Björn Jónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Hofsóshrepps. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Hofsóshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á því svæði, er hún nær yfir og getur fullnægt, svo og á Hofsóshöfn. 

2. gr. 
Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast öll 

framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, fjárreiður hennar og um- 
sjón eigna, í samráði við oddvita og hreppsnefnd. Í vatnsveitunefnd skulu vera þrír 
menn og aðrir þrír til vara. Vatnsveitunefnd skiptir sjálf með sér verkum. 

3. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um þorpið svo víða, sem fært þykir, 

svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim í fyrirhuguðu vegarstæði, götu eða 
opnu svæði, er lóðir þeirra liggja að. Frá aðalæðum skulu húseigendur leggja vatns- 
æðar í hús sín á sinn kostnað. 

Tengigjald greiði húseigandi um leið og hann sækir um eða fær leyfi til að tengja 
við vatnsveitu hreppsins, og nemur tengigjaldið kr. 500.00 af hverju húsi og 1% 
af fasteignamatsverði íbúðarhúsa og 2% af fasteignamati húsa, sem greiða vatns- 
skatt samkvæmt 15. grein þessarar reglugerðar. 

4. gr. 
Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveitu Hofsóss, skal senda vatns- 

veitunefnd skriflega umsókn þar um. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um, hve 
mikið vatn. hlutaðeigandi telur sig þurfa að nota. 

5. gr. 
Skylt er húseiganda eða lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum vel við, og 

láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar bilanir. Hann skal sér- 
staklega gæta þess, að ekki frjósi í þeim. Enginn má setja aflvélar í sambandi við 
vatnsveituna, nema með samþykki vatnsveitunefndar, og með þeim útbúnaði, sem 
hún telur tryggan. 

6. gr. 
Vatnsveitunefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, ef skortur er á 

vatni. Þá getur hún lokað fyrir vatnið, þegar þarf vegna hreinsunar á vatns- 
geymum eða viðgerðar á vatnsæðum. Slík lokun. skal tilkynnt fyrirfram, ef tök eru 
á. Fullan vatnsskatt ber að greiða, þótt slík lokun fari fram. 

7. gr. 
Vatnsveitunefnd er heimilt að loka fyrir vatn hjá þeim, sem eftir ítrekaða 

áminningu eyða vatni að óþörfu, eða vanrækja að gera við bilanir á leiðslum 
sínum, svo og ef þeir hafa vatnsæðum sínum þannig fyrir komið, að óþrif hljótist 
af, eða greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

8. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveitunnar, 

svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti,
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sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir sam- 

kvæmt mati, ef ekki næst samkomulag. 

9. gr. 
Vatnssala til skipa fer fram á bryggju hafnarsjóðs og fleiri bryggjum, ef þurfa 

þykir, og er bryggjueigendum skylt að leyfa afhendingu vatns til skipa á bryggjum 
sínum og lagningu vatnsæða og uppsetningar mælitækja í húsum og á bryggjum 

í þessu skyni samkvæmt 8. grein. 

10. gr. 
Hver sá, sem tekur vatn úr vatnsveitunni án heimildar, eða á annan hátt en 

ráð er fyrir gert, í þeim tilgangi að losna við að greiða gjald fyrir, skal sæta 
sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum, auk þess sem honum er 
skylt að greiða fyrir vatnið samkvæmt mati vatnsveitunefndar. 

11. gr. 

Hver sá, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, brunna hennar 
eða önnur mannvirki, skal greiða fullar bætur fyrir samkvæmt mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, og sæti sektum, nema þyngri refsing liggi við. 

12. gr. 
Vatnsveitunefnd eða trúnaðarmönnum hennar er heimilt að fara í hús manna, 

þar sem vatnsæðar liggja, til athugunar og aðgerða. Ef útbúnaði er að einhverju 
leyti ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta úr því, ella er vatnsveitunefnd 
heimilt að gera það á hans kostnað. 

13. gr. 
Af öllum húsum í Hofsóshreppi, sem virt eru til fasteignamats og vatni er veitt 

í, eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra telst til, 
skal greiða vatnsskatt. Skatturinn skal lagður á eftir lögskipaðri fasteignamats- 
virðingu húsanna. Skatt skal einnig greiða eftir virðingarverði fastra véla, sem 
í húsinu eru, ef þær eru vátryggðar ásamt því, og nota vatn úr vatnsveitu hreppsins. 

Nú er hús, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og 
ákveður þá vatnsveitunefnd skattinn. 

14. gr. 
Af öllum húsum í Hofsóshreppi, sem svo er ástatt um, sem um getur í 13. gr. 

reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt að upphæð 1.8% — einn komma átta 
af hundraði — af fasteignamatsverði, þó skal lágmark skattsins vera kr. 350.00 
fyrir hvert íbúðarhús. Auk þess skal greiða kr. 300.00 fyrir hverja íbúð, sem búið 
er í umfram eina í hverju húsi. 

15. gr. 
Af húsum, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna atvinnu, 

sem í þeim er rekin og útheimtir mikið vatn, svo sem verksmiðjur, baðhús, þvotta- 
hús, iðnaðarfyrirtæki o. fl., skal greiða í vatnsskatt 3% — þrjá af hundraði — af 

fasteignamatsverði. 

16. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða vatnsskatt sem hér segir: 

1. Af hverri tunnu saltaðrar síldar ..........0202.00 0000... kr. 0.50 
2. — hverri tunnu flakaðrar síldar ........000r0eeeerersenennenene — 0.75 
3. — hverri smålest innvegins nýs fiskjar ..........020000000.0.0.0... — 2,50
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4. Fyrir vatn til fiskþvottar, af hverju skippundi .............0.... kr. 0.50 
5. — hverja frysta síldartunnu ...........202000 0000. s.n... — 0.50 
6. — hvern kjåtskrokk .......2.00000000 enn — 0.40 
7.  — vatn í steypu, af hverri sementstunnu ........0000000000000. — 1.00 
8. — hverja bifreið, skrásetta í Hofsósi — árgj. .....0..00.000.0... — 100.00 
9. — hvern krana utanhúss — árgjald ...........0.0000 00. ..0...00. — 30.00 

10. — hvern stórgrip, sem stendur inni — árg. .........000000... — 30.00 
11... — hverja 100 litra lifrar tekna til bræðslu ..........000000... — 1.00 

17. gr. 
Komi til vatnsnotkunar umfram það, sem um getur í 14., 15. og 16. gr., hefur 

vatnsveitunefnd heimild til að ákveða vatnsskattinn. Heimilt er að selja vatn eftir 
mæli, er vatnsveitan leggur til, en notendur greiða fyrir hæfilega leigu eftir ákvörðun 
vatnsveitunefndar. Sé vatn selt eftir mæli, skal greiða kr. 1.20 fyrir smálest af fyrstu 
1000 smálestunum, og kr. 0.70 fyrir smálest af því, sem fram yfir er. 

18. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Atvinnurekandi, útgerðar- 

maður eða útflytjandi ber ábyrgð gagnvart vatnsveitunni á greiðslu vatnsskatts af sild 
og öðrum fiski. Eigandi framleiðslustöðvar ber ábyrgð á, að vatnsskattur sé greiddur 
af vatnsskattsskyldri framleiðslu eða verkun á stöð hans. 

19. gr. 
Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 15.00 fyrir smálest, en minnsta gjald skal þó vera 

kr. 30.00 fyrir fiskiskip og kr. 50.00 fyrir önnur skip. Þá er hreppsnefnd heimilt að 
ákveða að hafskipabryggja Hofsóshrepps greiði vatnssveitunni ákveðna upphæð á 
ári Í vatnsskatt eftir ákvörðun hreppsnefndar, enda hafi bryggjan þá allar tekjur 
af vatnssölu þeirri, er fram fer á bryggjunni, að undanskyldum framleiðslugjöld- 
um sjávarafurða, sem um ræðir í 16. gr. 

20. gr. 
Skip, sem vatnsveitan hefur afhent vatn, má ekki, að viðlögðum sektum, fara 

úr höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. Vatnsskatt 
má innheimta með lögtaki á kostnað notanda. 

21. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts húsa er 30. 

júní ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur 
samkvæmt 16. gr. fellur í gjalddaga um leið og varan er framleidd eða flutt á skips- 
fjöl til útflutnings. Vatnsskattur samkvæmt 17. gr. fellur í gjalddaga mánaðarlega 
eftir á eða þegar verksmiðjurekstur hættir ár hvert. 

22. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd fyrir eitt ár í senn að hækka eða lækka vatnsskattinn um 

allt að 50%. 
23. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 1000.00, nema þyngri refsing 
liggi við að lögum. 

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

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hofsóshrepps, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 1947,
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um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 262 2. desember 1950 fyrir vatnsveitu 
í Hofsóshreppi. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júlí 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 105. 26. júlí. 
SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar á fasteignum á kaupstaðarlóðinni. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 frá 23. júní 1932, um forkaupsrétt kaupstaða 
og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl., hefur bæjarstjórn Ísafjarðar gert eftir- 
farandi samþykkt: 

Ísafjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á eftirgreindum fasteignum á kaup- 
staðarlóðinni: 

1. Eftirtaldar eignir Kaupfélags Ísfirðinga: 
Lóð nr. 8 við Aðalstræti (norðurhluti). 
Hús og lóð nr. 10 við Aðalstræti. 
Hús og lóð nr. 12 við Aðalstræti (norðurhluti). 
Við Sundstræti: Fiskreitur, sláturhús, Ísafoldarbúð, geymsluhús og hjallur, olíu- 
stöð Olíufél. hf. og K. i, „Hvíta pakkhús“ og lóð, Wardslóð. Bryggjuhús og 
bryggja við Aðalstræti. 
Lóð og húseign Bjarna Gunnarssonar og Ólafs Sigurðssonar, nr. 8 við Aðal- 
stræti. 
Lóð og aðrar fasteignir nr. 9 við Aðalstræti, eign hf. Munins. 
Lóð nr. 11 við Aðalstræti, eign Knattspyrnufél. Vestri. 
Lóð nr. 12 við Aðalstræti, eign Kristjáns Kristjánssonar (suðurhluti). 

Lóð nr. 13 við Aðalstræti, eign Jóns Kristjánssonar og Hinriks Guðmundssonar. 
Lóð nr. 15 við Aðalstræti, eign Valdimars Veturliðasonar, Ellerts Eiríkssonar, 

Guðmundar Gíslasonar og Harald Aspelund. 
8. Húseign nr. 20 við Aðalstræti, eign Ásu Grímsson og Ásgeirs Sigurðssonar. 
9. Húseign nr. 21 við Aðalstræti, eign Gests Loftssonar. j 
0. Húseign nr. 25 við Aðalstræti, eign Magnúsar Elíassonar og Ágústs Péturssonar, 

Marselíusar Bernharðssonar og Sveinbjörns Sveinbjörnssonar. 
11. Húseign og lóð nr. 10 við Brunngötu, eign Ólafs Gunnarssonar og Guðbjarts 

Ásgeirssonar o. fl. 
12. Húseign og lóð nr. 12 við Brunngötu, eign Jóhannesar Bjarnasonar. 
13. Húseign og lóð nr. 12A við Brunngötu, eign Arinbjörns Guðnasonar. 
14. Húseign og lóð nr. 12B við Brunngötu, eign Júlíusar Geirmundssonar, dbú. 
15. Húseign og lóð nr. 12E við Brunngötu, eign Magnúsar Árnasonar. 
16. Húseign og lóð nr. 14 við Brunngötu, eigns Björns Guðmundssonar. 
17. Húseign og lóð nr. 16 við Brunngötu, eign E. O. Kristjánssonar, dbú. 
18. Húseign og lóð nr. 14 við Fjarðarstræti, eign Eggerts Halldórssonar o. fl. 
19. Húseign og lóð nr. 18 við Fjarðarstræti, eign Agnars Guðmundssonar og Ágústs 

Einarssonar. 
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. Húseign og lóð nr. 32 við Fjarðarstræti, eign Hermanns Sigurðssonar og Elí 
Ingvarssonar. 

. Húseign og lóð nr. 33 við Fjarðarstræti, eign Guðmundar E. Guðmundssonar. 
. Húseign og lóð nr. 35 við Fjarðarstræti, eign Leifs Jónassonar. 
. Húseign og lóð nr. 38 við Fjarðarstræti, eign Alberts Jónssonar og Guðmundar 

B. Oddssonar o. fl. 

Húseign og lóð nr. 39 við Fjarðarstræti, eign Aðalsteins Sigurðssonar og Bene- 
dikts Sigurbjörnssonar. 

. Húseign og lóð nr. 47 við Fjarðarstræti, eign Baldvins Jónssonar. 
. Húseign nr. 51 við Fjarðarstræti, eign Guðbrands Kristinssonar o. fl. 
. Húseign og lóð nr. 1 við Hafnarstræti, eign Elíasar J. Pálssonar. 
„ Lóð nr. 3 við Hafnarstræti, eign Guðmundar Kjartanssonar. 

Húseign nr. 5 við Hafnarstræti, eign Ágústs Leóssonar. 
. Húseign nr. 9 við Hafnarstræti, eign Neista hf., sölubúð og verkstæði. (Lóðin 

eign hafnarsjóðs). 

. Lóð nr. 11 við Hafnarstræti, eign Arngríms Fr. Bjarnasonar, Jónasar Magnús- 
sonar og Vilbergs Vilbergssonar. 

. Húseign og lóð nr. 17 við Hafnarstræti, eign Helgu Jakobsdóttur og Jóhanns 
Eiríkssonar. 

. Húseign og lóð nr. 33 við Hafnarstræti, eign Jóns B. Jónssonar og Hjartar 
Einarssonar. 

. Húseign og lóð nr. 1 við Hnífsdalsveg, eign Sigurðar Jónassonar. 
- Húseign og lóð nr. 3 við Hniífsdalsveg, eign Magnfreðs Jónassonar og Halldórs 

Benediktssonar. 

. Húseign og lóð nr. 5 við Hnifsdalsveg, eign Jóhanns S. H. Guðmundssonar. 

. Húseign og lóð nr. 8 við Hnífsdalsveg, eign Jóns Jóhannessonar o. fl. 
- Húseign og lóð nr. 10 við Hniífsdalsveg, eign Jens Markússonar. 

Húseign og lóð nr. 12 við Hnífsdalsveg, eign Kristjáns G. Sigurðssonar. 
. Lóð nr. 9 við Hrannargötu, eign Hrólfs Þórarinssonar (norðurhluti). 

. Lóð nr. 1 við Krók, eign Lúðvíks Kjartanssonar. 
. Lóð nr. 9 við Mjallargötu, eign Jóns Helgasonar. 
. Lóð nr. 2 við Silfurgötu, eign Péturs Bjarnasonar. 
- Lóð nr. 4 við Silfurgötu, eign Jóns Í. Magnússonar, dbú. 
. Lóð nr. 6 við Silfurgötu, eign Verzl. Dagsbrún og Karvels Olgeirssonar. 
- Lóð nr. 8 við Silfurgötu, eign Sveinbjörns Benediktssonar, dbú. 
. Lóð nr. 8A við Silfurgötu, eign Sigtryggs Jörundssonar. 
. Lóð nr. 12 við Silfurgötu, eign Sigríðar Ísaksdóttur, dbú. 
- Lóð nr. 12A við Silfurgötu, eign Stefáns Þorbjörnssonar. 
. Lóð við Silfurtorg, eign Jóns Í. Magnússonar, dbú. 
. Lóð nr. 7 við Skipagötu, eign Finnbjörns Hermannssonar, dbú. 
. Húseign og lóð nr. 12 við Skipagötu, eign Egils Kr. Jónssonar. 
. Lóð nr. 14 við Skipagötu, eign Önnu Óladóttur o. fl. 
Húseign og lóð nr. 1 við Smiðjugötu, eign Arnórs Magnússonar og Össurs 
Valdimarssonar. 

. Húseign og lóð nr. 1A við Smiðjugötu, eign Jens Einarssonar. 

. Húseign og lóð nr. 2 við Smiðjugötu, eign Hannesar Halldórssonar. 
. Húseign og lóð nr. 4 við Smiðjugötu, eign Magnúsar Árnasonar. 
. Húseign og lóð nr. 5 við Smiðjugötu, eign Tónlistarfél. Ísafjarðar. 

Húseign og lóð nr. 6 við Smiðjugötu, eign Magnúsar Ó. Jóhannssonar. 
Húseign nr. 6A við Smiðjugötu, eign Jóhanns Magnússonar. 

. Húseign og lóð nr. 7 við Smiðjugötu, eign Kristins Grímssonar.
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. Húseign og lóð nr. 8 við Smiðjugötu, eign Árna Magnússonar, Gunnars Ás- 
geirssonar og Ól. Ólafssonar. 

. Húseign og lóð nr. 9 við Smiðjugötu, eign Sigurðar J. Jóhannssonar og Hermanns 
Hálfdánssonar. 

. Húseign og lóð nr. 10 við Smiðjugötu, eign Guðmundar Björnssonar. 
. Húseign og lóð nr. 11 við Smiðjugötu, eign Bergmanns Þormóðssonar. 
. Húseign og lóð nr. 11A við Smiðjugötu, eign Odds Friðrikssonar. 
. Húseign og lóð nr. 12 við Smiðjugötu, eign Daníels Jónssonar. dbu, og Krist- 
mundar Gíslasonar. 

. Húseign og lóð nr. 13 við Smiðjugötu, eign Guðbjarts Jónssonar. 

. Lóð nr. 11 við Sundstræti, eign Steinunnar Gestsdóttur. 
. Lóð nr. 13 við Sundstræti, eign Skúla Þórðarsonar og Júlíusar Guðmundssonar. 
. Lóð nr. 15 við Sundstræti, eign Ágústs Péturssonar. 

Lóð Ágústs Péturssonar, undir svonefndum Árna-Hjalli við Sundstræti, Sunda- 
megin. 

Húseignir Ágústs Péturssonar allar, sláturhús o. fl, Sundamegin við Sundstræti 
(með fyrirvara kaupstaðarins, að því er varðar lóðarréttindi). 
Ásgeirshjallur, svonefndur, á Dokkulóð við Sundin, eign Margrétar Reinalds- 
dóttur og Odds Örnólfssonar, (með fyrirvara kaupstaðarins, að því er varðar 
lóðarréttindi). 

Lóð nr. 17 við Sundstræti, eign Sigurgeirs Sigurðssonar. 
Lóð nr. 21 við Sundstræti, eign Gísla H. Guðmundssonar. 

. Lóð nr. 23 við Sundstræti, eign Jakobs Falssonar o. fl. 
Lóð nr. 25 við Sundstræti, eign Einars Jóelssonar. 
Lóð nr. 25 við Sundstræti, eign Rögnvaldar Guðjónssonar o. fl. 

. Lóð nr. 27 við Sundstræti, eign Ól. Rósinkarssonar, L. Halldórssonar og Þor- 

steins Einarssonar o. fl. 

. Lóð nr. 27 við Sundstræti, eign Guðmundar Sigurðssonar og Guðmundar Guð- 
mundssonar. 

. Lóð nr. 29 við Sundstræti, eign Bjarna Guðmundssonar o. fl. 

. Lóð nr. 31 við Sundstræti, eign Hermanns Jakobssonar og Ragnars Áka Jóns- 
sonar. 

. Lóð nr. 37 við Sundstræti, eign Hallfriðar Halldórsdóttur. 
. Norurtanginn hf., lóðir og bryggja. 
. Lóð milli Sundstrætis og Skipagötu, eign Margrétar Reinaldsdóttur. 
. Lóð nr. 4 við Tangagötu, eign Halldórs M. Halldórssonar. 
. Húseign og lóð nr. 6 við Tangagötu, eign Stefáns J. Richter. 
. Húseign nr. 6 A við Tangagötu, eign Gunnlaugs Guðmundssonar. 
. Húseign og lóð nr. 8 við Tangagötu, eign Baldvins Þórðarsonar. 
. Húseign og lóð nr. 8A við Tangagötu, eign Guðna Bjarnasonar, dbú, og Torfa 

Jóhannessonar. 

. Húseign og lóð nr. 10 við Tangagötu, eign Guðmundar Guðmundssonar. 
. Húseign og lóð nr. 10 við Tangagötu, eign Ólafs Ólafssonar, dbú, og Steins Guð- 
mundssonar. 

. Húseign og lóð nr. 17 við Tangagötu, eign Sigurlaugs Sigurlaugssonar og Valdi- 
mars Þorbergssonar. 

. Húseign og lóð nr. 22 við Tangagötu, eign Maríasar Kristjánssonar. 
. Lóð hf. Fiskimjöl, Torfnesi. 
. Húseign og lóð nr. 3 við Þvergötu, eign Jóns Jónssonar, dbú. 
. Húseign og lóð nr. 4 við Þvergötu, eign Páls Sigurðssonar og Ívars Hjartarsonar. 

Húseign og lóð nr. 5 við Þvergötu, eign Ásbergs Kristjánssonar.



26. júlí. 239 Nr. 105. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá og með dagsetningardegi 
hennar að telja og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

27. júlí. Nr. 106. 
HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Grundarfjörð. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Grundarfjarðarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Spjararsnoppu, 

austan fjarðarins, beint í Flangasker og þaðan aftur í beina stefnu í svokallaðan 
Hamar, vestan við bæinn Krossness á vesturströnd fjarðarins. Að öðru leyti tak- 
markast höfnin af strandlínu milli þessara sömu staða. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Eyrarsveitar hefur á hendi stjórn hafnarmálanna, undir umsjón 

samgöngumálaráðuneytisins. 

3. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni hefur hafnarnefnd. Í hafnar- 

nefnd eiga sæti þrír menn, kosnir til sama tíma og á sama hátt og aðrar fastanefndir, 
er hreppsnefndin kýs. Heimilt er að kjósa menn í hafnarnefnd, þó þeir eigi ekki sæti 
í hreppsnefndinni. 

4. gr. 
Hafnarnefnd skipar hafnarvörð, setur honum starfsreglur og ákveður honum 

þóknun, að fengnu samþykki hreppsnefndar. 

5. gr. 
Hafnarvörður annast, í samráði við hafnarnefnd, allar daglegar framkvæmdir, 

eftirlit og umsjón með bryggjum, áhöldum og öðrum eignum hafnarinnar. 

TIl. KAFLI 

Um almenna reglu. 

6. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni eða þess eða þeirra, er hann setur til að gæta 
reglu. 

B 31
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Starfsmenn hafnarinnar skulu hafa einkennisbúning, þegar þeir eru að starfi 
við höfnina, ef hafnarnefnd krefst þess. Þyki einhverjum sér óréttur gerr af starfs- 
mönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarnefnd, en skipun starfs- 
mannsins ber jafnan að hlýða þegar í stað. Starfsmenn hafnarinnar skulu jafnan 
sýna þeim kurteisi, er þeir skipta við. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, sem þar 

eru unnin. 
8. gr. 

Öll veiði með skotum er bönnuð á höfninni. Bannað er að hleypa af skot- 
vopnum og skjóta flugeldum á höfninni eða landi hennar. 

9. gr. 
i Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 
Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skipsins 
og lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í skipinu og á því svæði, 
þar sem unnið er að fermingu þess eða affermingu. Bannað er að sjóða tjöru, Þik, 
fernisoliu og annað slíkt, sem eldhætta getur stafað af, í skipum á höfninni, svo og 
á landi hennar, nema með leyfi hafnarvarðar. 

10. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, né þétta eldri skip, eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi hafnarvarðar og með þeim skilmálum, sem hann 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

11. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiskum, matarleifum, fiskúr- 

gangi né öðru slíku. Skal það flutt þangað, sem hafnarvörður segir til. 

IV. KAFLI 

Um komu skipa og legu þeirra í höfninni. 

12. gr. 
Þegar skip kemur í höfnina, skal skipstjóri tafarlaust snúa sér til hafnarskrif- 

stofunnar, sem segir honum, hvar skip hans megi liggja. Þó nær ákvæði þetta ekki til 
mannvirkja einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar, að því er bryggjurými 

snertir. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan án leyfis 

hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo 
fyrir, og það enda þótt byrjað sé að ferma eða afferma skipið, en þá á skipstjóri 
öðrum fremur heimtingu á, að sér sé vísað á stað, þar sem fermingu eða affermingu 
er haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skipa, skal jafnan skylt að flytja skipið, 
ef hafnarvörður krefst þess. 

13. gr. 
Ekkert skip má liggja við taug (varp) á innri höfninni, nema með sérstöku leyfi 

hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðlum, 
nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggjur 
eða bólvirki, skal hafa fyrirskipuð ljós uppi á ljósatímanum.
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14. gr. 
Skip, sem koma inn á höfn, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið í 

festarauga, og eigi skipið að leggjast að bryggju eða bólvirki, skal hliðarbátum, 
botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggjur, nema við festarstólpana eða 

festarhringa að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klædd- 
ar, þar sem þær hvíla á bólvirkinu eða bryggjunni. 

Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggj- 
unni eða bólvirkinu. Þyki hafnarverði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafizt, 
að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífikefli milli skips og bólvirkis eða 
bryggju, ef hafnarvörður krefst þess. 

16. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða bólvirki. Ekki mega gufuskip hleypa 

vatni á bryggjur eða bólvirki, hvorki við þvott á þilfari, né heldur er þau hleypa 
burt gufuvatni, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með seglum 
og hlífdúkum, að vatnið fari beint í höfnina, en komist ei á bryggjur né bólvirki. 

17. gr. 
Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, 

að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 

18. gr. 
Í hverju skipi eða fari (að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarvarðar 

til að liggja mannlaus í lægi á höfninni), skal jafnan vera einn maður að minnsta 
kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, 
hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

19. gr. 
Hafnarvörður getur krafizt þess að sérhvert skip, er liggur við festar í höfn- 

inni, verði flutt, ef það að áliti hans tálmar umferð inn í höfnina eða úr henni. 
Færist hlutaðeigandi undan að flytja skipið, eða dragist flutningur þess fram 

yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur tiltekið og fyrirskipið, er honum heimilt að 
láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeigenda. 

20. gr. 
Ekki má vera að fiskveiðum á höfninni, nema með leyfi hafnarvarðar. Beitu- 

taka og seglfestutaka og annað slíkt, er bannað í höfninni, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

21. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarvarðar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt, svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og 
er hafnarnefnd heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn 
krefur. Um þetta atriði fer að öðru leyti eftir gildandi lögum.
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V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu skipa. 

22. gr. 

Þegar hafnarvörður hefur ákveðið, hvar skip skuli fermt eða affermt, skal verkið 

hafið í síðasta lagi innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla virka daga, 

ef veður leyfir, unz því er lokið. Ef hlé verður á að nauðsynjalausu, eða sé verkinu 

ekki lokið innan hæfilegs tíma, ber skipinu að víkja fyrir öðrum skipum, ef hafnar- 

vörður krefst þess. 

23. gr. 

Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða bólvirki, 

sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja, 

yfir þilfar hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipanna, 

sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, sem nær 

liggja. 
. 24. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt á skip eða af skipi, skal hafnarverði gert viðvart. 

Ákveður hann, hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru slíku, er skylt 

að hafa nægilega sterka hlífdúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar eða 

bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað 

verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 

hans, sé þegar í stað flutt burt af lendingarstaðnum, þangað sem hafnarvörður 

vísar til. 

25. gr. 

Skylt er farmeiganda að gæta alls þrifnaðar á bryggju og bólvirki við upp- og 

útskipun. Sé þessu ákvæði ekki framfylgt eftir því, sem ástæður leyfa, að dómi 

hafnarvarðar, getur hann látið hreinsa mannvirki þessi á kostnað eigenda. Vöru- 

leifum, umbúðum og öðru rusli, má ekki kasta í sjóinn, heldur skal það flutt á þann 

stað, sem hafnarvörður ákveður. 

26. gr. 

Skip skulu hafa rétt til að leggjast að bryggjum í þeirri röð, sem þau koma, þó 

skulu þau skip, sem sigla eftir fyrirfram gerðri og auglýstri áætlun og flytja póst, 

hafa rétt til að leggjast að bryggju þó önnur skip liggi þar fyrir og verða þau að 

víkja burtu, meðan hin fá afgreiðslu. 

VI. KAFLI 

Um hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

27. gr. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera Í sjó fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, 

og ekki fylla upp né dýpka út frá landi, nema hreppsnefndin veiti, eða hafi veitt 

samþykki sitt til. 
Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni 

um það og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, 

í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru. Hafnarnefndin 

afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar, er ákveður hvort leyfi skuli veitt. Skjóta má 

þó þeirri ákvörðun undir úrskurð samgöngumálaráðuneytisins.
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Sá, sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda því 
svo við, að engin hætta stafi af því. 

Nú hefur bryggja eða annað mannvirki legið ónotað í 5 ár samfleytt og er þá 
hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt, án endurgjalds til eiganda. 

Byggingarleyfi, sem um getur í þessari grein, falla úr gildi, hafi þau ekki verið 
hagnýtt og verkinu lokið innan tveggja ára frá því að leyfið var veitt. 

Ákvæði þetta tekur til allra mannvirkja, sem ekki eru fullgerð, er reglugerð 
þessi öðlast gildi. 

28. gr. 
Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er 

ætlað að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dag- 
vörzlu og næturvörzlu mannvirkja þessara, sem hafnarnefnd telur nauðsyn á, og 
skulu umsjónarmenn þessir samþykktir af nefndinni. Umsjónarmenn þessir skulu 
ákveða legustað og umbúnað landfesta allra þeirra skipa, sem að mannvirkjum leggj- 
ast, og ber hlutaðeigendum að hlýða boði þeirra og banni, eins og öðrum starfsmönn- 
um hafnarinnar, enda ber þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla kurteisi. 

Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi, 
að dómi hafnarnefndar, að af ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta í 
höfninni, getur hafnarnefnd svipt hann starfinu og heimtað nýjan umsjónarmann. 

20. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunarhringi o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum 
hafnarnefndar, er hún setur á hverjum tíma, og gilda jafnt fyrir allar bryggjur og 
uppfyllingar innan hafnarinnar. 

VII. KAFLI 

Lestagjald, bryggjugjald og ljósagjald. 

30. gr. 

Lestagjald. 

Öll skip, sem koma til Grundarfjarðar og hafa samband við land, skulu greiða 
lestagjald sem hér segir: 
a. Skip og Þátar, sem eru eign manna, búsettra í Grundarfirði, og ekki stunda 

fiskveiðar, greiði hafnargjald einu sinni á ári, kr. 5.00 af hverri brúttórúmlest, 
þó ekki minna en kr. 50.00. 

b. Innlend fiskiskip og strandferðaskip, sem eru í innanlandssiglingum, greiði kr. 
0.40 af hverri brúttórúmlest í hvert skipti, sem þau koma til hafnarinnar, en 
þó ekki meira en kr. 5.00 á ári fyrir hverja rúmlest. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, skulu greiða kr. 0.50 af hverri 
brúttórúmlest, í hvert skipti, sem þau koma til hafnarinnar. 

31. gr. 

Bryggjugjald. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju, eða við skip, sem við hana liggur, skal 
greiða bryggjugjald af brúttóstærð skipsins. Gjaldið er reiknað fyrir hverjar 24 
klukkustundir eða minna. 
a. Af innlendum fiskiskipum og strandferðaskipum í innanlandssiglingum kr. 

0,20 af hverri brúttórúmlest. 
b. Öll önnur skip greiði kr. 0.30 af brúttórúmlest.
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c. Fyrir önnur afnot af bryggjum, mannvirkjum eða lóðum hafnarinnar, fer eftir 
samningum við hreppsnefnd í hvert skipti. 

32. gr. 

Ljósagjald. 

Öll skip, sem koma til hafnarinnar á tímabilinu 1. ágúst til 15. maí og greiða 
bryggjugjald, skulu greiða ljósagjald þannis: 

a. Bátar frá Grundarfirði greiði einu sinni á ári kr. 30.00. 
b. Öll önnur skip greiði kr. 0.10 af hverri brúttórúmlest skipsins. 

33. gr. 
Undanpegin hafnar- og bryggjugjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, 

skemmtiskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna. Einnig skip, sem 
leita hafna vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, nema þau fermi 
eða affermi einhverjar vörur. Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að 
setja á land sjúka eða látna menn. 

VITI. KAFLI 

Vörugjald. 

34. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skipum, lifandi og dauðum, sem fluttar 

eru í skip eða í land á höfninni. Þó skal aðeins greiða hálft vörugjald fyrir vörur, 
sem ákveðnar eru til umhleðslu samkvæmt farmskrá skipsins, og eiga aðeins að 
leggjast á land um stundarsakir. 

35. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi er: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru úr 
landi. 

c. Bréfapóstur og farþegaflutningur. 

36. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal eftir 

farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, og skal brot úr gjaldeiningu teljast 
heil gjaldeining. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins er skylt að láta hafnar- 
verði í té eftirrit af farmskrám skipsins, innan sólarhrings eftir komu þess. 

37. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, salt, sement, áburður, fóðurvörur, fryst sild. 

2. flokkur. Gjald kr. 2.50 fyrir hver 100 kg: 
Fiskur upp úr sjó, saltfiskur, frystur fiskur, fiskimjöl, lýsi, veiðar- 
færi og efni í þau, fiskumbúðir, kaðlar og aðrar útgerðarvörur. 

3. flokkur. Gjald kr. 2.80 fyrir hver 100 kg: 
Kornvara, sykur, garðávextir og önnur sekkjavara ótalin annars staðar. 

4. flokkur. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg. 
Vikursteinn, vikurplötur, þilplötur til bygginga, vatnsrör og miðstöðv- 
arrör, steypujárn, þakjárn, efni til múrhúðunar, og annað efni til bygg 
inga, ótalið annars staðar. Olíur, benzin og smurolíur. Kjöt, gærur, 
húðir, ull, mör og aðrar landbúnaðarvörur, ótaldar annars staðar.
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. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Vélar alls konar og vélahlutir, gler, miðstöðvar, saumur, gólfdúkur og 
annað linoleum, málningarvörur, smjör, smjörlíki, sápur, þvottaefni og 
aðrar hreinlætisvörur. 

. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 
Kaffi, kaffibætir, kex og aðrar brauðvörur, ávextir nýir, þurrkaðir og 

niðursoðnir, kakaó, leirvörur og búsáhöld alls konar, pappírsvörur, og 
allar aðrar vörur, sem flutningsgjald er reiknað af eftir þyngd, en ekki 
seta fallið undir aðra vöruflokka. 

- flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hver 10 kg: 
Vefnaðarvara, fatnaður, skófatnaður, tóbak, sælsæti, öl og gosdrykkir, 
og aðrar munaðarvörur, sem ekki eru taldar annars staðar. 

. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hvert stykki: 
Eldavélar, þvottavélar, ísskápar, baðker. 

. flokkur. Gjald kr. 3.00 fyrir hverja tunnu af saltsíld, gotu og öðrum sjávar- 
afurðum, kjöti og öðrum landbúnaðarafurðum. 

. flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hverja tóma tunnu. 
. flokkur. Gjald kr. 0.60 fyrir hvert tengingsfet af trjáviði og alls konar timbur- 

vörum, svo og öll önnur vara, sem reiknuð er eftir rúmmáli í flutningi, 

þar með talin húsgögn, einangrunarplötur og því um líkt. 
. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hverja kind, og kr. 10.00 fyrir stórgrip. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

38. gr. 

Verbúðir. 

Leiga fyrir verbúðir hafnarinnar í Grafarnesi, Grundarfirði, skal vera sem hér 
segir: 

a. 

=
o
 

qa 

Fyrir leigu á beitingarúmi og bjóðageymslu kr. 800.00 á mánuði og leiga fyrir 
veiðarfærageymslu í risi kr. 400.00 á mánuði, og er þá hvort tveggja miðað við 
ársleigu, en sé leigt til styttri tíma, má leiga vera allt að 50% hærri. 
Leiga á íbúðarherbergjum skal vera kr. 500.00 á mánuði og leiga á borðstofu 
og eldhúsi skal vera kr. 1200.00 á mánuði. 
Leigutaki greiði sjálfur rafmagn og upphitun á leiguhúsnæði sínu. 
Húsaleigu skal greiða fyrirfram mánaðarlega og skal fyrsti sjalddagi vera 2. 
janúar ár hvert. 
Réttur til innheimtu á húsaleigu í verbúðunum er sami og á öðrum hafnar- 
gjöldum, og hefur höfnin rétt til þess að kyrrsetja báta og afla þeirra til 
greiðslu á húsaleigu, upphitun og rafmagni og einnig viðgerðarkostnaði, sem 
leigjandi telst eiga að greiða. 
Öllum skemmdum, sem kunna að verða á verbúðunum eða íbúðum, ber leigu- 
taki fulla ábyrgð á og skal hann bæta þær að fullu. Fulltrúi frá hreppsnefnd og 
hafnarnefnd skal fylgjast með ástandi hússins og ganga eftir, að gert sé við 
skemmdir eða láta gera við skemmdir á kostnað leigutaka. 
Leigusamningi skal segja upp með þriggja mánaða fyrirvara, sé um ársleigu 
að ræða. Leigutaki fyrirgerir rétti sínum til leigu á verbúðunum, ef hann sýnir 
hirðuleysi og vanrækslu í sambandi við umgengni verbúðanna, svo og fyrir 
ítrekaða vangreiðslu á leigu- og rekstrarkostnaði. 
Hafnarnefnd og hreppsnefnd skulu auglýsa verbúðirnar til leigu. Leigusamn-
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ingar taka gildi, þegar hreppsnefnd hefur samþykkt þá. Leigutaka er óheimilt 
að framleigja verbúðirnar, nema með samþykki hreppsnefndar. 

39. gr. 
Vörugjöld falla í gjalddaga um leið og vörurnar koma á land og ber afgreiðslu- 

maður skipsins ábyrgð á því, að vörurnar séu ekki afhentar, fyrr en gjaldið er 
greitt. 

Ársgjöld (lesta- og bryggjugjöld) báta, sem skráðir eru á Grundarfirði, falla 
í gjalddaga 1. maí ár hvert, en annarra báta við komu þeirra í höfnina. Gjald af 
afla greiðist fyrsta dag hvers mánaðar, eftir á. 

40. gr. 
Hafnarnefnd sér um innheimtu allra gjalda samkvæmt reglugerð þessari og 

reikningsskil fyrir þeim. Hún ræður einn eða fleiri menn til að hafa innheimtu á 
hendi, gegn þóknun er um semur. Hafnarnefnd getur falið hafnarverði að annast 
innheimtustarfið. 

41. gr. 
Hafnarnefnd hefur haldsrétt á vörum þeim, er greiða skal vörugjald af, unz 

gjaldið er greitt. 

42. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslu- 

manni eða umboðsmanni hans, nema hann með vottorði frá hafnarverði sanni, að 

hann hafi borgað gjöld þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo 
og sektir og skaðabætur, ef honum ber að greiða slíkt. 

43. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 
tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það, áður en einn mánuður er liðinn frá því, er 
matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af fjórum óvilhöllum, dómkvöddum 

mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur 
honum ekki í vil, sem nemur 10% eða meiru, en að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn 
kostnaðinn. 

44. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

serð þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 
setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

45. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða bólvirki, og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, 
sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burt 
muni og vörur jafnskjótt og hafnarvörður krefst þess. Sé það eigi sert, lætur hafnar- 
vörður gera það á kostnað og ábyrgð eiganda og umboðsmanna hans. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til mannvirkja einstakra manna eða félaga 
innan hafnarinnar. 

46. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa ein-
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hverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt sem skipstjóri hafi 
fengið skipunina sjálfur. 

47. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10 þúsund krónum, nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnar- 
sjóð Grundarfjarðar. 

48. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra 

mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, samkvæmt lögum 
nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld hafnarreglugerð nr. 
60 5. maí 1944, með áorðnum breytingum. 

Samgöngumálaráðuneytið, 27. júlí 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

9. ágúst. Nr. 107. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Suðureyrarhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt í Suðureyrarhreppi skal innheimta með 200% álagi eins og hann 
er ákveðinn í 3. gr. laga nr. 69/1962. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69/1962, 5. gr., sbr. 3. gr., 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. ágúst 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

16. ágúst. Nr. 108. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 

Fasteignaskatt í Kelduneshreppi skal innheimta með 50% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 69/1962. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69/1962, 5. gr., sbr. 3. gr., 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. ágúst 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 
B 32
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AUGLÝSING 

um að Sauðárkrókskaupstaður skuli talinn til 1. verðlagssvæðis 

almannatrygginganna. 

Með vísun til 10. gr. laga nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur 
ráðuneytið ákveðið, að Sauðárkrókskaupstaður skuli talinn til 1. verðlagssvæðis 
almannatrygginganna frá og með 1. jan. 1963, þar til annað kann að vera ákveðið, 
og verða iðgjöld til trygginganna og bótagreiðslur í samræmi við það. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. ágúst 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 110. i 17. ágúst. 
AUGLÝSING 

um flutning prestsseturs frá Vatnsenda í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga um breyting á lögum nr. 31 4. febrúar 1952, um 
skipan prestakalla nr. 66 27. apríl 1962 og að fengnum tillögum sóknarnefnda Vatns- 
enda prestakalls í Suður-Þingeyjarsýslu og með ráði sóknarprests og héraðsprófasts, 
er hér með mælt svo fyrir, að prestssetur framangreinds prestakalls skuli flytja frá 
Vatnsenda í nýbýli í landi Fremstafells. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. ágúst 1962. 

Bjarni Benediktsson. = i 

Baldur Moller. 

Nr. 111. 7. ågust. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Patrekshöfn, nr. 161 21. september 1959. 

1. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerðinni hækki um 50%. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 29 23 apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 7. ágúst 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtunum í Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Suður-Múlasýslu, nema 

að fengnu leyfi sýslumanns Suður-Múlasýslu. Skal hann jafnframt ákveða, hvort lög-. 
gæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkoma 
skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka lög- 

gæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 

Löggæzlusvæðin eru þessi: 

Geithella-, Búlands- og Beruneshreppar. 
Breiðdals- og Stöðvarhreppar. 
Búða- og Fáskrúðsfjarðarhreppar. 
Reyðarfjarðarhreppur. 
Eskifjarðar- og Helgustaðahreppar. 
Norðfjarðar- og Mjóafjarðarhreppar. 
Eiða- og Egilsstaðahreppar. 
Valla- og Skriðdalshreppar. O
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Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um, að 
skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtunin á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur verið 
lokað. Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir 
vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 
Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 
fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

Hreppsnefndaroddvitar á hverju löggæzlusvæði skulu vera sýslumanni samhentir 
við útvegun manna til að taka að sér lögsæzlustörf. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu seta þeir kvatt sér til aðstoðar við að halda 
uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans og aðra borgara. 
Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtunum ætla að verða lítt þolandi, er hon- 
um heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara út úr 
húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. Leiki rökstuddur 
grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum, er löggæzlumanni og aðstoðar- 
mönnum hans heimilt að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn 
krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni skrif- 
lega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa ölv-
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aðir á skemmtuninni, og eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa ölvun 
þeirra, tilsvörum, háreisti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar reglur 

um, hvernig þeir skulu haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta ókeypis 
í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkennisfatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna þeirra, er 
þeir sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annast slysatryggingar allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir störf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Heimilt er sýslumanni Suður-Múlasýslu í samráði við löggæzlumenn og forstöðu- 

menn skemmtistaða á hverju löggæzlusvæði að ákveða, að tilteknum mönnum, sem 
sannir eru að því að hafa hegðað sér ósæmilega á skemmtunum, skuli bannaður 
aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs um tiltekinn tíma. Bann þetta skal til- 
kynna skriflega öllum forstöðumönnum samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum 
öllum, svo og manni þeim, er banninu er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber 
forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði þeirra að vera samhent löggæzlu- 
mönnum um það að synja þeim mönnum, sem banni er beint gegn, um aðgang að 
skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum 
áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

7. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði en að 14 úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun 
aðstoðarmanna greiði sá, er skemmtun heldur, að hálfu, en ríkissjóður að hálfu. 
Ríkissjóður kostar af öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennishúfur 
og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig ferða- 
kostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félög dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 

setur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir skemmt- 
analeyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. ágúst 1962. 

Bjarni Benediktsson.   
Baldur Möller.
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REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Norður-Múlasýslu 

og Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Norður-Múlasýslu 

og Seyðisfjarðarkaupstað (sveitum né kaupstöðum), nema að fengnu leyfi sýslu- 

manns Norður-Múlasýslu eða bæjarfógeta Seyðisfjarðar. 

Skal hann jafnframt ákveða, hvort löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. 

Forstöðumenn slíkra skemmtisamkvæma skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds 

eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. 

En löggæzlusvæðin eru þessi: 

1. Skeggjastaðahreppur. 
2. Vopnafjarðarhreppur. 
3. Jökuldals-, Hlíðar-, Tungu-, Fella-, Fljótsdals- og Hjaltastaðahreppar. 

4. Borgarfjarðarhreppur. 
5. Seyðisfjörður. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni (eða 

bæjarfógeta) um, að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlu- 

svæði, mæta á skemmtistaðnum, er skemmtun á að hefjast og dveljast þar þangað 
til henni er lokið og mega þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun 
var haldin í, hefur verið lokað, og samkomugestir eru farnir af staðnum. Ef 
löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er honum 
heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til aðstoðar á 
hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann kvatt þá til 
að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. Þeir einir geta verið löggæzlu- 
menn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er fengið hafa fræðslu og þjálfun 

til starfsins. 
3. gr. 

Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit 
með, og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspekt- 
um valda. Auk aðstoðarmanna sinna hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar 
við að halda uppi reglu, forstöðumann skemmtunarinnar og þjónustumenn hans 
og aðra borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða 
lítt þolandi, er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomu- 
gestum skylt að fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim 
húsum lokað. Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr Þifreiðum á staðn- 
um eða á annan hátt, eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönn- 
um hans heimilt að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn 

krefur. 
Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis manna 

eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 
skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið 
hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann 
lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið.
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4. gr. 
Sýslumaður (bæjarfógeti eftir atvikum) gefur út erindisbréf handa löggæzlu- 

mönnum. Skulu þar settar reglur um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. 
Löggæzlumönnum öllum skal láta ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er 
þeir sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst 
bættur á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlu- 
manna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. Þó skal Seyðisfjarðarkaupstað heimilt 
að greiða löggæzlumönnum þar kaup samkvæmt gildandi kauptaxta. 

6. gr. 
Sýslumaður getur kallað forstöðumenn samkomustaða í lögsagnarumdæminu 

á fund á Seyðisfirði árlega, ef henta þykir. Á þessum fundi skal rætt um, á hvern 
hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, sem haldnar verða, fari sómasamlega 
fram. Á fundi þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um að 

nauðsyn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið 
að sök að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja skemmtanir í héraðinu, 
skulu forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum 
hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 
er löggæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega 
á skemmtunum, skuli bannaður aðgangur að skemmtunum innan héraðs, og um 
hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 7. 
gr., á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að hafa kynnt sér skýrslu eftirlits- 
manna og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönnum 
þeim, er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli 
bannaður aðgangur að skemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma 
bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðu- 
mönnum samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, 
er banninu er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomu- 
staða og þjónustuliði þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja 
þeim mönnum, sem banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem 
haldnar eru, og það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja 
aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði en að % úr viðkomandi sveitarsjóði (eftir atvikum úr bæjarsjóði), 
að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, 
er skemmtun heldur að hálfu, en ríkissjóður að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu 
leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennishúfur og merki, svo og fræðslu 
löggæzlumanna, og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig ferðakostnað allan samkvæmt 
5. gr.
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Haldi utanhéraðsmaður eða félag skemmtun á samkomustað innan héraðs, getur 
sýslumaður (bæjarfógeti) krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sveitarsjóðs (bæj- 
arsjóðs) af kostnaði við eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður (bæjar- 
fógeti) sett það sem skilyrði fyrir skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um Jlögreglu- 
menn, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. ágúst 1962. 

Bjarni Benediktsson.   
Baldur Möller. 

20. ágúst. Nr. 114. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtistöðum í Vestur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Vestur-Húnavatns- 

sýslu, nema að fengnu leyfi sýslumanns Húnavatnssýslu. Skal hann jafnframt ákveða, 
hvort löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra samkvæma 
skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver í sínu löggæzlusvæði. 
En löggæzlusvæðin eru þessi: 

1. Staðar-, Ytri- og Fremri-Torfustaðahreppar. 
2. Hvammstanga-, Kirkjuhvamms-, Þverár- og Þorkelshólshreppar. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni, um að 
skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar þangað til henni er lokið og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtunin var haldin í hefur 
verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa staðinn, skulu þeir líta eftir, hvort 
nokkur maður eða menn, sem líkur eru til að valda muni óspektum, séu ófarnir 
af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja þá menn burt, ef húsráðandi telur það 
nauðsynlegt af öryggisástæðum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. 

Löggæzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu 2 menn löggiltir 
vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess þörf. 
Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, er 
fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. Ef nauðsyn ber til, er löggæzlumönnum 
skylt að mæta til löggæzlustarfa utan síns löggæzlusvæðis, en innan sýslunnar. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda. 
Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að
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halda uppi reglu, forstöðumenn skemmtunarinnar, og þjónustumenn þeirra og aðra 
borgara. 

Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða litt þolandi, 
er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að 
fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim húsum lokað. 
Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á annan 
hátt, eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans heimilt 
að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæði manna 
eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 
skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið 
hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann 
lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar 

reglur um, hvernig þeir skuli haga störfum sinum. Löggæzlumönnum öllum skal 
láta ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu spjöll gerð á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna hans, er 
þeir sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst 
bættur á annan hátt. Ríkissjóður annast slysatryggingu allra þessara löggæzlu- 
manna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmti- 
stað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðu- 

menn samkomustaða Vestur-Húnavatnssýslu á fund á Hvammstanga. Á þeim fundi 
skal rætt um, á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar 
verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum skulu og lög- 
sæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir frá í 6. gr., verða sammála um, að 

nauðsyn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið 
að sök um að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í 
héraðinu, skulu forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo 
úr sínum hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum 
þeirra manna, er löggæzlumenn hafa í skyrslum sínum tilgreint að hafi hegðað 
sér ósæmilega á skemmtunum, skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum 
innan héraðs og um hve langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir 
í 7. gr., á fund, og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslur 
eftirlitsmanns og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönn- 
um þeim, er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli 
bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma
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bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönn- 
um samkomustaða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum svo og manni þeim, er bann- 
inu er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og 
þjónustuliði þeirra að vera samhent lögreglumönnum um að synja þeim mönnum, 
sem banni er beint gegn um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og 
það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að 34 

úr ríkissjóði, en % úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En 
laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur að hálfu, en ríkissjóður 
að hálfu. Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, svo 
og fræðslu og þjálfun löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig ferða- 
kostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 
skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um lögreglu- 
menn, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 20. ágúst 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Baldur Möller. 

20. ágúst. . Nr. 115. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um Sjúkrasamlag Siglufjarðar nr. 8 26. marz 1957, 
Sjúkrasamlags Bárðdælahrepps nr. 29 27. febr. 1957 og Fremri-Torfustaðahrepps 

nr. 153 11. okt. 1957. 

Aftan við 6. gr. samþykktar allra samlaganna bætist svo hljóðandi liður: 
„Ferðakostnaður. Samlagið greiðir % hluta flutningskostnaðar samlagsmanna 

til sjúkrahúss, ef sjúkraflugvél þarf til flutnings að dómi samlagslæknis.“ 
Viðbótarliður þessi verður b.-liður í samþykktum Sjúkrasamlags Siglufjarðar 

og Sjúkrasamlags Fremri-Torfustaðahrepps, en c.-liður í samþykkt Sjúkrasamlags 
Bárðdæla. 

Framangreind breyting á samþykktum ofanritaðra sjúkrasamlaga staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 13 31. marz 1960, um breyting á lögum nr. 24 29. 
marz 1956, um almannatryggingar, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. ágúst 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 
B33
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt tillögu borgarstjórnar Reykjavíkur hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Bifreiðastöður bannaðar á eftirgreindum götum: 

Freyjugötu, suðvestan megin götunnar og meðfram gæzluleikvelli norðaustan 

götunnar. 

Bergþórugötu norðan megin frá Snorrabraut að Barónsstig. 

Geirsgötu, vestan Kalkofnsvegar að Austurbakka. 

2. Samþykkt að setja stöðumæla við Lækjargötu austanverða frá Bankastræti að 

Amtmannsstig. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 20. ágúst 1962. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 117. i 1. juni. 
ERINDISBREF 

fyrir fræðsluráð. 

I. Skipan fræðsluráða og aðalverksvið. 

1. gr. 

Í hverju fræðsluhéraði skal vera fræðsluráð, skipað ó mönnum. Í kaupstöðum 

skulu þeir kosnir hlutfallskosningu af nýkosinni bæjarstjórn, en utan kaupstaða 

af sýslunefnd. Séu 2 sýslur í fræðsluhéraði, skal sú sýslan, sem fjölmennari er, 

kjósa 3 fræðsluráðsmenn, en hin tvo. Fræðsluráð kýs sér formann úr sínum hópi, 

enn fremur varaformann og ritara. 

2. gr. 

Fræðsluráð hefur á hendi stjórn skólamála í fræðsluhéraðinu undir yfirumsjón 

fræðslumálastjórnar, eftir því sem nánar er tiltekið í erindisbréfi þessu. 

Fræðsluráð gerir tillögur til fræðslumálastjórnar um stofnun sagnfræðastigs- 

skóla í sínu héraði, svo og um stofnun húsmæðraskóla. 

II. Skipting í skólahverfi og stofnun skóla. 

3. gr. 

Fræðslumálastjórn mælir fyrir um, hvernig fræðsluhéraði skuli skipt í skóla- 

hverfi, enda samþykki hlutaðeigandi fræðsluráð skiptinguna. Fræðsluráði er skylt 

að leita álits hlutaðeigandi skólanefnda um skiptingu fræðsluhéraðs í skólahverfi. 

Fræðsluráð skal aðstoða fræðslumálastjóra við skipulagningu fræðsluhéraðs- 

ins í skólahverfi, bæði með tilliti til barnaskóla og gagnfræðastigsskóla, þannig að 

sem hagfelldast verði í sambandi við skólasókn og rekstur skólanna. Keppt skal að 

því, að skólahverfi verði hæfilega stór, og skulu þar fremur ráða staðhættir en 

hreppa- eða sýslumörk.
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4. gr. 
Fræðsluráð semur í samráði við hlutaðeigandi skólanefndir áætlun um, hvar 

gagnfræðastigsskólar skuli starfa í héraðinu. Náist ekki samkomulag milli fræðslu- 
ráðs og skólanefndar, sker fræðslumálastjórn úr ágreiningnum. Ekki verður skóli 
stofnaður né honum valinn staður, nema samþykki fræðslumálastjórnar komi til. 

Skólar gagnfræðastigsins skulu vera sérstakir skólar og starfa í eigin hús- 
næði, þar sem því verður við komið. Í skólahverfum utan kaupstaða skal þó ung- 
lingaskóli fyrir fræðsluskylda nemendur að jafnaði starfa í sambandi við barna- 
skólann. Má þá fela skólastjóra barnaskólans að hafa einnig forstöðu unglinga- 
skólans. 

III. Um fræðsluskyldu. 

5. gr. 
Öll börn og unglingar eru fræðsluskyld á aldrinum 7— 15 ára. Þó getur fræðslu- 

ráð ákveðið að fengnu samþykki fræðslumálastjórnar, að fræðsluskylda í einu 
eða fleiri skólahverfum innan fræðsluhéraðsins skuli aðeins ná til 14 ára aldurs, 
ef hlutaðeigandi skólanefnd óskar þess. Heimilt er sveitarfélögum með samþykki 
fræðslumálastjórnar að hækka fræðsluskyldualdur til 16 ára, en áður en það er 
gert, skal leita umsagnar fræðsluráðs. 

Áður en fræðsluskylda er framlengd til 15 eða 16 ára aldurs, skal fræðslu- 
ráð athuga aðstöðu hlutaðeigandi skólahverfa til þess að sú ráðstöfun komi að til- 
ætluðum notum, og beita áhrifum sínum til úrbóta eftir föngum. 

6. gr. 
Nú sækir skólanefnd í skólahverfi barnaskóla í sveit um, að skólaskylda 

hefjist ekki í skólahverfi hennar fyrr en við 8, 9 eða 10 ára aldur, og getur fræðslu- 
ráð þá veitt undanþágu að fengnum meðmælum námstjóra. 

IV. Ýmis ákvæði. 

7. gr. 
Heimilt er að fela fræðsluráði störf skólanefnda gagnfræðastigsskóla, svo og 

barnaskóla í kaupstöðum, ef fræðslumálastjórn og hlutaðeigandi bæjarstjórn eða 
sýslunefnd eru sammála um það. Um leið falla þau réttindi og skyldur í hlut fræðslu- 
ráðs, sem skólanefndum eru ákveðin í erindisbréfi fyrir skólanefndir. 

8. gr. 
Auk þeirra starfa, sem fræðsluráði eru ákveðin í erindisbréfi þessu, skal það 

vera vel á verði um allt það, er verða má skóla- og uppeldismálum héraðsins til 
sagns, hvort heldur er um fræðsluskylt fólk að ræða eða ekki. 

9. gr. 
Fræðsluráð heldur fundi, þegar þörf krefur, einnig ef 2 fræðsluráðsmenn eða 

námstjóri óska þess. 

10. gr. 
Námstjórar og skólastjórar gagnfræðastigsins eiga rétt til setu á fundum 

fræðsluráðs í sínu héraði, þegar rædd eru mál viðkomandi skóla. Hafa þeir þar 
málfrelsi og tillögurétt. Heimilt er að veita kennurum sagnfræðastigsins aðgang 
með sömu réttindum að fundum fræðsluráðs, þegar þeir óska þess.
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11. gr. 

Halda skal gerðabók um fundi og allar samþykktir fræðsluráðs. Allir við- 

staddir fræðsluráðsmenn undirrita gerðabókina. Jafnan skal senda fræðslumála- 

stjóra afrit af samþykktum fræðsluráðs. 

12. gr. 

Kostnaður við störf fræðsluráðs greiðist úr hlutaðeigandi sýslu- eða bæjar- 

sjóði. 

Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum nr. 34/1946, um fræðslu barna, 

og lögum nr. 48/1946, um gagnfræðanám. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 118. i 1. juni. 
ERINDISBREF 

fyrir skólanefndir í barna- og gagnfræðastigsskólum. 

I. Skipan skólanefnda og höfuðmarkmið. 

1. gr. 

Skólanefndir skulu kosnar eða skipaðar samkvæmt ákvæðum laga fyrir hlutað- 

eigandi skóla. 

2. gr. 

Skólanefnd hvers skóla hefur á hendi stjórn þeirra mála, er skólann varða, 

undir yfirumsjón fræðslumálastjóra samkvæmt því, er nánar greinir í erindisbréfi 

þessu. 
Í störfum sínum ber skólanefnd að keppa að því, að nemendur hljóti sem bezta 

aðstöðu til þess að öðlast þá fræðslu, sem ætlazt er til, að skólinn veiti, hverjum 

eftir sínum aldri og þroska. 

II. Um fræðsluskyldu, skólaskyldu o. fl. 

3. gr. 

Öll börn og unglingar eru fræðsluskyld á aldrinum 7— 15 ára. Þó getur fræðslu- 

ráð ákveðið að fengnu samþykki fræðslumálastjórnar, að fræðsluskylda í einu eða 

fleiri skólahverfum innan fræðsluhéraðsins skuli aðeins ná til 14 ára aldurs, ef 

hlutaðeigandi skólanefnd óskar þess. Heimilt er sveitarfélögum með samþykki 

fræðslumálastjórnar að hækka fræðsluskyldualdur til 16 ára. 

4. gr. 

Börn og unglingar á fræðsluskyldualdri eru skólaskyld, nema þeim hafi verið 

veitt undanþága frá skólagöngu. 

Undanþegnir skólaskyldu eru: 

a) nemendur á barnaskólaaldri í þeim skólahverfum, þar sem skólanefnd hefur 

fengið samþykki fræðsluráðs fyrir, að skólaskylda hefjist ekki fyrr en við 

8, 9 eða 10 ára aldur,
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b) nemendur, sem sækja viðurkennda einkaskóla, 

c) nemendur, sem hafa fengið leyfi skólanefndar og skólastjóra til þess að stunda 
nám utan skólans, og skal það leyfi bundið því skilyrði, að hlutaðeigandi nem- 
endur fái fullnægjandi kennslu annars staðar. Skylt er þessum nemendum að 
koma til viðtals eða prófs í skólanum, þegar skólastjóri óskar þess, 

d) nemendur, sem að dómi skólalæknis, kennara og skólastjóra geta ekki haft 
not venjulegrar skólagöngu vegna andlegra eða líkamlegra annmarka. Leita 
skal álits skólasálfræðings, sé þess kostur, 

e) nemendur, sem að dómi skólastjóra og kennara spilla góðri reglu í skólanum 
og eru miður heppilegt fordæmi öðrum nemendum. 
Skólanefnd skal hlutast til um, að þeim nemendum, er um getur i d- og e- lið- 

um verði séð fyrir vist í skóla eða stofnun, sem veitir þeim uppeldi og fræðslu við 
þeirra hæfi. 

5. gr. 
Ef ástæða þykir til, getur skólanefnd auglýst, fyrir hvaða tíma beiðnir um 

undanþágu frá skólaskyldu skulu sendar henni. Er eigi skylt að taka þær umsóknir 
til greina, sem koma síðar en einum mánuði áður en kennsla á að hefjast. 

6. gr. 
Skólanefnd lætur skólastjóra í té í tæka tíð, áður en skóli hefst, skrá um þá 

nemendur, er ganga eiga í skólann, en skólastjóri gerir skólanefnd aðvart, ef nem- 
andi kemur ekki í skóla eða vanrækir skólanám úr hófi fram. 

Skólanefnd skal hafa skrá um þá fræðsluskylda nemendur, er sækja viður- 
kennda einkaskóla. 

7. gr. 
Komi skólaskyldur nemandi ekki í skóla eða vanræki skólagöngu og láti ekki 

skipast við umvöndun skólastjóra, skal skólanefnd áminna forráðamenn hans, svo 
fljótt sem auðið er. Beri þetta ekki árangur, má beita dagsektum eftir ákvæðum 
laga hlutaðeigandi skóla. 

Sé um vandræði að ræða í sambandi við samskipti skóla og nemenda eða for- 
ráðamanna þeirra, sem heyra undir verksvið barnaverndarnefndar, skal skólanefnd 
koma málinu til afgreiðslu á vettvangi barnaverndar. 

TIL. Um húsnæði til skólahalds. 

8. gr. 
Skólanefnd sér um, að skólahús eða annað húsnæði til skólahalds sé svo 

hentugt sem kostur er og að það fullnægi þeim reglum um hollustuhætti, sem heil- 
brigðismálastjórnin setur. 

Þurfi skólanefnd að fá leigt húsnæði til skólastarfa, þarf hlutaðeigandi sveit- 
arstjórn að samþykkja leigumálann. 

Þá skal skólanefnd annast um, að skólahúsnæði sé tilbúið til kennslu á rétt- 
um tíma. 

9. gr. 
Skólanefnd hlutast til um í samráði við skólastjóra, að sveitarstjórn annist 

nauðsynlegt viðhald skólahúsa, eða felur öðrum að gera það. Fer um þetta atriði 
eftir þeim reglum, er fræðslumálastjórn setur. 

Sé þörf á nýbyggingu, viðbyggingu eða gagngerðum endurbótum skóla, gerir 
skólanefnd hlutaðeigandi sveitarstjórn og fræðslumálastjóra aðvart um það. Skóla- 
nefnd ber að leita álits skólastjóra um þessi atriði.
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10. gr. 
Skólastjóri hefur full umráð skólahúsnæðis til afnota fyrir nemendur og 

kennara skólans, en að öðru leyti eru umráð þess í höndum skólanefndar, nema 
í kaupstöðum, þar eru umráð húsnæðis barnaskólanna í höndum bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn er þó eigi heimilt að ráðstafa skólahúsnæði án samþykkis skólanefnd- 
ar. Hafa skal samráð við skólastjóra um notkun skólahúsnæðis til annarra nota 
en starfa skólans. 

IV. Kennslutæki o. fl. 

11. gr. 
Skólanefnd skal sjá um, að skólinn hafi auk húsnæðis allan nauðsynlegan 

aðbúnað, svo sem skólalóð, leikvelli, kennslutæki og innanstokksmuni. Sér hún í 

samráði við skólastjóra um viðhald alls þessa og aukningu eftir þörfum. 

12. gr. 
Í tæka tíð, áður en skólaárið hefst — eða kennslutíminn að haustinu, skal 

skólanefnd eða skólastjóri (kennari) fyrir hennar hönd senda Ríkisútgáfu náms- 
bóka skrá yfir þær námsbækur, sem talið er, að þurfi á því skólaári til útbýtingar 
meðal fræðsluskyldra nemenda í skólahverfinu. Ríkisútgáfan sendir eyðublöð til 
útfyllingar í því skyni. 

Ef þörf krefur, er skólanefnd skylt að annast um útvegun á öðrum bókum, 
ritföngum, kennsluáhöldum, handavinnuefni og öðru, sem þarf, til þess að kennslan 
geti komið að tilætluðum notum. 

V. Um kennara og annað starfsfólk. 

13. gr. 
Losni skólastjóra- eða kennarastaða við skóla eða þörf sé á viðbótarkennara, 

skal skólanefnd þegar tilkynna það fræðslumálastjóra, og sér hann þá um, að staðan 
verði auglýst í útvarpi og Lögbirtingablaðinu. 

14. gr. 
Hafi kennarastaða verið auglýst, skal skólanefnd, eins fljótt og auðið er að 

loknum umsóknarfresti, halda fund og senda síðan fræðslumálastjóra allar um- 
sóknirnar ásamt tillögum sínum um val kennara. 

Skólanefnd skal mæla með þeim umsækjendum um stöðu, sem fullnægja 
þeim kröfum, sem gerðar eru í lögum hlutaðeigandi skóla, til þess að vera skipaður 
kennari, svo fremi að nægar umsóknir berist frá mönnum með ótvíræð kennara- 
réttindi. 

Hið sama gildir einnig um ráðningu stundakennara. 

15. gr. 

Skólanefnd skal, þegar fjöldi umsókna leyfir, mæla með eigi færri en þremur 
umsækjendum fyrir hverja kennarastöðu, sem auglýst hefur verið, og telur hún 
þá þann umsækjandann fyrstan, er hún mælir fastast með, og síðan aðra í þeirri 
röð, er hún telur, að þeir komi til greina. Nú hafa þrjár eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skólanefnd þá eigi skylt að mæla með fleirum en tveimur 
umsækjendum fyrir hverja kennarastöðu. 

Skólanefnd er skylt að leita álits skólastjóra um umsækjendur, ef velja á 
kennara, og námstjóra, ef um skólastjóra er að ræða. Verði ágreiningur innan 
skólanefndar eða milli skólanefndar og skólastjóra eða námstjóra, getur hver aðili
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um sig gert tillögur til fræðslumálastjórnarinnar. Rökstudd greinargerð skal ávallt 

fylgja tillögum framangreindra aðila. 

16. gr. 
Stundakennara og ráðskonu við heimavistarskóla ræður skólastjóri með sam- 

þykki skólanefndar, svo og forfallakennara, ef þörf krefur. 

17. gr. 
Sveitarstjórn ræður — að fengnum tillögum skólastjóra — annað starfsfólk 

barnaskóla en kennara og ráðskonu við heimavistarbarnaskóla, en í skólum gagn- 
fræðastigsins ræður skólastjóri sama starfsfólk með samþykki skólanefndar. 

Þeir aðilar, sem ráða framangreint starfsfólk, geta sett því erindisbréf, og 
skal leita staðfestingar fræðslumálastjóra á því. 

18. gr. 
Í lok kennslutímans ár hvert skal skólanefnd kynna sér, hvort settur skóla- 

stjóri eða kennari við skólann hefur hug á að vera áfram í stöðu sinni. Óski kenn- 
ari að halda stöðunni og skólanefnd fellst á það, ber henni að tilkynna það fræðslu- 
málastjóra. Telji skólanefnd rétt að auglýsa stöðu setts kennara, ber henni að til- 
kynna kennaranum það eigi síðar en að loknu vorprófi. 

Stundakennarar eru aðeins ráðnir yfir kennslutímann frá ári til árs. 

19. gr. 
Þegar settur skólastjóri eða kennari við heimavistarbarnaskóla eða gagnfræða- 

stigsskóla hefur gegnt stöðu við sama skóla í 2 ár, skal skólanefnd gera tillögu 
til fræðslumálastjóra um, að hann verði skipaður í stöðu sína eða óska þess, að 
staðan verði auglýst. 

Skólastjóri eða kennari við heimangöngubarnaskóla getur farið fram á skipun 
í stöðu sína, þegar hann hefur gegnt henni í 1 ár, og skal þá skólanefnd gera til- 
lögu til fræðslumálastjóra um skipun eða setningu, nema hún óski þess, að staðan 
verði auglýst laus til umsóknar. 

20. gr. 
Skólanefnd gerir tillögur til fræðslumálastjóra um árlegan starfsmánaða- 

fjölda skóla síns, svo og um breytingar á þegar ákveðnum starfstíma, ef aðstaða 
breytist vegna nemendafjölda o. fl. Skal skólanefnd gæta hagsýni í þessu efni. 

21. gr. 
Vikulegur kennslustundafjöldi kennara er ákveðinn í lögum, en heimilt er skóla- 

stjóra með samþykki skólanefndar og fræðslumálastjórnar að fækka skyldu- 
stundum kennara, ef sérstök ástæða þykir til, vegna annarra starfa í þágu skólans 
eða mikillar heimavinnu vegna kennslugreina sinna. Einnig má taka tillit til slíkra 
aukastarfa, þegar ákveðinn er árlegur starfsmánaðafjöldi kennara. 

22. gr. 
Í fjölsóttum skólum getur sveitarstjórn, að fengnum tillögum skólastjóra og 

skólanefndar, skipað einn af föstum kennurum skóla sem yfirkennara. Skal hann 
vera skólastjóra til aðstoðar í starfi hans. 

23. gr. 
Kennsluskylda skólastjóra er ákveðin í erindisbréfi þeirra. Þó getur skóla- 

nefnd gert tillögur til fræðslumálastjórnar um fækkun skyldustunda skólastjóra, 
ef þess er talin brýn þörf vegna annarra starfa í þágu skólans.
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VI. Um kennslu og próf. 

24. gr. 
Skólanefnd hefur ekki bein afskipti af sjálfu kennslustarfi skólanna, stunda- 

skrám, námsefni eða verkaskiptingu milli kennara. Hins vegar ber henni að fylgj- 
ast með störfum skólanna eftir föngum og gera námstjóra eða fræðslumálastjóra 
aðvart, ef um alvarlegar misfellur er að ræða. Þá skal skólanefnd sjá um, að skóli 
starfi tilskilinn tíma ár hvert. 

25. gr. 
Um próf fer eftir reglugerð þar um. Skólanefnd getur, að fenginni umsögn 

skólastjóra, veitt leyfi til þess, að nemandi ljúki barnaprófi, fullnaðarprófi eða 
unglingaprófi einu ári fyrr en almennt er ætlazt til lögum samkvæmt. Þess skal 
vel gætt í þessu sambandi að veita aðeins mjög duglegum og vel þroskuðum nem- 
endum umrætt leyfi og því aðeins, að þeir haldi áfram námi. 

VII. Um námstjóra. 

26. gr. 
Námstjórar eru leiðbeinendur og eftirlitsmenn skólanna. Skólanefnd getur 

því leitað álits og aðstoðar námstjóra, eftir því sem hún telur ástæðu til. Á sama 
hátt ber skólanefnd að aðstoða námstjóra, veita honum eftir föngum þær upp- 
lýsingar, sem hann kann að óska eftir, og aðstoða hann í störfum, eftir því sem 
kostur er. 

VIII. Um fjármál. 

27. gr. 
Reikningsár skólanna miðast við almanaksár. 
Skólanefnd semur áætlun um kostnað við skólahald ár hvert, svo og stofn- 

kostnað, ef um er að ræða, og sendir sveitarstjórn fyrir þann tíma, er hún ákveður. 
Einnig sendir skólanefnd fræðsluráði samrit áætlanar sinnar, ef það óskar þess. 

28. gr. 
Nú getur framfærandi skólaskylds nemanda fyrir fátæktar sakir, að dómi skóla- 

nefndar, ekki staðizt kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólavist hans, og skal 
þá sá kostnaður greiðast að einhverju eða öllu leyti úr sveitarsjóði eftir ákvörðun 
sveitarstjórnar sem önnur gjöld til skólahalds. 

29. gr. 

Oddviti sveitarstjórnar annast allar greiðslur vegna skólanna, nema aðrar ráð- 
stafanir hafi verið gerðar í samráði við skólanefnd. Formaður skólanefndar áritar 
alla reikninga, en þó getur skólanefnd falið öðrum að gera það eftir samkomulagi, 
t. d. skólastjóra. 

30. gr. 
Um reikningshald vegna kostnaðar við skólahald og stofnkostnað skal farið 

eftir lögum og reglugerð þar að lútandi. 

31. gr. 
Svo fljótt sem auðið er eftir hver áramót, skal reikningshaldari gera reikning 

yfir kostnað vegna skólahalds og senda hann fræðslumálastjóra og fjármálaeftirlits- 
manni skóla. 

Fræðslumálastjóri leggur til eyðublöð undir skólareikninginn, og skal hann 
færður og áritaður samkvæmt því, er eyðublaðið gerir ráð fyrir.
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IX. Um skýrslugerð o. fl. 

32. gr. 
Skólastjóri semur skýrslur um skólahald, próf o. fl., en formaður skólanefndar 

staðfestir réttmæti þeirra og veitir skólastjóra upplýsingar eftir þörfum. Skýrslur 
þessar og skólareikninga skal senda fræðslumálastjóra eigi síðar en fyrir 1. júlí 
ár hvert. 

33. gr. 
Skólanefnd heldur fundi, svo oft sem þurfa þykir. Óski einn eða fleiri 

skólanefndarmenn eftir fundi, skólastjóri eða námstjóri, skal formaður nefndar- 
innar boða til fundar, svo fljótt sem auðið er. 

Skólastjóri skal jafnan boðaður á skólanefndarfund. Skólastjóri og námstjóri 
hafa málfrelsi og tillögurétt á skólanefndarfundum. 

Skólanefnd getur enga ályktun gert, nema meiri hluti hennar sé á fundi. 
Skólanefndarmenn hafa ekki atkvæðisrétt í þeim málum, er varða þá persónu- 

lega. 

34. gr. 
Skólanefnd velur einn mann úr sínum hópi til þess að vera ritari nefndarinnar. 
Rita skal í gerðabók allar samþykktir og ályktanir skólanefndar, og skulu 

viðstaddir fundarmenn undirrita fundargerðina. 
Fundargerðabók, afrit af skýrslum og sendum bréfum skulu vera í vörzlu 

formanns skólanefndar eða öðrum öruggum og tiltækilegum stað, ef hentara þykir. 

3ð. gr. 
Formaður skólanefndar, sem jafnframt er trúnaðarmaður fræðslumálastjórn- 

ar Í nefndinni, annast um framkvæmd samþykkta eða ályktana skólanefndar, svo 
og önnur atriði, sem fram eru tekin í erindisbréfi þessu. 

36. gr. 
Kostnaður við störf skólanefndar greiðist úr sveitarsjóði sem önnur gjöld 

við skólahald. 

X. Um einkaskóla. 

37. gr. 
Skólanefnd skal ganga eftir því með auglýsingu eða á annan hátt, að þeir 

einstaklingar, sem hafa smábarnaskóla eða taka að sér kennslu fræðsluskyldra 
nemenda, sendi skólanefnd fullnægjandi skýrslu um húsakynni, hollustuhætti 
skólans og þeirra, sem þar eiga að starfa. 

Fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, sem sækja löggilta einkaskóla, þarf 
eigi undanþágu frá að sækja almenna skóla, en skólanefnd skal ganga eftir því, 
að forstöðumaður einkaskólans sendi henni í byrjun hvers skólaárs skrá yfir 
fræðsluskylda nemendur, sem sækja skóla hans, og tilkynni henni allar breytingar, 
jafnóðum og þær verða. 

KI. Um ágreining. 

38. gr. 
Verði ágreiningur út af ákvæðum erindisbréfs þessa, má leggja hann undir 

úrskurð fræðslumálastjóra, en þeim úrskurði má áfrýja til menntamálaráðuneytisins. 
B34
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Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum nr. 34/1946, um fræðslu barna, og 
lögum nr. 48/1946, um gagnfræðanám. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 
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ERINDISBREF 

fyrir skólastjóra í barna- og gagnfræðastigsskólum. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Skólastjóri stjórnar allri starfsemi skóla síns eftir þeim lögum og reglum, sem 

bar um gilda á hverjum tíma, og ber ábyrgð á henni gagnvart skólanefnd og fræðslu- 
málastjórn. 

2. gr. 
Þegar rætt er um skólanefnd í erindisbréfi þessu, á það eins við um fræðslu- 

ráð, þar sem það hefur á hendi störf skólanefndar. 

3. gr. 
Skólastjóri skal leitast við að haga störfum í skóla sínum i sem fyllstu sam- 

ræmi við eðli og þarfir skólanemenda. Hann skal hlutast til um, að skólinn hjálpi 
nemendum að öðlast heilbrigð lífsviðhorf og hollar lífsvenjur, sé á verði um heil- 
brigði þeirra og veiti þeim tilsögn í lögskipuðum námsgreinum, hverjum eftir sín- 
um þroska. 

II. Um nemendur. 

4. gr. 
Skólanefnd lætur skólastjóra í té í tæka tíð, áður en skóli hefst, skrá um þá 

nemendur, sem sækja eigi skóla. Sæki skólaskyldur nemandi ekki skóla á tilsettum 
tíma, ber skólastjóra að kynna sér ástæður fyrir því og gera skólanefnd aðvart, 
ef ekki rætist úr. 

5. gr. 
Til skólastjóra skal sækja um undanþágu fyrir nemendur frá skólavist um 

stundarsakir af öðrum ástæðum en veikindum. Komi nemandi ekki í skóla af heilsu- 
farsástæðum, skal það tilkynnt skólanum. Skólastjóri getur krafizt læknisvottorðs. 

Í barnaskólum, þar sem sérstakir vor- og haustskólar starfa, er skólastjóra 
heimilt, í samráði við skólanefnd, að veita börnum undanþágu frá skólagöngu vegna 
sumardvalar eða sumarstarfs, enda sé kunnátta barnsins og aðrar ástæður því ekki 
til fyrirstöðu. 

6. gr. 

Skólastjóri hefur rétt til að víkja nemanda úr skóla um stundarsakir, ef hann 
gerist brotlegur. 

Nemanda, sem að dómi skólastjóra og kennara er óhafandi með öðrum nem- 
endum sakir siðleysis eða einstakrar óhlýðni og hefur ekki látið skipast við áminn-
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ingu, er skólastjóra heimilt að víkja úr skóla að fullu og öllu, enda hafi hann 

leitað álits skólanefndar og námstjóra. 

7. gr. 
Skólastjóri skýtur þeim málum skólans til barnverndarnefndar, sem undir 

nefndina heyra, og gerir tillögur um ráðstafanir á vandræðanemendum eða þeim, sem 

eru hjálparþurfi. 

III. Um starfskiptingu og stundaskrár. 

8. gr. 
Við samningu stundaskrár gæti skólastjóri þess varðandi námsefni að fara 

eftir ákvæðum þeirrar námskrár, sem í gildi er á hverjum tíma, og fylgjast með 
því, að nemendur hafi hóflega heimavinnu vegna skólanámsins. Einnig verði þess 
gætt, að stundaskrá nemenda verði sem samfelldust. Rétt er, að sem minnstrar 

heimavinnu sé krafizt af nemendum undir næsta kennsludag eftir helgidag eða 
leyfi. Skylt er skólastjóra og kennurum að styðja holla félagsstarfsemi nemenda 
í skólanum. Eigi skal amast við þess konar starfsemi utan skólans eða menntandi 
námi i öðrum greinum en þeim, sem kenndar eru í skólanum, svo fremi að nemandi 
þurfi ekki að vanrækja skólanámið þess vegna. 

9. gr. 
Skólastjóri skiptir störfum með kennurum við kennslu, eftirlit og umsjón í 

skóla og á leiksvæði, próf eða önnur störf í samræmi við erindisbréf fyrir kenn- 
ara. Hann semur eða lætur semja stundatöflur og skipar nemendum í deildir. Gæta 
skal hann hagsýni í verkaskiptingu bæði með tilliti til nemenda, kennara og rekstr- 

arkostnaðar skólans. 

10. gr. 
Daglegur starfstími kennara í skólanum skal vera samfelldur, nema skóla- 

stjóri og kennarar eða kennarafundur verði ásáttir um annað. 
Starfstími skóla er á tímabilinu kl. 9 — 17 með matarhléi á venjulegum mat- 

málstíma. 
Hefji skóli starf fyrir kl. 9.00, skal hann ljúka störfum þeim mun fyrr. Á laug- 

ardögum skal kennslu lokið kl. 12.30, nema sérstaklega sé um annað samið. 

11. gr. 
Skólastjóra er skylt að kynna sér störf kennara í skólanum og árangur þeirra. 

Þá skal hann og gera sér far um að veita kennurum allt það lið, sem hann má, með 
ráðum og leiðbeiningum, og þá einkum ungum og óreyndum kennurum. 

12. gr. 
Skólastjóri skal hafa samráð við námstjóra eða fræðslumálastjóra, ef um veru- 

legar breytingar er að ræða á skiptingu eða meðferð námsefnis frá því, er nám- 
skrá gerir ráð fyrir, svo og um próf og ýmis vandamál skólans, eftir því sem á- 
stæður eru til. Heimilt er skólastjóra að leita álits sömu aðila um önnur atriði 

skólastarfsins. 

13. gr. 
Í fjölmennum skólum getur skólastjóri í samráði við skólanefnd og námstjóra 

leitað samþykkis sveitarstjórnar til þess að fá einn af föstum kennurum skóla 
fyrir yfirkennara sér til aðstoðar í starfi sínu.
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IV. Um kennsluskyldu skólastjóra o. fl. 

14. gr. 
Kennsluskylda skólastjóra fer eftir tölu fastra kennara, sem skólinn á rétt 

til samkvæmt nemendafjölda. 
Stjórni skólastjóri bæði barna- og gagnfræðastigsskóla, miðast afsláttur hans 

í kennsluskyldu við samanlagðan kennarafjölda eftir nánari ákvörðun fræðslu- 
málastjóra. Kennsluskylda skólastjóra í barnaskóla skal að jafnaði vera á viku 
sem hér segir: 

Í skóla með 1— 2 kennurum!) ............ 33 kennslustd. á viku 

- — — 3 — eeeeererere 30 — - — 
- — — 4 — eeeeeeereee 27 — - — 
- — — 5 — eeeeeserseee 24 — - — 
- — — 6 — ereereeesee 21 — - — 
- — — T—8 — eeeeeeeeese 18 — - — 
- — — 9—11 — eereeeereese 15 — - — 
- — —  12—16 — eevereseneee 12 — - — 
- — — 1720 — eereeeneesee 9 — - — 
- — — 2lof.— 0-0 seeeerereree 6 — - — 

Miðað er við 40 mín. kennslustund. 
Í heimavistarbarnaskólum má með samþykki fræðslumálastjóra minnka kennslu- 

skyldu skólastjóra um 2—4 stundir á viku frá því, er að ofan greinir, ef ástæða 
Þykir til. 

15. gr. 
Í skólum gagnfræðastigsins skal kennsluskylda skólastjóra að jafnaði vera 

þessi: 

A. Í heimangönguskólum: 

Með færri en 75 nem. .......0.0000 0000... 24 std. á viku 
— 75 að 100 — ........2.0 21 — - — 
— 100 — 150 — 2... 18 — - — 
— 150 — 200 —  .......0 lå — - — 
— 200 — 300 — .sseeseeereeeseeeeeereeeee 12 — - — 
— 300 — 400 — 2... 9— - — 
— 400 o.fl — sseeeeeeereeeeeeeeeserneee 6 — - — 

B. Í heimavistarskólum: 

Með færri en 75 nem. .........0000000. 0. 18 std. á viku 

— 75 að 100 — .......... 151, — - — 
— 100 — 125 — seeeeeeeerereeseseeeeneeene 12 — — — 
— 125 — 150 — seneeereneenenenseeeneesee 9 — - — 
— 150 o.fl. — sueeereereerereeeeneeseeee 6 — - — 

Miðað er við 45 mín. kennslustund. 

16. gr. 
Kennsluskylda skólastjóra skal minnka við 55 og 60 ára aldur um sama stunda- 

fjölda og gildir um kennara við hlutaðeigandi skóla. Einnig er skólanefnd heimilt 
að draga úr kennsluskyldunni um stundarsakir í samráði við námstjóra og fræðslu- 
  

1) Skólastjóri er alls staðar meðtalinn.
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málastjóra, ef eigi verður talið komizt hjá því vegna annarra starfa skólastjóra í 
þágu skólans. 

17. gr. 
Um kennslustarf skólastjóra og samskipti hans við nemendur skólans gilda 

sömu reglur og eru í erindisbréfi fyrir kennara. 

18. gr. 
Skólastjóri skal hafa ákveðinn viðtalstíma, ef þurfa þykir, og haga þeim 

tíma þannig, að sem minnstri truflun valdi í skólastarfinu. 

19. gr. 
Þar sem því verður við komið, skal skólastjóri halda foreldrafund a. m. k. 

einu sinni á skólatímanum. Einnig skal hann hvetja kennara sína til þess að hafa 
sem nánast samband við forráðamenn nemenda sinna. 

Markmið foreldrafunda er að efla gagnkvæman skilning og samstarf milli skóla 
og heimila. 

20. gr. 
Það er skylda skólastjóra að gæta ýtrustu samvizkusemi í öllum störfum 

sínum. Hann skal kappkosta að vera kennurum sínum og nemendum til fyrirmyndar 
í allri framkomu. Hann skal líta eftir því, að nemendur og kennarar séu stund- 

vísir og fylgi reglum skólans og fyrirmælum. 

Geti skólastjóri ekki komið í skólann á réttum tíma sökum forfalla eða af 
öðrum ástæðum, ber honum að gera skólanum eða skólanefnd aðvart um það. 

V. Um ágreining í starfi o. fl. 

21. gr. 
Verði ágreiningur milli skólastjóra og kennara eða annarra, sem undir stjórn 

hans eru, og náist ekki samkomulag, getur annar hvor aðilinn eða báðir lagt málið 
undir úrskurð skólanefndar og námstjóra. Verði missætti milli skólastjóra og 
skólanefndar eða námstjóra, skal leita úrskurðar fræðslumálastjóra. 

Kæri annar hvor deiluaðili, er honum skylt að tilkynna hinum það og færa 
fram ástæður. Takist ekki að koma á sáttum eða annar aðilinn er óánægður með 
gefinn úrskurð, getur hann skotið máli sínu til menntamálaráðherra, og verður 
úrskurði hans ekki áfrýjað, nema málið heyri undir dómstólana. 

22. gr. 
Sé um mjög þungar sakir á hendur skólastjóra að ræða, getur skólanefnd vikið 

honum úr stöðu sinni um stundarsakir fyrirvaralaust, en tilkynna skal fræðslu- 
málastjóra það tafarlaust. 

VI. Um samband skólastjóra og skólanefnda. 

23. gr. 
Skólastjóri á sæti á skólanefndarfundum og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

24. gr. 
Skólastjóra ber að gera skólanefnd aðvart, þegar endurbóta eða aðgerða er 

þörf á skólahúsi, húsbúnaði eða kennslutækjum, einnig ef útvega þarf bækur, rit- 
föng, kennsluáhöld, handavinnuefni o. fl. 

Ef um nýbyggingu eða endurbætur á skólahúsnæði er að ræða, skal skólastjóri 
vera með Í ráðum um alla tilhögun.
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Skólastjóri hefur umráðarétt yfir öllum innanstokksmunum skólans, áhöldum 
og söfnum og heldur eða lætur halda skrá um þau. Hann getur þó ekki ráðstafað 
Þeim á sitt eindæmi nema í þágu skólastarfsins. Skólastjóri hefur fullan umráða- 
rétt yfir skólahúsi til afnota fyrir nemendur skólans og kennara, og hafa skal sam- 
ráð við hann um notkun skólahúsnæðis að öðru leyti. Hann hefur eftirlit og um- 
sjón með, að hitun, lýsing og ræsting sé í lagi. 

25. gr. 
Skólanefnd er skylt að leita álits skólastjóra um umsækjendur um kennara- 

stöður. Verði ágreiningur um umsækjendur milli skólastjóra og skólanefndar, er 
skólastjóra heimilt að gera tillögur um kennaraval til fræðslumálastjóra, enda 
fylgi þeim rökstudd greinargerð. — Stunda- og forfallakennara ræður skólastjóri 
með samþykki skólanefndar. 

26. gr. 
Sveitarstjórn ræður annað starfsfólk barnaskóla en kennara og ráðskonu við 

heimavistarskóla, en skólastjóri gerir tillögur til skólanefndar um ráðningu þess. 
Skólastjóri heimavistarskóla ræður ráðskonu með samþykki skólanefndar. 

Í skólum gagnfræðastigsins ræður skólastjóri ofangreint starfsfólk með sam- 
þykki skólanefndar. 

Þeir aðilar, sem ráða framangreint starfsfólk, geta sett því erindisbréf, og 
skal leita staðfestingar fræðslumálastjóra á því. 

Skólastjóri skal líta eftir, að starfsfólkið leysi störf sín vel og samvizkusam- 
lega af hendi. 

VII. Um próf, skýrslugerðir o. fl. 

27. gr. 
Próf skulu fara fram samkvæmt ákvæðum prófreglugerðar. 
Skólastjóri sér um undirbúning og framkvæmd prófa í samráði við kennara 

skóla. Prófstörf jafngilda kennslustörfum. Skólastjóri sér um, að kennarar geri 
nauðsynlegar prófskýrslur. 

28. gr. 
Sýni próf nemenda, sem fengið hafa undanþágu frá skólagöngu, að heima- 

nám þeirra hafi ekki borið viðunandi árangur, gerir skólastjóri skólanefnd og nám- 
stjóra aðvart um það. 

29. gr. 
Svo fljótt sem auðið er að loknum vorprófum, og eigi síðar en fyrsta júlí, 

skal skólastjóri senda fræðslumálastjóra og námstjóra skýrslu um skólahald, próf 
o. fl., sem fræðslumálastjóri mælir fyrir um. Enn fremur skal hann senda Ríkis- 
útgáfu námsbóka beiðni um ókeypis námsbækur fyrir næsta skólaár. 

30. gr. 
Skólastjóri skal sjá um, að í skjalasafni skólans séu öll helztu lög og reglu- 

gerðir um skólamál, sem eru í gildi á hverjum tíma. Þá skulu og geymast í skjala- 
safni öll embættisbréf, svo og eintak af öllum ársprófsverkefnum skólans. 

31. gr. 
Í lok skólatímans ár hvert skal skólastjóri athuga við setta eða ráðna kenn- 

ara, hvort þeir ætla að skipta um stöðu næsta skólaár, og gera skólanefnd aðvart 
um, ef svo er. Einnig ber skólastjóra í samráði við skólanefnd að láta kennara 
vita, um það bil er kennslu lýkur, hvort óskað muni eftir kennaraskiptum.
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Á sama hátt ber skólastjóra að láta skólanefnd vita, ef hann ætlar að skipta 
um stöðu, og skólanefnd að tilkynna settum skólastjóra, ef hún ætlar að láta aug- 
lýsa stöðu hans. 

VIII. Um kennarafundi. 

32. gr. 
Skólastjóri stýrir kennarafundum og boðar til þeirra, er hann telur þess þörf 

eða þriðjungur fastra kennara óskar þess. Skylt er föstum kennurum að sækja 
kennarafundi að forfallalausu, séu þeir boðaðir í starfstíma skólans. 

Stundakennurum er heimilt að sitja kennarafundi og hafa þar málfrelsi og 
tillögurétt. 

Bóka skal gjörðir kennarafunda. 

33. gr. 
Skólastjóri skal kynna fyrir samkennurum sínum ný lög, reglugerðir og 

önnur fyrirmæli, er honum berast frá yfirboðurum sínum og varða störf eða kjör 
kennara. 

Hið sama gildir einnig, ef skólastjóri hefur hug á verulegum breytingum á 
starfsháttum eða skipan í skóla sínum. 

Þar sem 3 eða fleiri fastir kennarar starfa við skóla auk skólastjóra, skulu 
ofangreind mál rædd á kennarafundi. 

34. gr. 
Kennarafundir skulu vera ráðgefandi aðilar um stjórn skóla, nema ákvæði í 

lögum eða reglugerð ákveði annað. Verði ágreiningur milli skólastjóra og meiri 
hluta kennarafundar, getur hvor aðili um sig skotið máli sínu undir úrskurð 
fræðslumálastjórnar. 

IX. Um störf kennara, leyfi o. fl. 

35. gr. 
Ef kennari vanrækir starf sitt, veldur því ekki eða gerir sig sekan um ósæmi- 

lega framkomu, skal skólastjóri fyrst ræða málið við hlutaðeigandi kennara og 
leitast þannig við að bæta úr misfellum. Beri það ekki árangur, skal skólastjóri 
leggja málið fyrir skólanefnd og námstjóra, og fer um framhaldsafgreiðslu þess 
eftir því, er um getur í erindisbréfi fyrir kennara. 

Kæru um misfellu í starfi eða framferði kennara skal jafnan tilkynna kenn- 
aranum og gera skriflega grein fyrir ástæðum. 

36. gr. 
Skólastjóra er skylt, þegar yfirstjórn skólans óskar þess, að gera grein fyrir 

því, hvernig hver einstakur kennari innir starf sitt af hendi. 

37. gr. 
Skólastjóra er heimilt, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, að veita kennara 

leyfi frá störfum, sem svarar allt að einum degi á mánuði þann tíma, sem skóli 
starfar. Sé um lengri leyfi að ræða, þarf samþykki skólanefndar og fræðslumála- 
stjóra. . 

38. gr. 
Sé kona skólastjóri og eigi hún von á barni, skal hún að jafnaði fá 6 vikna 

leyfi frá störfum fyrir og 6 vikur eftir barnsburð — eða samtals 90 daga.
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Um veikindaforföll skólastjóra og kennara gilda á hverjum tíma ákvæði laga 
um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og ákvæði reglugerða, sem settar 
hafa verið eða verða í samræmi við þau lög. 

39. gr. 
Um orlof eftir 10 ára starf gilda ákvæði í lögum fyrir viðkomandi skólastig. 

40. gr. 
Þurfi skólastjóri að fá leyfi frá störfum, sem samsvarar 1 degi í mánuði eða 

skemmri tíma á skólaárinu, gerir hann skólanefnd aðvart um það, enda annist 
hann um staðgengil sinn, ef með þarf, en sé um lengri tíma að ræða, þarf til þess 
samþykki skólanefndar og fræðslumálastjóra. 

X. Um heilbrigðismál. 

41. gr. 
Skólastjórum og kennurum ber að fylgjast með andlegum og líkamlegum 

þroska og heilsufari nemenda sinna, eins og unnt er, gæta þess eftir föngum, að 
vel sé að þeim búið í skólanum, varast að ofþyngja þeim í námi og leitast við að 
kenna og temja þeim hollustusamlegar lífsvenjur. Þeir skulu jafnan vera vel á verði 
um allt, er bent getur til, að nemandi sé andlega eða líkamlega vanheill eða miður 
sín, og koma slíkum nemanda í hendur skólalækni hið fyrsta, og hlíta skulu þeir 
fyrirmælum skólalæknis um meðferð á gæzlunemendum. 

Að öðru leyti fer um læknisskoðun, undanþágu frá skólagöngu af heilsufars- 
ástæðum o. fl. eftir ákvæðum reglugerðar um heilsuvernd í skólum. 

42. gr. 
Skólastjóri gerir, þegar þörf krefur og í samráði við skólalækni og barna- 

verndarnefnd, tillögur til skólanefndar um almennar hreinlætis- og heilbrigðis- 
ráðstafanir í skólanum, t. d. matar-, lýsis- eða mjólkurgjafir. 

43. gr. 
Verði ágreiningur milli skólastjóra og annarra aðila um ákvæði þessa erindis- 

bréfs, skal leita úrskurðar menntamálaráðuneytisins. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ef ekki er unnt eftir ákvæðum 10. gr. að semja stundaskrá, sem fullnægi gild- 
andi námsskrá, vegna þess að tví- eða þrisetning í skólahúsnæði er óhjákvæmileg 
eða kennsla sérgreina verður að fara fram á öðrum tímum en þar segir, þá má skól- 
inn starfa lengur en greinin gerir ráð fyrir, sbr. 31. grein laga nr. 38/1954, um rétt- 
indi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum nr. 34/1946, um fræðslu barna, og 
lögum nr. 48/1946, um gagnfræðanám. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius
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ERINDISBRÉF 

fyrir kennara í barna- og gagnfræðastigsskólum. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Kennara, sem skipaður er, settur eða ráðinn til þess að gegna stöðu við skóla, 

er skylt að gegna starfi sínu samvizkusamlega í samræmi við þau lög, reglur og 
fyrirmæli um kennslu og skólamál, sem gilda á hverjum tíma. 

2. gr. 
Kennarar skulu leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda sinna, hjálpa þeim að öðlast heilbrigð lífsviðhorf, efla 
andlegan og líkamlegan þroska þeirra og veita þeim fræðslu, hverjum eftir sínum 
þroska. 

3. gr. 
Kennari skal kappkosta að vera nemendum til fyrirmyndar í hegðun sinni og 

framkomu allri. Hann skal leggja kapp á að glæða starfsáhuga nemenda sinna 
og skapa hjá þeim hollar og heilbrigðar venjur. Refsingum skal aldrei beitt nema 
að yfirlögðu ráði, þegar mildari aðferðir hafa ekki borið árangur. Gæta skal kenn- 
ari þess að ámæla aldrei nemanda né hegna honum fyrir hæfileikaskort, og yfir- 
leitt ber honum að varast allt, er vakið getur eða aukið minnimáttarkennd hjá 

nemendum. 

4. gr. 
Kennari skal leggja áherzlu á, að börnin læri að hugsa og starfa sjálfstætt. 

Gæta skal hann þess að skýra vel ný atriði í námsgreinum og stilla öllum kröfum 
til nemenda svo í hóf, að þær verði þeim ekki ofviða, en fylgjast vel með því, að 
þeir uppfylli eftir beztu getu þær kröfur, sem til þeirra eru gerðar. 

IL Starfstími kennara. 

5. gr. 
Kennara er skylt að kenna þann kennslustundafjölda á viku, sem lög og reglur 

ákveða. Með samþykki fræðslumálastjóra geta önnur nauðsynleg störf í þágu skól- 
ans komið í stað kennslu að einhverju leyti. 

6. gr. 
Fækka skal kennslustundum kennara, er þeir verða 55 og 60 ára, um þann 

stundafjölda á viku, sem tilgreindur er í lögum hlutaðeigandi skóla. 

7. gr. 
Stundahlé ber að skoða sem starfstíma kennara. Heimavinna vegna undir- 

búnings kennslustunda og úrvinnslu verkefna frá nemendum, sem ekki er greitt 
fyrir sérstaklega samkvæmt reglugerð eða ráðuneytisbréfi, telst jafngilda 50% af 
kennslustundafjölda kennarans. Prófstörf kennara jafngilda kennslustörfum. Þóknun 
fyrir framangreinda heimavinnu og prófstörf er innifalin í föstum launum kennara. 

8. gr. 
Daglegur starfstími kennara í skólanum skal vera samfelldur, nema skóla- 

stjóri og kennarar eða kennarafundur verði ásáttir um annað. 

B35
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Starfstimi skåla er å timabilinu kl. 9—17 med matarhléi å venjulegum mat- 
målstima. 

Hefji skóli starf fyrir kl. 9.00, skal hann ljúka störfum þeim mun fyrr. Á laug- 

ardögum skal kennslu lokið kl. 12.30, nema sérstaklega sé um annað samið. 

III. Helztu störf. 

9. gr. 
Á þeim tíma, sem kennara ber að vera í skólanum, skal hann: 

1) annast kennslu samkvæmt stundaskrá og undirbúa næstu kennslustund í 

stundahléi, 

2) hafa umsjón með söfnum og áhöldum eða annast önnur skyld störf í þágu 
skólans, 

3) fylgjast með því, að borð, sæti, birta, loftræsting, hreinlæti og annað, er snertir 
aðbúnað nemenda í skólanum, sé þannig, að þeir fái sem bezt notið kennsl- 
unnar, 

4) hafa umsjón með einstökum deildum skólans og heimavistarnemendum, þar 
sem þeir eru, 

5) hafa umsjón og eftirlit í stundahléum eftir þörfum skólans og aðstöðu kenn- 
ara, annast um að nemendur hlýði settum reglum og fyrirmælum, meðan þeir 
eru í skólanum, bæði innan húss og á leiksvæði, 

6) færa reglulega dagbækur, nemendaskrár og einkunnabækur, enn fremur aðrar 
nauðsynlegar skýrslur eftir samkomulagi við skólastjóra, 

7) úthluta bókum og áhöldum til nemenda, eftir því, sem fyrir hann er lagt, 
8) gefa stjórn skólans upplýsingar um nemendur, þegar þess er óskað, 
9) aðstoða við móttöku og skráningu nýrra nemenda og próf, 

10) hafa samband við forráðamenn nemenda sinna, ef þurfa þykir, 
11) veita að öðru leyti þá hjálp í þágu skólans og starfsemi hans, sem óskað kann 

að verða eftir af stjórn skólans og er í samræmi við gildandi lög og reglur 
um kennslu og skólamál, 

12) vera nemendum sínum til fyrirmyndar um stundvísi og háttvísi. 

10. gr. 
Telji kennari þörf á endurbótum á áhöldum skólans eða öðru, sem snertir 

kennslustarfið, skal hann ræða um það við skólastjóra. 

IV. Um nemendur. 

11. gr. 
Kennari skal þann tíma, er skóli starfar, gera sér far um að fylgjast sem bezt 

með nemendum í þeim deildum, er hann kennir eða hefur aðalumsjón með. Telji 
kennari framkomu nemanda, námsgetu, ástundun eða aðbúð athugaverða, skal 
hann eftir föngum kynna sér orsakir þess og gera skólastjóra aðvart um það. Kenn- 
ari leiðbeini nemendum um heimanám, eftir því sem við verður komið. 

12. gr. 
Sýni nemandi mótþróa eða óhlýðni eða veitist kennaranum erfitt að halda 

uppi aga og geti hann ekki kippt því í lag sjálfur, ber honum að tilkynna það 
skólastjóra og tjá honum alla málavöxtu.
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V. Um leyfi frá störfum. 

13. gr. 
Geti kennari ekki komið á réttum tíma til kennslu eða forfallist hann vegna 

veikinda eða af öðrum ástæðum, ber honum að tilkynna skólastjóra það þegar í stað. 

14. gr. 
Kennslukona, sem á von á barni, skal að jafnaði fá 6 vikna leyfi frá störfum 

fyrir og 6 vikur eftir barnsburð — eða samtals 90 daga. 
Að öðru leyti en að framan greinir fer um veikindaforföll kennara, réttindi 

þeirra og skyldur eftir lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og 
reglugerðum, sem settar hafa verið eða verða settar í samræmi við þau lög. 

15. gr. 
Þurfi kennari að fá leyfi frá störfum, sem svarar allt að einum degi í 

mánuði þann tíma, sem skóli starfar, skal hann sækja um það til skólastjóra, en 
sé um lengri tíma að ræða, þarf einnig samþykki skólanefndar og fræðslumála- 
stjóra. 

16. gr. 
Um orlof eftir 10 ára starf gilda ákvæði í lögum fyrir viðkomandi skólastig. 

VI. Um ágreining í starfi o. fl. 

17. gr. 
Nú greinir kennara og skólastjóra verulega á um einhver atriði í starfi kenn- 

arans, og náist ekki samkomulag, getur annar hvor aðilinn eða báðir lagt málið 
undir álit eða úrskurð skólanefndar. 

Kæri annar hvor aðilinn, er honum skylt að tilkynna hinum það og færa fram 
ástæður. 

18. gr. 
Nú tekst skólanefnd ekki að koma á sáttum, eða annar aðilinn er óánægður 

með úrskurð hennar, getur hann þá skotið málinu til námstjóra og fræðslumála- 
stjóra. Takist þá eigi sættir, skal vísa málinu til menntamálaráðherra. Úrskurði 
ráðherra verður eigi áfrýjað, nema málið heyri undir dómstóla. 

19. gr. 
Sé um mjög alvarlegar eða þungar sakir að ræða á hendur kennara og hann 

láti eigi skipast við áminningu, getur skólanefnd vikið honum úr stöðu sinni um 
stundarsakir fyrirvaralaust, en tilkynna skal nefndin það fræðslumálastjóra tafarlaust. 

VII. Ýmis ákvæði. 

20. gr. 
Kennarar skulu gera sér far um að kynna sér nýjungar í kennslustörfum, 

enn fremur sæki þeir kennaranámskeið og kennaraþing, eftir því, sem ástæður 
Þeirra leyfa. 

21. gr. 
Setning kennara gildir aðeins þann tíma, sem tilgreindur er í setningarbréfi 

hans, og ráðning stundakennara aðeins yfir starfstíma skólans frá ári til árs. 
Óski settur kennari að halda stöðu sinni, skal hann gera skólastjóra aðvart 

um það í lok kennslutímans, en hann tilkynnir það skólanefnd. Kennari við heim-
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angöngubarnaskóla setur farið fram á skipun í stöðu sína, þegar hann hefur gegnt 
henni í 1 ár, en kennari við heimavistarbarnaskóla og skóla gagnfræðastigsins, 
þegar hann hefur gegnt henni í 2 ár. Afgreiðsla um skipun fer sömu boðleið og um 
setningu sé að ræða. 

Hafi kennari ákveðið að skipta um stöðu, skal hann tilkynna það skólastjóra 
eða skólanefnd, svo fljótt sem auðið er, helzt í lok kennslutímans að vorinu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ef ekki er unnt eftir ákvæðum 8. gr. að semja stundaskrá, sem fullnægi gild- 
andi námsskrá, vegna þess að tví- eða þrísetning í skólahúsnæði er óhjákvæmileg 
eða kennsla sérgreina verður að fara fram á öðrum tímum en þar segir, þá má skólinn 
starfa lengur en greinin gerir ráð fyrir, sbr. 31. grein laga nr. 38/1954, um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum nr. 34/1946, um fræðslu barna, og 

lögum nr. 48/1946, um gagnfræðanám. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

Nr. 121. 30. marz. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 78 27. maí 1960, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Eftirtaldar vörur falli niður úr 1. gr. reglugerðarinnar: 

Tollskrá: 
Kafli Nr. Vörutegund: 

37 15 
40 59 
44 45 Skrautvarningur úr skinni og leðri, trjåvidi, pappa og pappír, 

59 10, 12b leir, postulíni, gleri og ódýrum málmum. 

60 25 
71 23 
40 34,b Tígulgólf (parketstafir og plötur), einnig úr öðrum efnum en 

korki. 
55 Skíði og skíðastafir. 

58 5 Granít- og marmaraplötur, sléttar eða slípaðar. 
61 5, 8, 11 Vörur úr gulli, silfri og platínu. 
63 8c Krómstálplötur, þynnri en 3 mm, ryð- og sýruheldar. 

88a Skålar, pressadar, til vaskagerdar. 
88b Eldhusvaskar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30, 25. mai 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 30. marz 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Oddur Guðjónsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Keflavík. 

Bæjarstjórn Keflavíkur hefur samþykkt, að tillögu umferðanefndar, eftirfar- 
andi breytingar á aðalbrautarrétti í Keflavik: 

1. Vatnsnesvegur verði aðalbraut frá Hafnargötu að Hringbraut. 
2. Tjarnargata verði aðalbraut frá Hafnargötu að Hringbraut. 
3. Niður falli aðalbrautarréttur Túngötu og Suðurgötu. 

Breytingar þessar taka þegar gildi, enda hefur umferðamerkjum verið breytt 
til samræmis við þær. 

Bæjarfógetinn í Keflavík, 15. júní 1962. 

Eggert Jónsson. 

91. júní. Nr. 123. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, um skipan 

gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

1. gr. 
22. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Ekki er heimilt að flytja úr landi eða til Íslands íslenzk skuldabréf og hvers 

konar skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu í íslenzkum gjaldeyri, nema að 
fengnu leyfi, sem Seðlabanki Íslands veitir. 

Heimilt er að flytja úr landi og til Íslands peningaseðla og skiptimynt, sem 
hér segir: 
a) Íslenzkir peningar: Ferðamenn búsettir hérlendis mega flytja út og inn í landið 

allt að kr. 2500.00. Ferðamenn búsettir erlendis mega flytja inn allt að kr. 
5000.00 og taka með sér við brottför allt að kr. 2500.00. Öðrum aðilum, að 
meðtöldum bönkum, er óheimilt að flytja íslenzka peninga inn og út úr landinu, 
nema leyfi Seðlabankans komi til. 

b) Erlendir peningar: Ferðamenn búsettir hérlendis mega flytja með sér út og inn 
í landið þann erlenda gjaldeyri, sem þeir hafa lögleg umráð yfir. Ferðamenn 
búsettir erlendis mega flytja jafnmikla erlenda peninga út úr landinu og þeir 
fluttu inn við komu til landsins. 

Bankar, sem heimild hafa til að verzla með erlendan gjaldeyri, svo og aðrir 
aðilar, sem löglegar heimildir hafa, mega flytja erlenda peninga inn og út úr 
landinu. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., öðlast gildi 1. júlí 1962. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 21. júní 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Oddur Guðjónsson.
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VERZLUNARBANKI ÍSLANDS HF. 

Rekstrarreikningur ársins 1961. 

  

  

  

  

  

Gjöld 
Rekstrarkostnaður bankans ..........0.0..20000.. 00 kr. 5400194.81 
Greiddir vextir ..............00.0... 0. — 11183073.15 
Afskriftir: 

Fasteign ..................200. 00 kr. 300000.00 
Áhöld og innréttingar ............0.000... 0. — 673576.21 

— 973676.21 
Lagt í varasjóð ..................200.. en. — 679810.65 

Kr. 18236654.82 
Tekjur 

Forvextir af víxlum ...............00000 0. ev kr. 13921482.75 
Vextir af bankainnstæðu og verðbréfum ...........00000. 0000... — 1136711.21 
Vextir af yfirdrætti hlaupareiknings ............0...00000.0.000.. —  1410737.07 
Áfallnir ógreiddir vextir „................... 0 —  431661.48 
Aðrar tekjur ...............2..20.0 0. —  1836062.31 

Kr. 18236654.82 

Efnahagsreikningur 31. desember 1961 

Eignir 
Fasteignin Vesturgata 2 ..............0....0 0000... kr.  5900000.00 
Áhöld og innanstokksmunir .............0000. 000. —  4438208.04 
Ógreitt hlutafé .........0..0..00.000 0. —  6031000.00 
Verðbréf .............00..02000 ss —  7677536.67 
Vixlar sees rr — 181478756.51 
Skuld í hlaupareikningi .....................000 ensneee —  23510906.01 
Ógreiddir vextir ............2000.02 0200 — 431661.48 
Ýmsir skuldunautar ...........0.0..00 0000 0n nn — 1810842.98 
Innstæða í Seðlabankanum á bundnum reikningi .............. —-  19838500.00 
Innstæður í bönkum ............2.000000 000 nn ss — 1359212.66 
Sjodur .....0...0022 0000. — 2763702.93 

Kr. 255240327.28 
Skuldir 

Hlutafé .........0.......00. 0. kr. 12200000.00 
Varasjóður ...........0.2.0220020 0... — 2164840.97 
Veðskuld vegna fasteignar ..............00..0. 00... nn — 296370.90 
Innstæður í sparisjóði ...............2.00.00 0. enn — 189496799.25 
Innstæður í hlaupareikningi ....................02.. 00... 0... —  48484650.94 
Fyrirfram greiddir vextir ...................0000 00... — 2302525.98 
Ýmsir kröfuhafar ............0..0.0.000000e nes — 295139.24 

Kr. 255240327.28 
Reykjavík, 10. janúar 1962. 

Höskuldur Ólafsson. Lárus Lárusson.
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Framanritaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1961 höfum við 
endurskoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bankans. 

Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af vixlum, verðbréf 
og aðrar eignir hans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 14. marz 1962. 

Jón Helgason. Pétur Pétursson. Guðmundur Benediktsson. 

Framanskráða endurskoðaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 
1961 hefur bankaráðið samþykkt á fundi sínum í dag. 

Reykjavík, 16. marz 1962. 

Egill Guttormsson. Þ. Guðmundsson. Pétur Sæmundsen. 

Nr. 125. 

REIKNINGUR 

Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands. 

Efnahagsreikningur 31. des. 1961. 

  

  

Eignir 

1. Innstæða í Landsbanka Íslands ............000..0 000... 0... kr. 395496.48 
2. 10. fl. bankavaxtabréf Landsbanka Íslands ................... —  2000.00 
3. 4% Sogsvirkjunarlán 1943 ...........000000 0000. e ner — 1000.00 
4. Hlutabréf Eimskipafélags Islands hf. ............00000.. 0000... — 25.00 
5. 5% skuldabréf Byggingarsamvinnufél. ríkisins ................ — 5000.00 

Kr. 403521.48 

Skuldir: 

Höfuðstóll 1. jan. 1961 ...........0000 0000. s ns kr. 361051.97 
Rekstrarhagnaður — 42469.51 

Kr. 403521.48 

Rekstrarreikningur árið 1961. 

Tekjur 

1. Tillag vitavarða ............2.0.000 000 r rr kr. 15626.45 
2. Gestafé ........0.200002022 000 — 5030.50 
3. Vextir ........0.20.000000 nn — 24796.86 
4. Ríkissjóðsstyrkur .............0202000000 00 0nr er — 3000.00 

  

Kr. 48453.81
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#0... 

Rekstrarhagnaður 

Gjöld 
Greiddur styrkur .............000.000.0 00 
Greidd sjúkrasamlagsgjöld ...............0000.0.0.0..0.0. 00. 

Vitamálastjórinn. 

Aðalsteinn Júlíusson. 

Nr. 126. 

REIKNINGUR 

Verzlunarbanka Íslands hf. 

Efnahagur 30. júní 1962. 

Eignir 
Fasteign ............0....0....0 0. 
Ahöld og innanstokksmunir ...................00000 
Verðbréf ..................0 00 
Ógreitt hlutafé „..............0..00 vren vere vreneee 
Víxlar 

Skuld í hlaupareikningi 
Ógreiddir vextir 

Rekstrarkostnaður 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 
Innleystar ávísanir 
Bankainnstæða 
Sjóður 

Hlutafé 
Varasjóður 
Veðskuld vegna fasteignar 
Innstæður í sparisjóði 
Innstæður í hlaupareikningi 
Fyrirfram greiddir vextir 
Forvextir af víxlum 
Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningi 
Aðrar vaxtatekjur 
Ýmsar tekjur 

Abyrgðir vegna viðskiptamanna 
Ýmsir kröfuhafar 

Reykjavík, 30. júní 1962. 

VERZLUNARBANKI ÍSLANDS 

kr. 5000.00 
— 984.30 
— 42469.51 
  

soens eee eee eee eee eee eee eee 

… eee eee see eee eee eee eee eee 

eee eee eee eee 00... es 

eee eee eee eee eee eee eee ere eee eee eee 

Kr. 48453.81 

  

sr... 

KK eee 

LK eeee eee eee eee eee eee eee eee eee re 

sees me eee eee eee eee eee eee eee eee eee 

00... 

0... 0 

  

kr.  5900000.00 
— 4140366.98 
—  8350536.67 
— 5896750.00 
— 205333599.62 
— 29222130.19 
— 431661.48 
— 1448180.98 
— 2119909.96 
— 1684682.06 
—  2709695.15 
—  26594598.03 
— 2573610.59 

Kr. 297605721.71 

kr. 12200000.00 
— 2164840.97 
— 296370.90 
— 218594789.44 
— 48519040.78 
—  2302525.98 
— 9170088.57 
— 1291628.60 
— 359899.44 
— 919403.09 
— 1684682.06 
— 102451.88 

Kr. 297605721.71
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REIKNINGUR 

Nr. 127. 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1961. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1961 B., bls. 152): 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ............0000000000.. kr. 35928.35 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..................... —  5496.27 

2. Vextir: FEE 
a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu .................0.... kr. 2604.81 
b. — bankainnstæðu .............0.00000 00. 00. — 384.72 

  

kr. 41424.62 

— 2989.53   

Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............20.00.. 000 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..............00000000 00 vv nn 

Kr. 44414.15 

kr. 38533.16 
— 5880.99   

Í Samgöngumálaráðuneytinu, 27. marz 1962. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Kr. 44414.15 

Nr. 128. 

REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

ÁRIÐ 1961. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1961. 

Bankavaxtabréf ...........0.....2..20.0 00 ns kr. 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............... — 
Afborgunarlán ...............2..0.00 0000 — 
Vixlar innlendir og ávísanir .............0.000 0000... — 
Afurðalán ........200..0...200 0... — 
Lán í hlaupareikningi ..................0000.. 0... nn — 
Reikningslán ..................2.00000 00 enn — 
Viðskiptalán ...............0..00000 ne — 
Greiddar, óinnleystar ábyrgðir ..............0000000 000. — 
Innstæðufé í Seðlabanka: 

Á viðskiptareikningi .................... kr. 66655771.14 
ÁA bundnum reikningi vegna aukningar á 

„ imnlánsfé ..........0..0..0.. — 152490000.00 
Á bundnum reikningi vegna stofnlána .. — 186501247.09 

  

Inneign hjá erlendum bönkum ..........0.0000.0. 00 — 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........................ — 
Erlend mynt 

37737048.00 
169126324.59 
22217678.34 

307770917.10 
823001869.08 
546765421.20 

8383295.88 
42190000.40 
114841839.54 

355647018.23 
20071188.99 
1045674.84 
3720336.76 

B 36
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Ábyrgðir vegna viðskiptamanna: 

  

  

  

  

  

Almennar ábyrgðir .........0...000..0.... kr. 314724968.05 
Afborgunarábyrgðir ..................... — 218343474.85 

kr. 528068442.90 
Ábyrgðir vegna stofnlána .........2.0.20.00 0. nes —  131730000.00 
Mismunur á færslum aðalbanka og útibúa ............00.002.. —- 5449238.73 
Bankahús og húsbúnaður ...............20000.0. 0... nn. — 7140001.00 
Aðrar fasteignir ..............2.2.2.000... ne — 1101100.00 
Ýmsir skuldunautar ............2...0.0.. 0 ess — 2972045.75 
Tékkar á innlenda banka og sparisjóði ........0.0000000.0.0... — 4682138.34 
Ogreiddir vextir ................22.20.. 0... — 6810343.96 
Peningar í sjóði ...............20020.0 0. ene — 2431160.63 

Kr. 3149503084.26 
Skuldir: 

Innstæðufé í hlaupareikningi ................00000 000... 0... kr. 473204711.55 
Innstæðufé í reikningslánum ...............20.00.. 00... enn — 279571.36 
Innstæðufé í viðskiptalánum ..............0000%.0 000... 0... — 4322622.94 
Innstæðufé í sparisjóði: 

Ávísanabækur ...........020.00 000. 0... kr. 79408422.79 
Almennar bækur ..............0.000000... — 699302560.50 
6 mánaða bækur og viðtökuskírteini ..... — 114365995.57 
1 árs bækur ..........0.000.00 00... — 106965265.56 
10 ára bækur og vísitölubækur ......... — 33504325.55 

— 1033546569.97 
Víxlar endurseldir Seðlabanka .............0.0.000. 000... —  626666340.00 
Lán hjá Seðlabanka gegn verðbréfum ............200.0..0.... — 2500000.00 
Skuld við erlenda banka ............02.20.0.00 0. esne — 18729010.45 
Erlendir víxlar endurseldir „.............0..00000 0... 0... -— 4645600.21 
Skuld við innlenda banka ..........2.02000000 00 en. nn. — 918439.62 
Innheimt fé fyrir aðra .............00.000. 0000 s sn — 4187004.03 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna: 

Almennar ábyrgðir ...................... kr. 314724968.05 
Afborgunarábyrgðir ..................... — 213343474.85 

—  528068442.90 
Ábyrgðir vegna stofnlána ...........0.200.. 000 enn —  181730000.00 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0..00 000... —  21632360.57 
Fyrirfram greiddir vextir .............0.02.0.00 ene. — 9444828.46 
Varasjóður ...........202020200 000. —- 127800000.00 
Afskriftareikningur ................020002 seen 00 nn — 114700000.00 
Gengisreikningur ...............2.20220000..0n ess — 23970000.00 
Húsbyggingarsjóður ................20200 eee sver — 24500000.00 
Óráðstafað .............22..2.00. sess — 3657582.20 

Kr. 3149503084.26 

LANDSBANKI ÍSLANDS, 

Reykjavik, 12. januar 1962. 

Bankastjórnin: 

Pétur Benediktsson. Svanbjörn Frímannsson. Jón Axel Pétursson. 
  
Gunnlaugur Kristjánsson, 

aðalbókari.
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Rekstrarreikningur árið 1961. 

  

  

  

Gjöld: 
Greiddir vextir ............0.00000 00... kr. 108367512.10 
Vextir af eigin fé .............000000... —  19643791.40 

— kr. 128011303.50 
Kostnaður við rekstur bankans ............000. 000... nn... —  88994302.94 
Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði ...........0000000...0.0.. — 1500000.00 
Afskrifað af öðrum fasteignum ............0000.0 00... — 28000.00 
Lagt í varasjóð ..............22..0000. 0 nn — 12320000.00 
Fært á afskriftareikning .................0....0 0000... — 4823492.05 
Lagt í húsbyggingarsjóð ...............20.0.0. 0... n ns —  7840000.00 
Óráðstafað flutt til næsta års .........0.0.000.00 000. — 3657582.20 

Kr. 197174680.69 
Tekjur 

Óráðstafað flutt frá fyrra ári ........0..00. 00... kr.  3933958.23 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...............0.00.0 00... — 7256849.22 

Innborgaðir vextir ............0..000...... kr. 172975075.49 
Þar af tilheyrandi næsta ári .............. — 9444828.46 

— 163530247.03 
Ógreiddir vextir ...........0..0.00000. 002 — 6810343.96 
Ýmsar tekjur ........0..0..0.0.0.0 0000. —  15643282.25 

  

Kr. 197174680.69 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu 
sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans er fyrir 
hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi. 
  
Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úr- 
skurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 14. marz 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra.
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Sundurliðaður efnahagsreikningur 

Aðalbankinn og útibú 
Eignir í Reykjavík 

Bankavaxtabréf ...............00.022200 0... ss kr 34390048.00 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. —  155775993.14 
Afborgunarlán .................2220.00 s.s — 4943428.34 
Víxlar innlendir og ávísanir .............000000 0000. —  107490716.87 
Afurðalán ............0...220000 00 nn nr —  561705091.08 
Lán í hlaupareikningi ...................002.00 000... —  366670925.49 
Reikningslán .„...............2..00 00... ss — — 
Viðskiptalán ................2..000000 nes — 42190000.40 
Greiddar, óinnleystar ábyrgðir ..............022 0000... -— 114841839.54 
Innstæða í Seðlabanka á viðskiptareikningi ................... — 66655771.14 
— - — — bundnum reikn. v. aukn. á innlánsfé . — 152490000.00 
— - — - — — v. stofnlána ......... — 82779999.71 
Inneign hjá erlendum bönkum ............2.000.. 00. 0... 0... — 17563741.34 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............00..0.... — 1045674.84 
Erlend mynt ............2.0000..e ens — 3611695.42 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..............000000 00... —  528068442.90 
Ábyrgðir vegna stofnlána ..........20.000000. 00. — 79290000.00 
Skuld útibúsins á Ísafirði ..............000.0.00. 000. —  110138780.42 
— — — Akureyri ...........2..000 0... —  103839382.93 
— — — Eskifirði ..............0....00 00... —  102444190.66 
— — — Selfossi ..........020.00 0000 — 33654807.80 
Mismunur á færslum aðalbanka og útibúa ................2... — 5449238.73 
Bankahús og húsbúnaður .............0..200202 000... sver — 5000000.00 
Aðrar fasteignir ................2.20.0.00 0. sn — 500000.00 
Ýmsir skuldunautar ..............000000 0000 — 2833810.13 
Tékkar á innlenda banka og sparisjóði ...........0000..0...... — 4682138.34 
Ógreiddir vextir ................000..0 0... — 5807528.51 
Peningar i sjóði .............2..2.0.0... ns — 1667973.02 

Kr. 2701531218.75 

Innstæðufé í sparisjóði: 

  

Ávísanabækur ..........0002.000 0 kr. 51326410.23 
Almennar bækur ...........20000. 00 n.ss sn —  547183270.28 

6 mánaða bækur og viðtökuskírteini ..................... — 80988179.32 
1 árs bækur ..........020000. 0... sess — 79486659.16 
10 ára bækur og vísitölubækur .............002.00000..0 0. — 21571107.18 

Innstæðufé í sparisjóði alls kr. 780555626.17 

Innstæðufé í hlaupareikningi ..............000.00 0000... — 392865824.33 

Innstæðufé í reikningslánum ..............0000 000... sn — — 
Innstæðufé í viðskiptalánum ............200000 0000... — 4322622.94 
Víxlar endurseldir Seðlabanka ...........00..0 000 sn —  626666340.00 

Lán hjá Seðlabanka gegn verðbréfum ............0.0000.000.0.. — 2500000.00 
Skuld við erlenda banka ...........20.00.sess sess — 13727430.50 

Erlendir víxlar endurseldir .............00.0. 0... — 4645600.21 

Skuld útibúanna við aðalbankann — —
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81. desember 1961. 

Útibúið á Útibúið á Útibúið á Útibúið á 
Ísafirði Akureyri Eskifirði Selfossi 

kr 345000.00 kr 1529100.00 kr 354900.00 kr 1118000.00 
— 2805604.42 — 523090.85 — 5263510.79 — 4758125.39 
— 52600.00 — 6914700.00 — 2670950.00 — 7636000.00 
— 21444079.57 — 77692273.79 —  40005470.58 —  551838376.29 
— 63396056.00 — 119164000.00 —  51244400.00 —  27492322.00 
—- 37264449.59 — 10857253.44 —  50333109.00 —  81639683.68 
— 1802037.70 — 6581258.18 — — —- — 

—  27445054.56 —  18134015.17 — 6165916.30 — 1976261.35 
— 398843.42 — 1200587.54 — 729927.54 — 178089.15 

— 17283.39 — 91357.95 — — — — 

—  28175000.00 —  15865000.00 — 6350000.00 — 2050000.00 

— 2000000.00 — 725000.00 — 15000.00 — 1.00 
— 105000.00 — 496100.00 — — — — 
— 30280.00 — 9344.10 — 240.00 — 98371.52 

— 121291.90 — 650253.55 — — — 231270.00 
— 46615.04 — 376347.12 — 258266.54 — 81958.91 

kr. 191449195.59 kr. 260809681.69 kr. 163391690.75 kr. 182398459.29 

kr 4435019.67 kr 7313095.03 kr 1748581.92 kr. 14585315.94 
—  24575998.04 — 48135731.66 -—  17954998.18 —  61452562.34 
— 7934230.15 — 10876762.83 — 2811713.32 — 11755109.95 
— 4684566.54 — 8732734.15 — 1284909.75 —- 12776395.96 
— 2971179.43 — 4097508.74 — 1423611.45 — 3440918.75 

kr. 44600993.83 kr. 79155832.41 kr. 25223814.62 kr. 104010302.94 

— 4595469.10 —  37108719.86 —- 12802985.22 —  25831713.04 
— 47084.81 — 230492.31 — — — 1994.24 

— — — — — — — 1579.95 
— 110138780.42 — 103839382.93 — 102444190.66 —  33654807.80
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Skuld við innlenda banka 
Innheimt fé fyrir aðra ................000. 002... 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 
Ábyrgðir vegna stofnlána 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0.000 0000... 
Fyrirfram greiddir vextir 
Varasjóður ............2.002000. 0. ss 
Afskriftareikningur 
Gengisreikningur ..................022.00 0. s ens 
Húsbyggingarsjóður 
Óráðstafað 

NORN 

sr . 

Sr. 

Aðalbankinn og útibú 
í Reykjavík 

kr — 
— 4187004.03 
—  528068442.90 
— 79290000.00 

—  20831606.64 
— 2158553.71 
—  112000000.00 
— 85000000.00 
—  23970000.00 
— 19000000.00 
— 1742167.32 
  

Kr. 2701531218.75 

Sundurliðaður rekstrarreikningur 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ..............2....00 0... n ne 
Greiddir vextir og vextir af eigin fé 
Kostnaður við rekstur bankans ...............00000. 0... 0... 
Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði 
Afskrifað af öðrum fasteignum 
Lagt í húsbyggingarsjóð 
Fært á afskriftareikning 
Lagt í varasjóð 
Óráðstafað til næsta árs 

00... 

so... 

Sr . eee 

sr 

Aðalbankinn og útibú 
í Reykjavík 

kr. 2245893.14 
—  82888012.44 
—  32213388.90 
— 1000000.00 

-—  4480000.00 
—  2975361.00 
— 5080000.00 
—  1742167.32 
  

Óráðstafað frá fyrra ári 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 

NORN 

so ... 

Innborgaðir vextir 
Þar af tilheyrandi næsta ári 

sr... 

Kr. 132624822.80 

kr. 1547756.71 

— 113330103.83 
—  2158553.71 
  

Ógreiddir vextir 
Ymsar tekjur 
sr eee eee eee eee eee 

Kr. 111171550.12 

5807528.51 
14097987.46 
  

Kr. 132624822.80
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Útibúið á Útibúð á Útibúið á Útibúið á 
Ísafirði Akureyri Eskifirði Selfossi 

kr — kr — kr 918439.62 kr — 

— 28175000.00 —-  15865000.00 — 6350000.00 — 2050000.00 
— — — 100753.93 — 300000.00 — 400000.00 
— 598194.80 — 1402342.95 — 2200000.00 — 3085737.00 
— — — 8800000.00 — 1000000.00 — 6000000.00 
— 3000000.00 — 11700000.00 — 8200000.00 — 6800000.00 

— — — 2000000.00 — 3500000.00 — — 
— 293672.63 — 607157.30 — 452260.63 — 562324.32 

kr. 191449195.59 kr. 260809681.69 kr. 163391690.75 kr. 182398459.29 

árið 1961. 

Útibúið á Útibúið á Útibúið á Útibúið á 
Ísafirði Akureyri Eskifirði Selfossi 

kr. 10939808.83 kr. 12830432.91 kr. 10851604.19 kr. 10501445.13 
— 1257043.54 — 2443724.69 — 1124087.18 — 1955338.63 
—- 500000.00 — — — — — — 

— — — 28000.00 — — — — 
— — — 2000000.00 — 1360000.00 — — 
— 1394000.00 — 33231.05 — 35900.00 — 385000.00 
— — — 2915000.00 — 1000000.00 — 3325000.00 
— 293672.63 — 607157.30 — 452260.63 — 562324.32 

kr. 14384525.00 kr. 20857545.95 kr. 14824572.00 kr. 16729108.08 

kr. 604499.10 kr. 610967.56 kr 345102.29 kr 825632.57 
— 1294858.41 — 2616472.95 — 2970000.00 — 2621411.00 

—  12631894.47 —  17530502.69 —  13561546.26 —  15921028.24 
— 598194.80 — 1402342.95 — 2200000.00 — 3085737.00 

kr. 12033699.67 kr. 16128159.74 kr. 11361546.26 kr. 12835291.24 

— 121291.90 — 650253.55 — — — 231270.00 
— 330175.92 — 851692.15 — 147923.45 — 215503.27 

kr. 14384525.00 kr. 20857545.95 kr. 14824572.00 kr. 16729108.08
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VEÐDEILDIN 

Efnahagsreikningur 31. desember 1961. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Veðdeildarlán .„.............02.0000...0.... kr. 27379400.26 
A-lán .....00000000 0 — 213226695.00 
B-lán (Vísitölulán) ..........0.2.00.000.0.0.. — 102632272.25 

kr. 343238367.51 
Bankainnstæður : 

Seðlabanki Íslands ...........0000000000.. kr. 21956290.19 
Landsbanki Íslands ..........00.000...... — 6691473.56 

i — 28647763.75 
Ogreiddir vextir og varasjóðsgjöld af lánum 31. 

desember 1961: 
Veðdeildarflokkar ...............0.00..... kr. 753301.14 
Ibúðalánaflokkar ..........0200000. 0. 0... —  10219499.75 

-—  10972800.89 
Ógreitt vísitöluálag á lán 31. des. 1961 ............00000000.... — 589479.56 
Húsbúnaður og áhöld ...........0200202. 000 00. nes — 388487.88 
Peningar í sjóði ...........2202000000 00 nnessr rr — 60628.95 

Kr. 383897528.54 
Skuldir: 

Bankavaxtabréf í umferð: 
Veðdeildarbréf ............00.00.00 000... kr. 28158500.00 
Íbúðalánabréf .........0..0000 0. — 215368000.00 
Vísitölubréf ............200000 000... — 107369000.00 

kr. 350895500.00 
Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

Veðdeildarflokkar ...........0..000000.00.... kr. 998032.25 
Íbúðalánaflokkar .......0.00000 0000... —  18759362.51 

— 19757394.76 
Ógreiddar vísitölubætur á bréf 31. desember 1961 .............. — 1609460.29 
Varasjóður veðdeildarflokka: 

Frá fyrra ári ...........0.20.000000.0 00... kr.  5349690.05 
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi ........ 205530.09 

— 5555220.14 
Varasjóður íbúðalánaflokka: 

Frá fyrra ári ..............0000 0200... —- 4823424.73 
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi .... — 1256528.62 

-—  6079953.35 

Kr. 383897528.54 

LANDSBANKI ÍSLANDS, 

Reykjavík, 17. janúar 1962. 

Bankastjórnin: 

Pétur Benediktsson. Svanbjörn Frímannsson. Jón Axel Pétursson. 
  

Haukur Vigfússon. 
forstöðumaður Veðdeildar.
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VEÐDEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1961. 

Gjöld: 

Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 1. janúar 1961: 
Veðdeildarflokkar ...........0.00000.00000.. kr.  746409.68 
Íbúðalánaflokkar .......0.000000 000. — 10451906.67 

kr. 11198316.35 
Vextir af bankavaxtabréfum: 

Veðdeildarflokkar .........0000.0.0 0. kr. 1234575.50 
Íbúðalánaflokkar .............00.00 0... .....0.. — 18357030.00 

— 19591605.50 
Ógreiddir vextir 31. desember 1961: 

Veðdeildarflokkar ........00000000. 0 kr. > 998032.25 
Íbúðalánaflokkar ............0.0000000..00.0.. — 18759362.51 

— 19757394.76 
Vísitölubætur: 

Ogreitt vísitöluálag á lán 1. janúar 1961 .... kr.  343875.18 
Greiddar vísitölubætur á bréf á árinu ...... — 604739.02 
Ógreiddar vísitölubætur á bréf 31. des. 1961 -—  1609460.29 

—  2558074.49 
Kostnaður við rekstur: 

Veðdeildarflokkar ...........0..00002. 00... kr.  335700.00 
Íbúðalánaflokkar ..........0.000000 000. —  1859000.00 

—  2194700.00 

Vextir af innleystum bréfum sem aukaafborgun: 
Veðdeildarflokkar ...............22.0...0 eeen — 509.00 

Rekstrarhagnaður: 
Veðdeildarflokkar .........0.,.0.....000..... kr.  205530.09 
Ibúðalánaflokkar .............00000. 000. 000. —  1256528.62 

—  1462058.71 

Kr. 56762658.81 

Tekjur: 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum 1. janúar 1961: 
Veðdeildarflokkar ...........00.0000 000... kr. 909056.25 
Íbúðalánaflokkar .........0.000. 0... — 14303020.01 

kr. 15212076.26 
Ógreiddar vísitölubætur á bréf 1. janúar 1961 ..............0.... — 668022.06 
Innborgað vísitöluálag á lán á árinu ...........00..00.00 00. 000... — 1300200.50 
Ógreitt vísitöluálag á lán 31. des. 1961 .........00000.0.0. — 589479.56 
Vextir og varasjóðsgjöld: 

Veðdeildarflokkar ............000000.0000... kr. 1402914.62 
Íbúðalánaflokkar ............0.0..000.00 0000. — 20436998.43 

— 21839913.05 

Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 31. des. 1961: 
Veðdeildarflokkar ...........00.00000..000... kr.  753301.14 
Íbúðalánaflokkar .............000% 0000... — 10219499.75 

— — 10972800.89   

B37
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Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum: 
Veðdeildarlánaflokkar ..........000000000... 
Íbúðalánaflokkar ........0202020000. 0. 0. 

Lántökugjald: 
Veðdeildarflokkar ...........0000000. 0... 

Íbúðalánaflokkar .........0.000000 000... 

Dráttarvextir og umboðslaun: 
Veðdeildarflokkar ........000000000 00... 
Íbúðalánaflokkar ........000000000 0000... 

  

  

  

Vextir af innstæðum: 

Veðdeildarflokkar ...........00000000. 0000... 

Íbúðalánaflokkar .........000.00 0... 0... 
  
  

82528.13 
3360925.55 
-——-— kr. 3443453.68 

19600.00 
180230.00 

— 799830.00 

59960.08 
1328210.93 

— 1388171.01 

293396.30 
255315.50 

— 548711.80 

Kr. 56762658.81 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi. 
  
Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úr- 
skurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 14. marz 1962. 

Gylfi Þ. Gislason, 

viðskiptamálaráðherra. 

BYGGINGARSJÓÐUR RÍKISINS 

Efnahagsreikningur 31. desember 1961. 

  

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. kr. 18023486.32 
Lánadeild smáibúða ...........0.0.0.0.0.. —  20474472.58 

Innstæða á bankainnláni: 
Byggingarsjóður ríkisins ................. kr.  2302442.97 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða . —- 2033017.64 
Lánadeild smáíbúða ........0.00.0000 0000... — 166600.65 

  

kr. 38497958.90 

4502061.26



Stóreignaskattsbréf : 
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kr. 16514677.57 
—  3257000.00 
— 8365497.56 

— 156982294.00 
— 250660.16 
— 251638.76 
— 85084.76 

—  9389556.64 
—  6079953.35   

Byggingarsjóður ríkisins ................. kr. 14964834.63 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða . —  1549842.94 

Lán til útrýmingar heiluspillandi íbúða, víxlar ................ 

Ýmis skuldabréf ........................ ens 
Bankavaxtabréf: 

Byggingarsjóður ríkisins: 
A-flokka bréf ........ kr. 77540000.00 
B-flokka bréf ........ — 65573000.00 
Vísitöluhagnaður .... —  8869294.00 

kr. 151982294.00 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða . —  5000000.00 

Hluti húseignarinnar Nökkvavogur 30 .........000%00. 00... 000. 
Ýmsir skuldunautar vegna byggingartilrauna húsa ............. 
Áhöld 20... 
Ógreiddir vextir: 

Byggingarsjóður ríkisins ................. kr.  7889797.03 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. -- 866684.99 
Lánadeild smáíbúða ..................... — 633074.62 

Varasjóður ibudalånaflokka ...........000.0.0000 ven 

Skuldir: 
Skyldusparnaður ..................2..20 00. .nn en 
Sparimerki i umferð ...............220..0. 0... 
Skyldusparnaður innheimtur með skatti ...........0.00000020... 
Ógreiddar vísitölubætur á sparifé ........00...0 00. 
Fyrirfram greiddir vextir: 

Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .................. 
Höfuðstóll: 

Frá fyrra ári ..................00. 00... kr. 150911069.80 
Rekstrarhagnaður Byggingarsjóðs ......... —-  5609580.39 
Rekstrarhagnaður vegna lána til útrýmingar 

heilsuspillandi íbúða ................. —  1482298.13 
Rekstrarhagnaður Lánadeildar smáíbúða .. — 1112222.92 
Rekstrarhagnaður íbúðalánaflokka ........ — 1256528.62 
Framlag ríkissjóðs til lána vegna útrýmingar 

heilsuspillandi íbúða ................. —-  3800000.00 
Tolltekjur ..............00 0000 — 4100000.00 
Skattur af stóreignum ...................… — 3138692.37 
Hagnaður af vísitölureikningi ............. —- 5503200.23 

  

Kr. 244176322.96 

kr. 49557311.14 
—  11099946.00 
—- 2937219.55 
— 3643559.36 

— 24694.45 

— 176913592.46   

LANDSBANKI ÍSLANDS, 

Reykjavík, 17. janúar 1961. 

Bankastjórnin: 

Pétur Benediktsson. Svanbjörn Frímannsson. 

Kr. 244176322.96 

Jón Axel Pétursson. 
  

Haukur Vigfússon. 
forstöðumaður Veðdeildar.
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BYGGINGASJÓÐUR RÍKISINS 

Rekstrarreikningur árið 1961. 

  

  

  

  

  
  

  

  

Gjöld: 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári: 

Byggingarsjóður ríkisins .............0....... kr. 6600493.98 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða ..... — 446322.70 
Lánadeild smáíbúða ........0.000000 00... 0... — 707712.33 

kr. 7754529.01 

Greiddir vextir á árinu: 
Byggingarsjóður ríkisins .................... kr. 3398184.83 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .... — 315555.50 

— 3713740.33 

Fyrirfram greiddir vextir 31/12 1961: 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða ............0...... — 24694.45 

Kostnaður við rekstur: 
Hjá Landsbanka Íslands og Veðdeild L. Í. .... kr. 411200.00 
Hjá Húsnæðismálastofnun ríkisins ........... — 1237371.75 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .... —  25000.00 
Lánadeild smáíbúða ......2.020000 000... —  160000.00 

— 1833571.75 

Framlag til Atvinnudeildar Háskólans .........0.0000 0... ..0.... — 100000.00 
Afskrifað af áhöldum ...........000000 0000 nes —- 41296.05 

Vísitölureikningur: 
Greiddar vísitölubætur á árinu .............. kr. 249658.43 
Ógreiddar vísitölubætur 31. des. 1961 ....... — 3643559.36 

—  3893217.79 

Mismunur á vísitölureikningi yfirfærður á höfuðstólsreikning .... —- 6503200.23 

Rekstrarhagnaður: 
Byggingarsjóður ríkisins ...........0.0.0..... kr. 5609580.39 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .... — 1482298.13 
Lánadeild smáibúða .........0.0.000.0...00.. — 1112222.92 

—  8204101.44 

Kr. 31068351.05 

Tekjur 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári: 
Byggingarsjóður ríkisins .........0..0000000 0 nn... kr 1228.33 

Vextir: 
Byggingarsjóður ríkisins ...............0...... kr. 9306082.06 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða ..... — 1426227.37 
Lánadeild smáíbúða .......00000000 000... — 1302128.81 

, . — 12084438.24 
Dráttarvextir: 

Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .... kr 958.42 
Lánadeild smáíbúða .......00000000 0000. 0 0 — 44731.82 

Ógreiddir vextir 31. des. 1961: 15690,24 
Byggingarsjóður ríkisins .................... kr. 7889797.03 
Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða ..... — 866684.99 
Lánadeild smáíbúða ........000000000 00... — 633074.62 

  9389556.64



291 Nr. 128. 

Vísitölureikningur: 

  

Ógreiddar vísitölubætur 1. jan. 1961 ........ kr. 385558.82 
Vísitöluhagnaður af útdregnum bréfum ...... —  141565.20 
Eigin bréf hækkuð í verði .................. — 8869294.00 

kr. 9996418.02 
Tekjur af seldum teikningum ...........20.20000 0000. 0 nn — 195017.18 
Ýmsar tekjur ..........0.0000.000e ess — 6002.40 

  

Kr. 31068351.05 

Framanritaðan efnahasgs- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi. 

Georg Hansen, 
forstöðumaður endurskoðunardeildar. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úr- 
skurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 14. marz 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra. 

EFTIRLAUNASJÓÐUR STARFSMANNA LANDSBANKA ÍSLANDS!) 

Yfirlit um tekjur og gjöld árið 1961 og efnahagur 31. desember 1961. 

  

  

  

Tekjur: 
Eignir 1. janúar 1961: 

Verðbréf að nafnverði kr. 15337714.97 ...... kr. 15001974.85 
Innstæða í sparisjóðsbók 2293 sr. —  418771.33 
Innstæða í sparisjóðsbók 2519 .............. —  2181332.80 
Vextir af verðbréfum pr. 2. 1. 1961 .......... — 186269.94 
Lån til Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 

Landsbanka Islands ........0..00.0000.0.. — 350193.15 
kr. 18138542.07 

Vaxtatekjur á árinu ............00000000. 0... kr. 1178759.44 
Vextir af verðbréfum pr. 2. 1. 1962 .............. — 158642.43 

— 1337401.87 
Innborguð tillög sjóðsfélaga .................... kr.  745703.93 
Innborguð tillög bankanna ..........000000.00... —  1494139.14 

— — 2239843.07 
  

1) Nafni sjóðsins hefur ekki verið breytt, en Seðlabanki Íslands og Landsbanki Íslands eiga 

báðir aðild að sjóðnum.
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kr. 11900.60 
— 3250.00 
  

  

  

  

Kr. 21730937.61 

kr.  622097.48 
— 1292.00 
— 5512.50 

—  199696.53 
—  100931.73 
— 3300.00 

— 20792107.87 
  

Hagnaður af verðbréfum .................00 0000. enn 
Ýmsar tekjur ..........0..0.00.0 0. 

Gjöld 
Greidd eftirlaun á árinu ...................... kr. 1011743.08 
—- endurgreitt af bönkunum ................... —  389645.60 

Greidd sjúkrasamlagsiðgjöld .................02 0000... 
Dánarbætur ...........2..20022000. 00 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári .................. kr. 186269.94 
Greiddir vextir á árinu ...............0.0.00... — 13426.59 

Endurgreidd tillög .................0.000 000... nn sn 
Kostnaður ...............20022 0000 eðr 
Eignir 31. desember 1961: 

Verðbréf að nafnverði kr. 15611567.11 ...... kr. 15271737,59 
Innstæða í sparisjóðsbók 2293 ...........0.. — 1417543.84 
Innstæða í sparisjóðsbók 2519 .............. —  736505.96 
Innstæða í sparisjóðsbók 5576 .............. —  2635000.00 
Vextir af verðbréfum pr. 2. 1. 1962 .......... — 158642.43 
Lán til Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 
Landsbanka Íslands ...........00000000000.. — 572677.55 

Nr. 129. 

REIKNINGUR 

Iðnaðarbanka Íslands hf. fyrir árið 1961. 

Rekstrarreikningur 1961. 

Kr. 21730937.61 

kr. 9036 800.39 
— 3262176.46 

— 297 574.54 
— 1250 000.00 
— 1 036 619.11   

  

Gjöld: 
Vextir af innstæðum í sparisjóði og hlaupareikningi ........... 
Reksturskostnaður bankans ................020000.. 0000... 
Afskriftir: 

Áhöld ......0.0.00.000 0000 
Fært í varasjóð ...........20...0.0.sses ss 
Hagnaður á árinu, yfirfærður til næsta árs .................... 

Tekjur: 
Forvextir af víxlum ..........2000000 0000... kr. 11 915 717.21 
—- Fyrir fram greiddir forvextir .............. — 1867 212.00 

Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningum .............00000.0... 
Vextir af verðbréfum og innst. í öðrum bönkum kr. 694 302.48 

— Sama — (Áfallnir, en ógreiddir vextir) .. — 174910.00 
  

Kr. 14 883 170.50 

kr. 10 048 505.21 
— 3251 693.01 

— 869 212.48



293 Nr. 129. 

Aðrar tekjur .........0.0000000 0000. kr. 673 902.19 
Yfirfært frá fyrra ári ............0000000 00 00en nn — 39 857.61 

  

Kr. 14 883 170.50 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1961. 

Eignir 
Fasteignir .............202020.0 000 venss kr. 6800 000.00 
Húsbúnaður ...............200000. 0... ess — 1500 000.00 
Verðbréf . .........2.2000 00 —  8329547.57 
Víxlar ..........002000000 sess — 120 127 934.78 
Lán í hlaupareikningi ................00.0.20. enn... — 33 888 412.79 
Innstæður í öðrum bönkum ........000000000 s.s sn — 12 934 453.40 
Ógreiddir vextir ..................20...0 00. — 174 910.00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........00000000000.. — 6039 201.00 
Ymsir skuldunautar ............002000... 00 ens — 107 569.94 
Peningar i sjóði ..............0..0 000... er nn — 2 855 861.61   

Kr. 192 757 891.09 

Hlutafé .. .........22.2.2200.0 vesen kr. 6500 000.00 
Varasjóður ..........2020000.s ss — 5 000 000.00 
Innstæða í sparisjóði .............000000 00. ne ns — 132 667 344.53 
Innstæða í hlaupareikningi ...............2000000 0000... — 31 648 187.95 
Fyrir fram greiddir forvextir .............00.2200000 0... 0... — 1867 212.00 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........00000000 00... — 6 039 201.00 

Skuldir í öðrum bönkum ...........00000000 0000 rn nn. — 5000 000.00 
Ymsir kråfuhafar ...............0000.0 sess — 2 570 226.50 
Yfirfært til næsta års ........00eeneeeneeeseeneenesnernenne — 1 036 619.11 
Ogreiddur arður til hluthafa fyrir 1960 ...........00..0000... — 429 100.00 

  

Kr. 192 757 891.09 

Reykjavík, 29. janúar 1962. 

Guðmundur Ólafs.   
Jón Sigtryggsson. 

Framanritaða reikninga Iðnaðarbanka Íslands hf. fyrir árið 1961 höfum við 
endurskoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að víixlabirgðir, verðbréfaeign, sjóðseign 
og aðrar eignir bankans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 8. febrúar 1962. 

Gunnar J. Friðriksson. Bragi Hannesson. 

Með tivísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðendanna kvittar banka- 
ráðið fyrir reikninginn. 

- 
Reykjavík, 5. marz 1962. 

Kr. Jóh. Kristjánsson. Guðm. H. Guðmundsson. Magnús Ástmarsson. 

Sveinn Guðmundsson. Einar Gislason.



Nr. 130. 294 

REIKNINGUR 

Barnaspítalasjóðs Hringsins árið 1961. 

Rekstrarreikningur 1961. 

  

  

  
  

  

  

  

  
  

Tekjur 
Áheit og gjafir ..............00. vene v ener ee te veeet kr. 281085.00 
Minningarkort .............20000 0000 kr. 184038.55 
— Umboðslaun og annar kostnaður ................ —  21487.80 

Ýmsar tekjur: — 162550.75 
Nettó tekjur af heillaóskakortum ................... kr. 875.00 
— — — kvöldfagnaði í Glaumbæ ............ — 36707.00 
— — í Sjálfstæðishúsinu 3. des. 1961 ........ — 110820.00 
Selt erlent jólaskraut ..............0... 0. —  21209.00 
Arður af hlutabréfi ...........0..0.0.00.0. 00. — 5.00 
Innflutt jólaskraut, birgðir ......................... — 13105.00 
Vextir: — 182721.00 

Af verðbréfum ...........0..... 0... kr.  3450.00 
— 1 árs bókum ...............0.00 00.00.0000 —  68480.56 
— 6 mánaða bókum ............00000000000.. — 101599.40 
— alm. viðskiptabókum ...........0.0.000 00. — 9711.59 

— 183241.55 

Kr. 809598.30 
Gjöld 

Skrifstofukostnaður .............00000000 0000... kr.  1850.00 
Basarvörur og erlent jólaskraut .................... — 23001.10 
Afskriftir: 
Óinnheimt vegna happdrættis ...............0.0..... —  3450.00 

kr. 28301.10 
Tekjuafgangur .................00000...2 ennen ennne — 181297.20 

Kr. 809598.30 

Efnahagsreikningur 1961. 

Eignir 
Verðbréf ..........2..2200.00 000 kr. 39650.00 
Bankainnstæða: 
Bækur með 1 árs uppsagnarfresti ................. kr. 931892.23 
Bækur með 6 mánaða uppsagnarfresti ............ — 1518364.98 
Alm. sparisjóðsbækur ............0.00000 000 —  209863.21 

— 2660110.42 
Útistandandi hjá fjáröflunarnefnd .............000.0 0000. — 15000.00 
Birgðir: 

Jólagreinar .................2. 0000 kr. 1210.00 
Plastblóm ................000 0... — 10012.30 
Jólaskraut .................... 02 — 13105.00 

—  24327.30 

Kr. 2739087.72
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Skuldir: 
Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign skv. efnahagsreikningi 1960 .......... 
Tekjuafgangur skv. rekstrarreikningi 1961 ...... 

— Ráðstafað til Barnaspítalans ................. 

Ráðstafað til Barnaspítalans: 

kr. 2207790.52 
— 781297.20 
  

Kr. 2989087.72 
—  250000.00 
  

Nr. 130. 

kr. 2739087.72 
  

Skv. ársreikningi 31. des. 1960 .........020000 0000... 
— — 1961 .........002202 0000. 

Kr. 2739087.72 

kr. 4673425.56 
— 250000.00 
  

Kr. 4923425.56 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning fyrir árið 1961, hef ég endurskoðað 
og ekkert fundið athugavert. 

Ég hef sannreynt, að verðbréf og bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 25. apríl 1962. 

Ragnar A. Magnússon, 

löggiltur endurskoðandi. 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN Hf. 

Ársreikningur 1961. 

Nr. 131. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1961. 

kr. 30224903.16 
— 5478126.17 
—  868563.17 
— 19831359.01 
—  2191321.88   

  

  

Gjöld 
Rekstrarkostnaður ...............2200000. 00 en ses 
Vextir .......02002000020 ner 
Vátryggingar ...............2..0000 eens 
Fyrningaafskriftir ..............0...2.000002.0 000 0n en 
Hreinar tekjur .................0.022 0000 e. se 

Tekjur 

Seldur áburður ........22222200. 0000... kr. 62094653.90 
—- greitt Áburðarsölu ríkisins til verðjöfnunar .. — 2000000.00 

. Kr. 60094653.90 
Aburðarbirgðir 31. des. 1961 ................... — 24445680.00 

i Kr. 84540333.90 
Aburðarbirgðir 31. des. 1960 ..........000000.... — 28067616.00 

  

Aðrar tekjur ..............20022. 0... s ens 

Kr. 59200279.39 

kr. 56472717.90 
— 2121561.49   

Kr. 59200279.39 
B 38
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1961. 

Eignir: 

Verksmiðjubyggingar, vélar, önnur mannvirki og tæki ........ 
Varahluta- og rekstrarvörubirgðir .............22.0....0000.000. 
Áburðarbirgðir ............2.2...022000.0nner eeen 
Utistandandi skuldir .................00... 0... ess 
Bankainnstæður .............2.0..2 200. ss ss ss 
Peningar i sjóði ............0.00200 0000. 
Verðbréf ............2.2020. eneste 

kr. 193108217.26 
— 4529740.98 
—  24445680.00 
— 545112.42 
—  5218416.43 
— 60534.13 
— 1169507.99   

Hlutafé ..........0.0.02.02.02 000 
Varasjóður ...........200200000. ene 
Skuldabréfalán .............2020000000000snsn essens sssesee 
Fyrningasjóður ...........0.0200002000. ene 
Ýmsar skuldir .............2...0.... 000 nr 
Ógreiddir áfallnir vextir ..............0.0....0 00... 
Höfuðstóll 31. des. 1960 ........0.00000 0000. kr. 839086.89 

Endurgreiddur stóreignaskattur ............. — 2236.00 
  

Kr. 841322.79 
Arður 1960 2.....000.000 000 —  600000.00 

  

Kr. 241322.79 
Hreinar tekjur ............0.0200 0... 0... — 2191321.88 

  

Kr. 3038650.67 
Varasjóðstillag ............0.0..... -— 1692000.00 

  

Kr. 229077209.21 

—  10000000.00 
— 8764000.00 
— 120098382.48 
—  83985606.59 
—  4113536.47 
— 169033.00 

—  1346650.67   

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN Hf. 

Gufunesi, 7. apríl 1962. 

Hjálmar Finnsson, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar hf. 

Gufunesi, 3. maí 1962. 

Vilhjálmur Þór, 

formaður. 

Pétur Gunnarsson. Kjartan Ólafsson. Halldór H. Jónsson. 

Við undirritaðir, endurskoðendur Áburðarverksmiðjunnar hf., 

Kr. 229077209.21 

Jón Ívarsson. 

höfum yfirfarið 
reikninga félagsins, sem samdir eru af löggiltum endurskoðanda samkvæmt bókum 
og fylgiskjölum fyrirtækisins pr. 31. desember 1961, og erum þeim samþykkir. 

Gufunesi, 7. apríl 1962. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. Halldór Kjartansson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kirkjubyggingasjóðs árið 1961. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Í lánum kirkna .........2.000000000 000. kr. 3536870.00 

b. Innstæða í bönkum ..........200000.0 000... — 11963.73 

kr. 3608833.73 
2. Framlag ríkissjóðs ..............0.00...0 e.s — 800000.00 
3. Afborgun lána ..............eeeseesensss —  102225.00 
4. Vextir af bankainnstæðum ............0000. 0000 nn nn — 4237.37 
5. Til jafnaðar við gjaldalið 1 .................002.0 0... 0... 0... — 776400.00 

Kr. 5291696.10 
Gjöld 

1. Lán veitt á árinu ............0..0000.0s es kr. 776400.00 
2. Greiddir vextir fyrir kirkjur ............2...0000 000... 0... — 15725.54 
3. Kostnaður .............2.00.0... ss — 3500.00 

4. Til jafnaðar við tekjulið 3 ............2.00000.0 nn — 102225.00 
5. Eftirstöðvar: 

a. Í lánum kirkna ........00.000000 0... kr. 4211045.00 
b. Innstæða í bönkum .........000000000000. —  182800.56 

  — 4393845.56 
  

Kr. 5291696.10 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

Nr. 133. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1961. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. kr. 13228,11 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 6842.63 
c. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............ —  2406.31 
d. Eignin Ytra-Vallholt .............0.000000.0000... — 7100.00 

kr. 29577.05 
2. Vextir: 

a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði Íslands „......... kr. 859.83 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 478.88 
c. — innstædu í Sparisjóði Sauðárkróks .......... — 168.42 

———————— kr. 1507.13 
  

Kr. 31084.18
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Gjöld: 
. Eign í árslok: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. kr 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 
c. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks „............ — 
d . Eignin Ytra-Vallholt ..........000000. 0... — 

. 14087.94 
7321.51 
2574.73 
7100.00 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

  

Kr . 91084.18 

  

  
  

Nr. 134. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Íslands árið 1961. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Skuldabréf .............00000 000... kr. 157000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands 1715 ......... —  59884.55 
ce. — - — sr 102049 ....... — 9544.00 
d. — - Sparisjóði RN. .........000.00.. —  15613.08 

kr. 242041.63 
2. Söfnunarfé og gjafir ..............20200 000... enn —- 8654.25 
3. Merkjasala ..........0.00000 000. s vs — 27022.00 
4. Afborgun af skuldabréfi ...............0.020000 000. e en — 6000.06 
5. Vextir: 

a. Af skuldabréfum ............000 0000... kr. 12350.00 
b. — innst. í Landsbanka Íslands ............. — 6647.26 
Cc. — — - Spsj. RN. ......0.00 000. — 1249.04 

—  20246.30 

Kr. 303964.18 
Gjöld 

1. Greiddir styrkir til 3 ekkna ...........0200000 000... en kr. 10000.00 
2. Kostnaður ..............0..0..0ne ss — 2542.60 
3. Til jafnaðar við tekjulið 4 ..............2.0.00.0. 0. en... —  6000.00 
4. Eign í árslok: 

a. Skuldabréf ...........2.2000. 00... kr. 151000.00 
b. Bankainnstæða ..............0.200... 0. 0... — 134421.58 

— 285421.58 

Kr. 303964.18 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1961. 

  

  

Nr. 135. 

  

  
  

  

  
  

Tekjur 
Eign í ársbyrjun: 
a. Verðbréf ................ en kr. 17100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 32199.06 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............... — 32372.40 

kr. 81671.46 
Vextir: 
a. Af verðbréfum ........... KROSS kr. 1142.50 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ —  2358.74 
c. — innstæðu í Söfnunarsjóði Íslands .......... — 2092.94 

. —  5694.18 
Utdregið skuldabréf ............2.00.0000. 00. enes ns — 500.00 

Kr. 87765.64 
Gjöld 

Til jafnaðar við tekjulið 4 ..............0.0202 0000. kr... 500.00 
Eign i årslok: 
a. Verðbréf ................. eeen kr. 16600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. —- 94292.00 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 36373.64 

— 87265.64 

Kr. 87765.64 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 136. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1961. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði .................0.... kr. 43098.95 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 11033.38 

kr. 54132.33 
Vextir: i 
a. Af innstæðu í Landsbanka Islands ............ kr. 882.64 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði Íslands .......... — 2801.43 

— 3684.07 

Kr. 57816.40



1. 

  
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 
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Gjöld: 
Eign í árslok: i 
a. Innstæda i Söfnunarsjóði Íslands .............. kr. 45900.38 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 11916.02 

kr. 57816.40 

Kr. 57816.40 

  

  

. 137. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars Jónssonar árið 1961. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun: 
a. Vísitölubréf .............000% 0200. kr. 14000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands (637) .......... -— 26492.99 

kr. 40492.99 
Vextir: 

a. Af skuldabréfi .............000.00. 0... kr. 25.00 

b. — verðbréfum ...........000000 0... — 935.00 

c. — innstæðu í Landsbanka Íslands (637) ...... —  1850.17 

d. — — - — — (3913) ...... — 34.16 
— 2844.33 

Kr. 43337.32 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Vísitölubréf .............00.00 00 kr. 14000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands (637) .......... — 28448.59 

c. — - — — (3913) ......... — 888.73 
kr. 43337.32 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Kr. 43337.32
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1961. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: i 

Innstæða í Landsbanka Íslands ..............00..0 00.00.0000. kr. 15075.87 
2. Vextir af innstæðu í Landsbanka Íslands .............000...... — 1206.00 

Kr. 16281.87 
Gjöld 

1. Eign í árslok: i 
Innstæða í Landsbanka Islands ..............00000 000... nn... kr. 16281.87 

Kr. 16281.87 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 139. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur 

og Sigríðar Kristjánsdóttur árið 1961. 

  

  

  

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. kr. 65597.90 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 710.95 

kr. 66308.85 
2. Vextir: 

a. Af innstædu i Söfnunarsjóði Íslands ........... kr. 4263.85 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 49.70 

— 4313.56 

Kr. 70622.41 
Gjöld: 

1. Eign í árslok: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............. kr. 69861.76 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 760.65 

  kr. 70622.41 
  

Kr. 70622.41 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 23. janúar 1962. 

Sigurbjörn Einarsson.
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REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning árið 1961. 

Tekjur 

Eign sjóðsins 1. janúar 1961 ..........20000000 0000. 00 nn kr. 61073.68 
Minningargjafir afhentar árið 1961 .............0.000000 0... 0... — 600.00 
Framlög nemenda Húsmæðrakennaraskóla Íslands ................. —  500.00 
Áheit frá Ó. S........00.2000 0... kr. 100.00 
Gjöf í sjóðinn frá vini .........2..02000 0000... — 500.00 

— 600.00 
Vextir í Landsbanka, viðskiptabók ........020000.00.00. kr. 5474.25 
— - — sparisjóðsbók ...........0.0... oe. — 10.77 
— — Utvegsbanka, bankabók ........000000000.000.. — 3.50 

— 5488.52 

Kr. 68262.20 
Gjöld: 

Styrkveiting til einnar námsmeyjar í Húsmæðraskóla Íslands ...... kr. 1500.00 
Eign sjóðsins Í. janúar 1962. 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5470 ............. kr. 66439.23 
-— sparisjóðsbók nr. 59026 ............ — 68.97 
— Útvegsbankanum, bankabók nr. 10081 .............. — 54.00 
Happdrættislán ríkissjóðs 1948 .......0.0000.0000.00.. — 200.00 

— 66762.20 

Kr. 68262.20 

Reykjavík, 8. janúar 1962. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum í dag farið yfir reikning sjóðsins ásamt tilheyrandi 
fylgiskjölum og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 27. febrúar 1962. 

Anna Gísladóttir. Guðrún Markúsdóttir. 
A, 
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2. janúar. 303 Nr. 141. 

AUGLYSING 

um umferd og umferdarmerki i Akureyrarbæ. 

Samkvæmt heimild i umferðalögum nr. 26 1958 samþykkti bæjarstjórn Akur- 
eyrar eftirfarandi reglur um umferð á fundi sínum hinn 25. júlí 1961: 

I. Aðalbrautir. 

Aðalstræti frá Hafnarstræti til suðurs — Hafnarstræti. 
Brekkugata — Hörgárbraut. 
Geislagata—Ráðhústorg að Skipagötu. 
Skipagata — Strandgata. 

Glerárgata frá Glerárbrú að Geislagötu. 
Geislagata Ráðhústorg hefur forgang fyrir Strandgötu. 

Aðalbrautir njóta þess forréttar, að umferð bifreiða og annarra ökutækja 
frá vegum, er að þeim liggja, skal skilyrðislaust víkja fyrir umferð aðalbrautar 
eða staðnæmast áður en ekið er inn á aðalbraut, ef þess er þörf. Við öll slík 
satnamót hafa verið sett biðskyldumerki í samræmi við reglugerð um umferða- 
merki frá 24. marz 1959. 

Eftirgreind gatnamót njóta aðalbrautarréttar: 
1. Kaupvangsstræti hefur forgang gagnvart Eyrarlandsvegi og Laugargötu (í 

gilinu). 

2. Glerárgata hefur forgang gagnvart Fróðasundi. 

II. Einstefnuakstursgötur. 

Einstefnuakstur skal vera um þessar götur og götukafla: 
Hafnarstræti til norðurs milli Kaupvangsstrætis og Brekkugötu 
Krabbastígs til vesturs. 
Lögbergsgötu til vesturs frá Oddeyrargötu að Hlíðargötu. 
Möðruvallastræti frá Eyrarlandsvegi að Skólastíg til vesturs. 
Ráðhústorg frá Geislagötu suður og vestur til Hafnarstrætis. 
Skipagötu til suðurs. 
Sniðgötu til vesturs. 
Strandgötu til austurs frá Brekkugötu að Geislagötu. 
Bannað er að leggja ökutækjum vinstra megin á einstefnuakstursgötum. 

III. Bifreiðastöður bannaðar. 

Stöður bifreiða og annarra ökutækja eru með öllu bannaðar á eftir- 
greindum götum og gatnaköflum: 

B39 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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IV. 

V. 

VI. 

Aðalstræti milli Hafnarstrætis og Aðalstrætis 23. 
Grófargil, á götum í Grófargili, sjá þó IV. kafla hér að neðan. 
Hafnarstræti frá nr. 67 og suður úr, nema á stæði, sem afmarkað er við 

samkomuhúsið, og að vestan frá nr. 79 að Kaupvangsstræti, nema afmarkað 
stæði við nr. 87, og við Ráðhústorg (að vestan). 

Helga-margra-stræti, Skipagötu undir samkomuhússbrekkunni, Spítalavegi. 

Bann þetta nær ekki til fastra viðkomustaða strætisvagna. 
Stöður bifreiða og annarra ökutækja eru bannaðar öðrumegin á eftirfar- 

andi götum og gatnaköflum: 
Brekkugötu að vestan. 
Geislagötu að vestan. 

Kaupvangsstræti frá bögglaseymslu K. E. A. að Sjöfn að norðan. 
Þingvallastræti að norðan frá austurenda götunnar að Þórunnarstræti. 

Stöður bifreiða og annarra farartækja eru bannaðar með öllu á 20 metra 
svæði hjá öllum viðkomustöðum strætisvagna, 10 metra hvorum megin við 
stöðumerkin. Enn fremur eru stöður bannaðar við þá götukanta, sem málaðir 
eru með gulum lit. 

Um stöður á götum með einstefnuakstri, sjá II. kafla. 

Stöður takmarkaðar við 15 mínútur. 

Stöður bifreiða og annarra ökutækja eru takmarkaðar við 15 mínútur á 
eftirgreindum götum og gatnaköflum: 

Brekkugötu norður að Oddeyrargötu að austan. 
Geislagötu að austan. 

Hafnarstræti frá Kaupvangsstræti að Brekkugötu og við nr. 87—89. 
Kaupvangsstræti frá bögglaseymslu K. E. A. að Sjöfn að norðan. 
Ráðhústorgi (að austan og sunnan). 
Skipagötu milli Ráðhústorgs og Kaupvangsstrætis. 
Strandgötu við Ráðhústorg. 
Í Hafnarstræti, Kaupvangsstræti og Skipagötu gildir reglan aðeins á virkum 

dögum kl. 9—19 og er það málað á merkin. 

Umferðarmerki hafa verið og verða sett upp á viðkomandi stöðum í samræmi 
við reglugerð nr. 61 frá 24. marz 1959. 

Eldri reglur og auglýstar um umferð á Akureyri, sem brjóta í bág við reglur 
í auglýsingu þessari, eru hér með úr gildi felldar. 

Skrifstofu Akureyrar og Eyjafjarðarsýslu, 2. janúar 1962. 

Friðjón Skarphéðinsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Vestmannaeyjum. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Vestmannaeyja hefur eftirfarandi verið 

ákveðið: 

1. Aðalbrautir. 

a. Vestmannabraut frá Heiðavegi að Heimagötu. 
b. Strandvegur frá Formannabraut að Hlíðarvegi. 

2. Stöðvunarskylda. 

a. Horn Faxastígs og Skólavegar. 
b. Horn Bárugötu og Vestmannabrautar. 
c. Horn Miðstrætis og Bárugötu bæði austan og vestan Bárugötu. 
Þar sem sett hafa verið stöðvunarmerki, ber ökumanni skilyrðislaust að nema 

staðar, og þegar ekið er af stað aftur er skylt að sýna ýtrustu varúð. 

Þetta tilkynnist hér með þeim, er hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum, 2. janúar 1962. 

Torfi Jóhannsson. 

29. ágúst. Nr. 143. 
SAMÞYKKT 

um stjórn Akureyrar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Akureyrar er skipuð 11 bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum nr. 

5/1962. 
2. gr. 

Bæjarstjórn Akureyrar er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli, 
er hann varðar, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórninni ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau við- 
fangsefni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 
eru fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 
A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlun um 
tekjur og gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhags- 
áætlun skal sýna í meginatriðum, hvernig áætlaðar tekjur skiptast, hvernig 
fjárveitingu til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hagað, sbr. B-lið. 

2. Bæjarstjórn á að hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að 
tekjur séu innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem 
ákveðið er í fjárhagsáætlun.
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3. Hún hefur yfirumsjón með því, að eignir bæjarins séu tryggilega varð- 
veittar. 

4, Bæjarstjórn skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi 
síðar en í júlímánuði ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhags- 
áætlun kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í megin- 
atriðum á fjárhagsárinu. Hún setur og gert heildaráætlanir um framkvæmd til- 
tekinna verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem 
ástæða þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs eða ræður bæjarstjóra, kýs bæjarráð og aðrar nefndir eftir því, 
sem segir í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur 
reikninga bæjarins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn bæjarins og ákveður 
laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður gjaldskrá bæjarfyrirtækja eftir því, sem þörf 
krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrri fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og 1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. 
Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjar- 

fulltrúa. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa 
um þá tvo, sem flest fengu atkvæðin. Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa 
fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti um, hverja tvo skyldi kjósa. Verður 
þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. 
Verði atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, unz kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseta er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti eða verður varanlega forfallaður frá störfum í 
bæjarstjórn, áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 
þann tíma, sem eftir er kjörtímabilsins. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók, og allar ályktanir séu rétt og nákvæm- 
lega bókaðar. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins 

árs í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfalls- 
kosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara fram.
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6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabókar, og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rétt sé fært 

til bókar. 
Í gerðabók skal þess geta, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji fund- 

inn og hver sé fundarritari. 
Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir fulltrúar undir- 

rita hana. Hver fulltrúi, sem eigi er samróma hinum, á rétt á því að ágreinings- 
álit hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi að jafnaði fyrsta og þriðja þriðjudag hvers 

mánaðar, og skal fundur að jafnaði hefjast kl. 16.00. Heimilt er bæjarstjórn að fella 
niður fundi í júlí eða ágúst. 

Aukafundi skal halda, skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar eða ef 
4 bæjarfulltrúar hið fæsta krefjast þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmæltra nefnda, sem þurfa kunna staðfest- 
ingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar, skv. 2. gr., sbr. og 10. 
gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lömæltri nefnd 
eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmæltar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 

Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það 
bæjarstjóra skriflega eigi síðar en laugardag næstan fyrir fund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00, tveimur dögum fyrir fund, hafa sent 
öllum bæjarfulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilkynna fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir 
fundi liggja, tillögur, sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir 
þeim málum öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, til- 
lagna svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga orðið um málefni á dagskrá, 
eftir því sem bæjarstjóri telur nauðsynlegt. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans 
boðað með dagskrá, er send verði bæjarfulltrúum með 24 st. fyrirvara. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði, 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, 
enda samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

. 9. gr. 
Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa fundi bæjarstjórnar með 

a. m. k. 24 stunda fyrirvara og greina þar dagskrá fundar. 
Dagskrá bæjarstjórnarfunda skal með sama fyrirvara send blöðum á Akureyri. 
Heimilt er að fella niður auglýsingu og tilkynningu til blaða, skv. þessari grein, 

ef aukafundur er boðaður með svo naumum fyrirvara, að slíku verði ekki við komið, 
eða hafa skemmri fyrirvara en greindir eru í 1. og 2. mgr.
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10. gr. 

Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æski- 

legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum, skal úr því 

skorið án umræðna. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 

Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meiri en helmingur bæjarfulltrúa sé 

viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 

Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 

tillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er, og bæjarstjórn á 

úrskurðarvald um. 
Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti fellur það, nema við kosningar, þá 

ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með ein- 

faldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefndar eða 

með því að fresta því. 
Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu nema fjárhagsáætlun bæjarins og 

bæjarfyrirtækja, ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. 

Um þessi mál skulu fram fara tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta milli 

umræðna. 

13. gr. 

Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. Nafna- 

kall skal hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða bæjarfulltrúi. Við nafna- 

kall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í stafrófsröð. Nöfn 

varafulltrúa skal bæta á skrána í réttri röð í stað nafna þeirra, sem fjarstaddir eru. 

Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. 

14. gr. 

Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. 

Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann svo 

og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan 

hann. 
Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir 

tala. 
Bæjarstjórn getur heimilað, að maður utan bæjarstjórnar megi tala á bæjar- 

stjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 

Flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir bæjar- 

fulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér 

ámæli eða gera stutta athugasemd. 
Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra, skal hann að jafnaði hafa 

hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að ræða.
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16. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Ef bæjarfulltrúi tekur til máls við 

afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann í upphafi taka fram, hvaða lið eða liði 

fundargerða hann óski að ræða, og má ekki ræða nema eitt mál í einu. 

Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 

Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðutími 

hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum hætt. 

Þá getur forseti, hvenær sem er, lagt til, að umræðu skuli lokið á ákveðnum 

tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan 

nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 
Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr. umræðulaust. Fjórir 

bæjarfulltrúar hið fæsta, geta borið fram slíkar tillögur, og skulu þær einnig af- 

greiddar umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigzlum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal forseti vita hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti 
lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi framar á þeim fundi. Skal 
sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn Óóregla 
kemur upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur, 

slíta fundi. 

19. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má 

þá ekkert undan falla, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit 
af umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auð- 

sæjar og sannanlegar villur. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, nema lögmæt 

forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. 

forsetastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 
Sá, sem verið hefur forseti bæjarstjórnar. setið í bæjarráði eða annarri nefnd, 

getur þó skorazt undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á 
hendi. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

22. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn eftir 

ákvörðun bæjarstjórnar.
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23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 
lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki 

verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamann, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Um bæjarráð. 

25. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júní skulu kosnir fimm bæjarfulltrúar í bæjarráð og 

jafnmargir til vara. Kosning bæjarráðs gildir, unz nýtt bæjarráð hefur verið kosið. 
Bæjarráð kýs sér formann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki sé hann kjörinn 

í ráðið. 

Bæjarráð skal halda fundi að jafnaði einu sinni í viku, á fimmtudögum kl. 4 e. h. 
Heimilt er þó að fella niður annan hvorn fund í júlí- og ágústmánuðum. Aukafund 
skal halda, ef bæjarstjóri ákveður það eða tveir bæjarráðsmenn hið fæsta óska 
þess skriflega. 

Formaður sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum, og úrskurðar 
ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. Þeim úrskurði má skjóta til úr- 
lausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð ræður fundarritara utan bæjarráðs. 
Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum og efni 
þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því, sem þau geta átt við. 

26. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Akureyjar- 

bæjar að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum eða 
sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. 

27. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins, sbr. 47. gr. laga nr. 58/1961. 

Það undirbýr árlega fjárhagsáætlun bæjarins og sér um, að reikningar hans séu 
samdir. 

Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því, sem ætlað er til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

28. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu er 

málefni, sem störf þeirra snerta og bæjarstjóri eða bæjarráð óskar, að þeir sitji fund.
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V. KAFLI 

Um nefndir o. fl. 

29. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara með tiltekin mál- 

efni, eftir því sem lög mæla fyrir eða samkvæmt sérstökum samþykktum bæjar- 

stjórnar: 

A. Til eins árs á fyrri fundi í júní ár hvert: 

9 
mæ
 

8. 

Bæjarráð: 5 bæjarfulltrúa og 5 til vara. 
Byggingarnefnd: 2 bæjarfulltrúa og 2 menn utan bæjarstjórnar. 
Varamenn skulu kosnir með sama hætti. 
Framfærslunefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara. 
Hafnarnefnd: 2 bæjarfulltrúa og 2 menn utan bæjarstjórnar. 
Varamenn skulu kosnir með sama hætti. 
Rafveitunefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara. 
Þjóðhátíðarnefnd: 3 aðalmenn og 3 til vara. 
Kjörstjórn: 3 aðalmenn og 3 til vara. (Kjörstjórn við alþingiskosningar, er 
jafnframt sé yfirkjörstjórn við bæjarstjórnarkosningar.) 
Endurskoðendur bæjarreikninga: 2 aðalmenn og 2 til vara. 

B. Til fjögurra ára á fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar: 

þe
 Krossanesstjórn: 4 aðalmenn og 4 til vara. 

Sjúkrahússtjórn: 3 aðalmenn og 3 til vara. 
Elliheimilisstjórn: 4 aðalmenn og 4 til vara. 
Lystigarðsstjórn: 3 aðalmenn og 3 til vara. 
Bókasafnsnefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara. 
Framtalsnefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara. 
Heilbrigðisnefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
Umferðarnefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
Skipulagsnefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
Fjallskilastjórn: 5 aðalmenn og 5 til vara. 

. Vinnuskólanefnd: 4 aðalmenn og 4 til vara. 
Botnsnefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
Fræðsluráð: 5 aðalmenn og 5 til vara. 
Iönskólanefnd: 4 aðalmenn og 4 til vara. 
Húsmæðraskólanefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
Íþróttaráð: 4 aðalmenn og 4 til vara. 
Æskulýðsráð: 5 aðalmenn samkv. tilnefningu og 5 til vara. 
Sjúkrasamlagsstjórn: 4 aðalmenn og 4 til vara. 
Stjórn Eftirlaunasjóðs: 2 aðalmenn og 2 til vara. 

. Stjórn Sparisjóðs Akureyrar: 2 aðalmenn og 2 til vara. 
. Náttúruverndarnefnd: 2 aðalmenn og 2 til vara. 

Áfengisvarnarnefnd: 6 aðalmenn og 6 varamenn. 
. Barnaverndarnefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara. 

Byggðasafnsstjórn: 3 aðalmenn og 3 til vara. 

C. Til fjögurra ára: 

Þ
r
 ce 

IW
 

Einn mann til að annast fordagæzlu. 
Einn mann til ad annast millimat og einn til vara. 
Einn mann i merkjadóm og einn til vara. 
Einn markavörð og einn til vara. 
Fimmtán menn í sjó- og verzlunardóm. 
Tvo sáttamenn og 2 til vara. 

B40
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7. Einn mann í stjórn Veiðifélags Eyjafjarðarár og einn til vara. 
8. Einn mann í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands og einn til vara. 
9. Níu menn í fulltrúaráð Norðlenzkra byggðasafnsins á Akureyri og jafnmarga 

til vara. 
10. Fjóra menn á Landsþing Sambands íslenzkra sveitarfélaga og 4 til vara. 

D. Í aðrar nefndir, sem stofnaðar kunna að verða. 

30. gr. 
Um skipan nefnda, valdssvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 

lögum eða samþykkt bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur 
bæjarstjórn sett þær. 

Ekki má framselja nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn, skal litið svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður, þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem 
fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að 
starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

VI. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

31. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins og veitir þeim lausn, eftir því 

sem nánar segir Í reglugerð þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum 
aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Fastir starfsmenn bæjarins teljast þeir einir, er bæjarstjórn hefur skipað og eru 
jafnframt félagar Eftirlaunasjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar og taka laun sam- 
kvæmt launasamþykkt bæjarins eða sérsamningi, sem bæjarstjórn hefur samþykkt. 

Áður en skipað er í fast starf, skal að jafnaði auglýsa starfið laust til umsóknar. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, hver almenn skilyrði skuli gilda um skipun í störf 

hjá bænum, svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðin störf. 
Bæjarstjórn getur kveðið á um starfssvið fastra starfsmanna bæjarins og sett 

þeim erindisbréf. Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingum á starfssviði sínu, 
enda missi þeir einskis af launum við þá breytingu. 

Sá maður, sem hlotið hefur fasta skipun í starf, á rétt á að halda starfinu, meðan 
hann rækir það þannig, að ekki verði að fundið. 

VII. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

32. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá er ráðningarsamningur 

uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, hvenær sem er eftir að 
kjörtímabilinu er lokið. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 
stjóri er í andstöðu við meiri hluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný.
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33. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur ekki 
ákveðið annað um tiltekin mál. 

34. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu rétt- 

indi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari 
samþykkt. Ekki hefur hann atkvæðisrétt, nema jafnframt sé hann bæjarfulltrúi. 
Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs. 

35. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal ákvörðun hans færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og 
leggur það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrsl- 
unni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum 
bæjarráðs, sbr. 3. mgr. 26. gr. 

36. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema komi til samþykki bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu 

eða einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

37. gr. 
Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans, nema bæjarstjórn feli 

öðrum. 
Hann hefur með höndum daglega stjórn á fjármálum bæjarins undir yfirstjórn 

bæjarstjóra, þar á meðal á innheimtu tekna bæjarins og umsjón með öllum skrif- 
stofum hennar. 

VIII. KAFLI 

Um endurskoðendur. 

38. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs í senn og tvo til vara til þess 

að endurskoða reikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til þessara starfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun ekki síðar en 30. júní ár hvert. 
Endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæjarráðs. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi numin samþykkt nr. 88 31. maí 1946, um stjórn bæjar- 
málefna í Akureyrarkaupstað. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. ágúst 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 144. 31. ágúst. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Bændasjóð Bólstaðarhlíðarhrepps, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 31. ágúst 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Bændasjóð Bólstaðarhlíðarhrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Bændasjóður Bólstaðarhlíðarhrepps. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af hjónunum Önnu Sigurjónsdóttur og Bjarna Jónas- 

syni, hreppstjóra í Blöndudalshólum á sjötugsafmæli hins síðarnefnda. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 15000.00 — fimmtán þúsund krónur —- gjöf þeirra hjóna, 

sem hefur verið afhent hreppsnefnd Bólstaðarhlíðarhrepps, en nefndin hefur yfir- 
stjórn sjóðsins á hendi og setur honum skipulagsskrá í samráði við gefendur. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: 

1. Að safna, eftir því sem tök eru á, myndum af öllum körlum og konum, sem 

búið hafa eða búa í Bólstaðarhlíðarhreppi fyrr eða síðar og öðrum, er gegnt 
hafa þar mikilsverðum störfum. 

2. Að færa stutt æviágrip þessa fólks. 
3. Að varðveita þessar minjar á öruggum stað innan héraðs. 

5. gr. 
Af stofnfé sjóðsins má verja þegar í byrjun kr. 3000.00 — þjú þúsund krónum — 

til þess að taka myndir af búendum Bólstaðarhliðarhrepps 1961. 

6. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 
Vextir. 
Gjafir og áheit, sem honum kunna að áskotnast. 

c. Fé, sem sveitarsjóður Bólstaðarhlíðarhrepps leggur til starfseminnar með sér- 
stakri fjárveitingu hverju sinni. 

s
p
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7. gr. 
Hreppsnefnd Bólstaðarhlíðarhrepps kys 3 menn í stjórn sjóðsins. Í fyrsta sinn 

1961, til eins árs, en svo eftir það jafnan til fjögurra ára að afstöðnum hrepps- 
nefndarkosningum hverju sinni. 

Þessi eru störf stjórnarinnar: 
1. Að vinna að myndasöfnun, æviskrárritun og öðru því, sem um getur í 4. gr. 

reglugerðar þessarar. 
2. Að ávaxta fé sjóðsins í Innlánsdeild Kaupfélags Húnvetninga á Blönduósi, eða 

Sparisjóði Húnavatnssýslu á Blönduósi. 
3. Að halda gerðabók, en þar skal færa allar fundargerðir stjórnarinnar, árlega 

skýrslu um framkvæmdir sjóðsins og reikninga hans. 
4. Að semja árlega áætlun um tekjur og gjöld sjóðsins og leggja fyrir hreppsnefnd 

Bólstaðarhlíðarhrepps til úrskurðar. 
5. Að gera árlega reikning um tekjur og gjöld sjóðsins og sé reikningurinn einn af 
fylgireikningum sveitarsjóðs Bólstaðarhlíðarhrepps. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og birta í B-deild 

Stjórnartíðinda. 
Skipulagsskráin þannig samþykkt. 

Bólstaðarhlíðarhreppi, 15. apríl 1962. 

Jón Tryggvason. Bóas Magnússon. Haraldur Eyjólfsson. 

Blöndudalshólum, 15. apríl 1962. 

Bjarni Jónasson. Anna Sigurjónsdóttir. 

5. september. Nr. 145. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Péturs- 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. septem- 
ber 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Pétursdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minning Jóhönnu Pétursdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Jóhönnu Pétursdóttur, handavinnu- 

kennara stúlkna við barna- og unglingaskóla Bolungarvíkur. Jóhanna var fædd í 
Bolungarvík 20. júlí 1917 og lézt hinn 25. febrúar 1962. Hún kenndi við skólann 
frá 1952— 1961. 

3. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru foreldrar Jóhönnu, þau Pétur J. Ólafsson og Þorsteina 

Guðmundsdóttir, hjón í Bolungarvík, og dóttir hennar, Agnes S. Óskarsdóttir, Ísa- 
firði. Stofndagur er 20. júlí 1962.
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4. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 2000.00 — tvö þúsund krónur —. Tekjur hans eru, auk 

árlegra vaxta, það fé, sem honum kann að berast sem gjafir, áheit, minningargjafir 

eða á annan hátt. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að veita verðlaun eða viðurkenningu þeim stúlkum, 

er ljúka burtfararprófi frá barna- og unglingaskóla Bolungarvíkur og skarað hafa 
fram úr að því er vandvirkni snertir og dugnað í handavinnu. Verðlaun skulu 
fyrst veitt úr sjóðnum vorið 1967 og upp frá því má verja vaxtatekjum sjóðsins, 
öðrum tekjum, svo og eignum, öðrum en stofnfé, í samræmi við ofangreindan til- 
gang, eftir því sem stjórn hans ákvarðar. Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóði 
Bolungarvíkur eða annarri tryggri peningastofnun. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Skólastjóri barna- og unglingaskóla Bolungarvíkur og er 

hann formaður, handavinnukennari stúlkna í áðurnefndum skóla og formaður skóla- 

nefndar Hólsskólahverfis. Stjórn sjóðsins sér um reikningshald hans og semur 
árlegan reikning, sem skal endurskoðaður jafnframt reikningum skólans. 

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

Bolungarvík, 20. júlí 1962. 
Pétur J. Ólafsson. Þorsteina Guðmundsdóttir. Agnes S. Óskarsdóttir. 

Nr. 146. 6. september. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Menningar- og fræðslusjóðs Guðspeki- 
félags Íslands, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 6. 
september 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Menningar- og fræðslusjóðs Guðspekifélags Íslands. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af Guðmundi Kristjánssyni, til heimilis að Grundar- 

götu 12 á Siglufirði. Sjóðurinn skal vera eign Guðspekifélags Íslands og er stofnfé 

hans kr. 50000.00. 

2. gr. 
Nafn sjóðsins er Menningar- og fræðslusjóður Guðspekifélags Íslands. 

3. gr. 

Verja skal vöxtum af sjóði þessum til útbreiðslu guðspekinnar í landinu, til rit- 

gerða, fyrirlestra og ferða út um land. Enn fremur má gleðja af vöxtum þessum 

fátæka og sjúka, ef öll stjórnin er samþykk.
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4. gr. 
Ekki má skerða sjóðinn til fjårveitinga af stofni hans. 

5. gr. 
Fé það, sem stofnandi sjóðsins kann að leggja síðar meir í hann, bætist við 

stofnfé hans, ásamt því, sem eftir kynni að verða að honum látnum. 

6. gr. 
Hætti ofannefnt félag störfum hér á landi, rennur fé sjóðsins til líknar blindu 

fólki í landinu, svo fremi, að ekki teljist brot á allsherjarlögum Guðspekifélagsins. 

7. gr. 
Stjórn Guðspekifélagsins skipar stjórn sjóðsins til sjö ára í senn, þremur mönn- 

um og tveimur til vara, og skal forseti Guðspekifélagsins ávallt vera formaður 
sjóðsstjórnarinnar. Stjórn sjóðsins annast úthlutun úr sjóðnum samkvæmt reglum 
þeim, sem settar eru hér að framan og sér hún um reikningshald hans og semur 
år legan reikning, sem endurskodadur skal jafnframt reikningum Gudspekifélags 
slands. 

8. gr. 
Verði utbreidslustarfsemin eittvert árið með minna móti, er stjórninni heimilt 

að láta vextina renna í stofnsjóð eða ef hún telur af einhverjum öðrum ástæðum 
rétt að auka sjóðinn. 

9. gr. 
Sjóður þessi skal geymdur og ávaxtaður í Landsbanka Íslands, og má ekki veð- 

setja hann. 

10. gr. 
Leita skal staðefstingar forseta Íslands á skipulagsskránni og skal hún birt 

í Stjórnartíðindum. 

7. september. Nr. 147. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Símonar 
Bjarnasonar, Dalaskálds, og Margrétar Sigurðardóttur, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandatum af dómsmálaráðherra 7. september 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Símonar Bjarnasonar, Dalaskálds, 

og Margrétar Sigurðardóttur. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af frú Fríði Símonardóttur Andersen, Karlslundevej 1 A 

í Kaupmannahöfn, til minningar um foreldra hennar, Símon Bjarnason og Margréti 
Sigurðardóttur. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er danskar krónur 2000.00, með dagsgengi 1/8 1962 6.23.16, 

að fjárhæð í íslenzkum krónum 12463.20.
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3. gr. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun. Starfsemi hans er í Goðdalasókn í Lýtings- 

staðahreppi í Skagafjarðarsýslu, sbr. þó ákvæði 4. greinar. 

Stjórn sjóðsins og endurskoðendur skulu kjörin af eftirgreindum aðilum, er skulu 

hafa umsjón hans og forsjá: 
Húsmæður í Goðdalasókn kjósa formann sjóðsstjórnar, sóknarnefnd Goðdala- 

sóknar og stjórn Búnaðarfélags Lýtingsstaðahrepps kjósa hvor sinn meðstjórnanda. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að verðlauna og styðja með öðrum hætti, sbr. 5. grein, þjóð- 

lega heimilismenningu í Goðdalasókn og öllum Lýtingsstaðahreppi, þá er sjóðurinn 

hefur vaxið það að dómi sjóðsstjórnar, að honum telst fært að færa út starfssvið sitt. 

5. gr. 

Tilgangi sjóðsins skal reynt að ná með því að verðlauna þau heimili, sem til 

fyrirmyndar eru um hvers konar þjóðlega heimilismenningu, þar sem saman fer 

smekkvísi í húsbúnaði, umgengni utan húss og innan, er til fyrirmyndar þykir, og 

einkum þó þau heimili, er komið hafa upp fögrum og smekklegum blóma- og trjá- 

sörðum, sem vel eru hirtir. 
Þá er geta sjóðsins leyfir að dómi sjóðsstjórnar, er og heimilt að veita af tekjum 

hans framlög til einstakra heimila til að ná þessum markmiðum. 

6. gr. 
Allt reiðufé sjóðsins skal ávaxta í ríkistryggðum skuldabréfum eða á annan jafn- 

tryggilegan hátt. 
Leggja skal helming vaxta við höfuðstól sjóðsins, svo og það fé, sem sjóðnum 

síðar kann að áskotnast með gjöfum, áheitum eða á annan hátt. 
Öðrum hluta vaxta skal varið til verðlauna samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar. 

7. gr. 
Sjóðsstjórnin ákveður fjárhæð verðlauna, og hvort fleiri heimili en eitt hljóti 

verðlaun hvert ár. Við afhendingu verðlauna skal fylgja skrautprentað skírteini, 

þar sem tilgreindir eru verðleikar þeirra, sem verðlaunin hljóta. 

8. gr. 
Megintilgangi sjóðsins, samkvæmt 4. grein, má aldrei breyta. Aðrar breytingar 

á skipulagsskránni, sem síðar kunna að þykja nauðsynlegar, má þó því aðeins 

gera, að til komi einróma samþykki sjóðsstjórnarinnar. 

9. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu árlega birtir í Stjórnartíðindum. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskránni, og skal hún birt í 

Stjórnartíðindum. 

Reykjavík, 30. ágúst 1962. 

Fyrir hönd og í umboði Friðar Símonardóttur Andersen, 

Pálmi Einarsson.
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AUGLÝSING 

um nýtt verð á ílátum og umbúðum samkvæmt lyfsöluskrá I. 

Frá og með 17. þ. m. gengur í gildi nýtt verð á ílátum og umbúðum samkvæmt 
lyfsöluskrá I frá 15. september 1959. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. september 1962. 

F. h. r. 

Baldur Möller. 
  

Elias Eliasson. 

12. september. Nr. 149. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar og Gud- 
rúnar Steinsen, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. 
september 1962. 7 

Skipulagsskråin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Valgerðar og Guðrúnar Steinsen. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Valgerðar og Guðrúnar Steinsen. 

2. gr. 
Sjóðurinn er myndaður með dánargjöf Valgerðar Steinsen og gjöfum til minn- 

ingar um Guðrúnu Steinsen. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 40000.00. Skal höfuðstóllinn aldrei skertur, og bætist 

sjóðnum gjafir, skal leggja þær við höfuðstólinn. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að kosta eitt eða fleiri fátæk börn á dagheimili. Skal 
barn það eða börn þau, er styrk hljóta, verða klædd eftir þörfum, að því leyti er 
styrkurinn leyfir, meðan þau dvelja á heimilinu, og einnig þá þau fara þaðan. Þau 
börn, sem einstæðingsstúlkur hafa á framfæri sínu, skulu ganga fyrir um styrk- 
veitingu. 

5. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á sem beztan og tryggilegastan hátt. Árlegum vöxtum skal 

úthlutað í framangreindum tilgangi. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa dómprófasturinn í Reykjavík, ásamt einum ættingja Val- 

gerðar og Guðrúnar Steinsen, er dómprófastur tilnefnir. 

B 41
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7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 4. september 1962. 

F. h. V. Steinsen, 

Emil Ágústsson. 

Nr. 150. 12. september. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Blönduós, nr. 150 31. júlí 1951. 

1. gr. 
1. mgr. 11. gr. orðist þannig: 
Öll skip, 12 brúttólestir eða þar yfir, skulu greiða lestagjald, kr. 0.45 af hverri 

brúttórúmlest, í hvert skipti, er þau koma á höfnina, og hafa þaðan samband við land. 

2. gr. 
12. gr. orðist þannig: 
Öll aðkomuskip og aðkomubátar, nema varðskip, herskip og björgunarskip, 

skulu greiða bryggjugjald, kr. 0.30 ef hverri brúttórúmlest, í hvert sinn, er þau leggjast 
að bryggju hafnarinnar eða skipum, er við hana liggja. Lægsta gjald skal þó vera 
kr. 12.00, ef skipið er 12 rúmlestir eða stærra, annars kr. 6.00 af þilfarsbátum og kr. 
3.00 af opnum vélbátum. Heimilisfastir bátar á Blönduósi, 12 rúmlestir eða meira 
að stærð, skulu greiða kr. 1.50 á sólarhring fyrir afnot af bryggju eða löndunar- 
tækjum hennar, þó ekki yfir kr. 90.00 á ári. Minni vélbátar greiði kr. 0.75 á sólar- 
hring, þó ekki minna en kr. 37.50 á ári. 

Fyrir hvern uppskipunarbát skal greiða kr. 45.00 á ári. 

3. gr. 
Á eftir 12. gr. komi eftirfarandi ný grein, sem verður 18. gr., en greinatala reglu- 

gerðarinnar breytist samkvæmt þessu: 

Ljósagjald. 

Öll skip, sem koma til hafnarinnar frá 1. ágúst til 14. maí, að báðum dögum 
meðtöldum og hafnargjald greiða samkvæmt hafnarreglugerðinni, skulu greiða ljósa- 
gjald sem hér segir: 

a. Hver bátur og skip, sem á heima á Blönduósi, greiði kr. 25.00 á ári. 
b. Aðkomubátar og skip, sem stunda fiskveiðar frá Blönduósi, greiði kr. 10.00 

í hvert skipti, er þau koma til hafnar. 
c. Öll önnur skip greiða í hvert sinn, er þau koma til hafnar: 

Skip undir 200 rúmlestum ........00000000000ne kr. 15.00 
Skip frá 200—-400 rúmlestir ..........02002200 00 enn e nn — 30.00 
Skip yfir 400 rúmlestir ........0000uueeeeesrereessesensennesnnee — 60.00 

4. gr. 
13. gr., sem verður 14. gr., ordist þannig: 

1. flokkur. Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks og salt.
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2. flokkur 

3. flokkur 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur 

7. flokkur 

8. flokkur 

9. flokkur 

. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 
Kornvara og fóðurvara í sekkjum, áburður, hey, garðávextir í sekkj- 
um (s. s. kartöflur, rófur og laukur), sement og kalk. 

. Gjald kr. 3.60 fyrir hver 100 kg: 
Gasolía, svartolía og aðrar brennsluolíur, benzin, byggingarefni óunn- 
ið (s. s. þakjárn, þakhellur, þakskífur, asbest, steypustyrktarjárn, múr- 
húðunarefni, þó ekki sementsmálning, vikur, vikursteinar, hlutir úr frauð- 
steypu og gjalli, vegg- og sólfflísar), veiðarfæri, ótalin annars staðar, 
fiskumbúðir og saltfiskur. 
Gjald kr. 4.50 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur, sjávarafurðir, ótaldar annars staðar, gærur, húðir 
og garnir. 
Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 
Járn óunnið, smíðajárn, miðstöðvar og vatnsleiðslurör (s. s. rör, ofnar, 

katlar, kranar og annar „fittings“), rör og pípur (s. s. raflagnarör, olíu- 

leiðslur, rör ótalin annars staðar), jarðstrengur, vír óeinangraður, girð- 
ingarefni annað en tréstaurar, vélar og tæki (þyngri en 100 kg, s. s. 
vinnuvélar, mótorar, rafalar, spennar), háspennueinangrarar, bifreiðar, 

vélar og tæki til landbúnaðar, önnur en handverkfæri, olíur í heilum 
fötum aðrar en brennsluolíur (s. s. smurolíur og smjörlíkisolíur), trjá- 
viður og þilplötur til húsagerðar, sem gjald reiknast af eftir þyngd, 
skreið. 

- Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Landbúnaðarvörur, ótaldar annars staðar. 

- Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 
Olíur í litlum pakkningum, ílátum og dósum, rafknúin heimilistæki, raf- 
lagnaefni, ótalið annars staðar, eldavélar, ofnar, kynditæki, hreinlætis- 
tæki, s. s. úr postulini og málmum, málningarvörur ýmiss konar, sements- 
málning, húðunarefni, ótalin annars staðar, terrasso, gólfdúkar og plöt- 
ur til gólflagninga, korkur unninn og óunninn, rúðugler í kistum, ein- 
angrunarvir, sykur, kaffi, kaffibætir, brauðvörur alls konar, ávextir, 
grænmeti, matvara i stórum pakkningum og dósum og glösum, fullunnar 
efnagerðarvörur, ótaldar annars staðar, kjötvörur og fiskvörur í dósum 
og smápakkningum, handverkfæri, vélar og tæki undir 100 kg, vara- 
hlutir ýmiss konar (s. s. saumur, skrúfur, boltar, skrár, lamir o. fl. 

þess konar, úr málmum og gerviefnum), barnavagnar, hjólhestar, mótor- 
hjól, smávélar (s. s. skilvindur, strokkar, saumavélar o. fl.), hreinlætis- 

vörur, aldinsafar, öl og gosdrykkjavörur, búsáhöld ýmiss konar, bursta- 
vörur, siglingartæki, gúmmívörur, bækur, pappírsvörur, kennslutæki, 
vefnaðarvörur, garn (ull og gerviefni). 

. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 10 kg: 
Leðurvörur, skófatnaður, glervörur, ótaldar annars staðar, lyfjavörur, 
hjúkrunarvörur, rafmagnsvörur og tæki, ótalin annars staðar, smáhljóð- 
færi, viðtæki, upptökutæki, grammófónar, spólur og hljómplötur, mæli- 
tæki, s. s. mælar, klukkur, úr og önnur mælitæki ótalin, sportvörur, 
sælgætisvörur, skrifstofuvélar, byssur, skotfæri, leikföng, skrautvörur, 
glysvarningur, áfengi, ilmvötn, tóbaksvörur, ótaldar smávörur, svo og 
allar þær vörur, sem gjald er tekið af eftir þyngd og eru ótaldar annars 
staðar. 

. Gjald kr. 1.25 fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur, föt og umbúðir.
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10. flokkur. Gjald kr. 0.80 fyrir hvert teningsfet: 
Trjáviður, sem reiknast eftir rúmmáli. 

11. flokkur. Gjald kr. 1.20 fyrir hvert tengingfet: 
Húsgögn, hljóðfæri, olíugeymar o. fl., allar aðrar vörur ótaldar ann- 
ars staðar, sem gjald reiknast af eftir rúmmáli. 

12. flokkur. Gjald kr. 15.00 fyrir hvert stykki: 
Stórgripir og lifandi sauðfé. 

13. flokkur. Gjald kr. 2.50 fyrir hverja tunnu: 
Saltsíld í tunnum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 12. september 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 151. 12. september. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Seyðisfjarðarhöfn tekur yfir Seyðisfjörð vestan línu, sem hugsast dregin frá Grýtá 

í Grjótgarða. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Seyðisfjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálefna, undir yfirumsjón 

samgöngumálaráðuneytisins. 
Hafnarnefnd er, auk bæjarstjóra, skipuð þremur mönnum, sem bæjarstjórn 

kýs jafnframt öðrum fastanefndum sínum og til sama tíma. Til aðstoðar þeim skulu 
vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Skulu þeir ráðnir af bæjarstjórn eftir 
tillögu hafnarnefndar, sem setur þeim erindisbréf. 

Hafnarnefnd annast framkvæmd hafnarmálefna og eftirlit með höfninni og 
hafnarmannvirkjum, sér um viðhald og umbætur á hvoru tveggja og stýrir öllum 
framkvæmdum, sem þar að lúta. Bæjarstjóri annast fjárhald og reikningsskil hafnar- 
sjóðs. Dagleg störf við framkvæmdastjórn og eftirlit annast bæjarstjóri og ræður 
hafnarstjóra og annað starfsfólk hafnarinnar, í samráði við hafnarnefnd. 

3. gr. 
Eignum hafnarsjóðs má einungis verja í þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður ber 

ábyrgð á eignum og skuldbindingum sjóðsins.
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4. gr. 
Óheimilt er án samþykkis samgöngumálaráðuneytisins að selja eða veðsetja 

fasteignir hafnarsjóðs eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka lán til lengri tíma 
en svo, að þau verði endurgreidd af tekjum ársins, sem í hönd fer, að endurnýja lán 
eða fresta greiðslu þeirra. Enn fremur er óheimilt án samþykkis ráðuneytisins 
að hefja framkvæmd mannvirkja við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekj- 
urnar nægi ekki til að koma þeim í framkvæmd. 

III. KAFLI 

Almennar reglur. 

5. gr. 
Hafnarvörður sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er 

öllum skylt að hlýða tafarlaust boði og banni hans eða þeirra starfsmanna, sem 
hann setur til þess að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönn- 
um hafnarinnar, getur hann kært það fyrir bæjarstjóra, en skipun starfsmanns ber 
að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 
. Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 
Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skips- 
ins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði sem unnið er á að 
fermingu þeirra eða affermingu. Telji hafnarvörður hættu geta stafað af fermingu 
eða affermingu eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa 
verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Enn fremur má banna að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað slíkt, sem eld- 
hætta getur stafað af, í skipum á höfninni eða á landi hafnarinnar. 

Bannað er stranglega að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina 
eða á henni. 

7. gr. 
Seglfestu eða öðru, sem valdið getur skemmdum, má hvergi kasta út á höfnina. 

Seglfestu má hvergi taka, nema með leyfi hafnarnefndar. 
Bannað er að kasta fiskúrgangi eða öðrum óþrifnaði við hafnarbryggjur. 

8. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarinnar má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða 

önnur mannvirki né fylla upp eða dýpka, nema samkvæmt tillögum hafnarnefndar 
og með samþykki bæjarstjórnar. Beiðni um að gera slík mannvirki skal senda hafnar- 
nefnd, er sendir hana áfram til bæjarstjórnar með tillögum sínum. 

Sá, sem fengið hefur leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda 
því svo við, að engin hætta stafi af því. Sé leyfið ekki notað innan 2 ára frá veit- 
ingu þess, fellur það úr gildi, og er óheimilt að framkvæma mannvirkið eftir þann 
tíma, nema nýtt leyfi komi til. Bannað er að leggja skipum í hafnarfjörurnar nema 
með leyfi bæjarstjóra. 

Heimilt er að nema burt án endurgjalds bryggju eða önnur mannvirki í sjó 
fram, sem staðið hafa ónotuð í 5 ár eða lengur. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, allt að 10 þús. krónum, og getur stjórn 
hafnarmálefna látið nema á burt á kostnað eiganda mannvirki, sem byggt er í 
óleyfi eða án þess að settum skilyrðum sé fylgt.
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IV. KAFLI 

Lega skipa og umferð þeirra á höfninni. 

9. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo 

á höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa og skal þeim í hvert 
skipti skylt að hlýða boði hafnarvarðar eða starfsmanna hafnarinnar um það, hvar 
þau megi leggjast. Ekki mega slík skip liggja svo nærri bryggjum, að ekki sé, að 
dómi starfsmanna hafnarinnar, nægilegt pláss fyrir önnur skip að komast að og frá. 

Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um höfn- 
ina, né þar sem sæsímanum er hætta búin af þeim. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boði hafnarvarðar eða starfsmanna hafnar- 
innar um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni, og getur þá hafnarnefnd 

látið gera það á kostnað hans. 

10. gr. 
Í sérhverju skipi (að undanteknum skipum, sem hafa leyfi hafnarvarðar til þess 

að liggja mannlaus í lægi á höfninni), skal jafnan vera einn maður að minnsta 
kosti, sem tekið gæti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, 
hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

11. gr. 

Vélbátum, sem heima eiga í Seyðisfjarðarkaupstað eða gerðir eru út þaðan og 
liggja við sérstök legufæri á höfninni, má ekki leggja svo, að hindri eða tefji um- 
ferð um höfnina. Skal hafnarnefnd ákveða, hvar og hvernig legufæri þeirra skuli 
lögð. 

Enginn má leggja eða flytja legufæri báts síns, nema með leyfi hafnarnefndar, 
en heimilt er eiganda þeirra að taka þau upp, án leyfis hennar. 

12. gr. 
Ekki má festa skip við bólvirki eða bryggjur, nema við festarhringa eða festar- 

stólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju 
eða bólvirki. Þyki þess ekki nægilega gætt, má krefjast, þess, að bætt sé úr tafar- 
laust. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bryggju eða bólvirkis. Gufu- 
skip og önnur vélskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum 
skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af. 

13. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarnefndar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það brott, svo fljótt sem auðið er. Verði 
dráttur á því, getur hafnarnefnd látið færa skipið brott á kostnað eiganda, og er 
henni heimilt að láta selja skipið fyrir kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Kostnaðinn 
má taka lögtaki. 

V. KAFLI 

Notkun hafnarbryggna. 

14. gr. 
Venjulega er skipum heimilt að leggjast við bryggjur hafnarinnar í þeirri röð, 

sem þau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrir fram ákveðinni, auglýstri ferða- 
áætlun og flytja póst, að öðru jöfnu hafa rétt til þess að leggjast að bryggju, þótt 
önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau skip að víkja meðan áætlunarskipin eru
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afgreidd. Sams konar rétt hafa vélskip fram yfir seglskip. Sé fermingu eða afferm- 
ingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða, að dómi hafnarvarðar, ber því að 
víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. Enn fremur getur hann vísað skipum 
frá bryggjunni, telji hann það nauðsynlegt vegna veðurs eða annars. Ef ágreiningur 
ris, ræður hafnarvörður, í hverri röð skip komast að brygsju. 

Hafnarvörður getur ráðið, að hvaða bryggju hafnarsjóðs áætlunarskip fá af- 
greiðslu ef sérstaklega stendur á. 

15. gr. 
Ef nauðsyn ber til þess, að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða 

bólvirki, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, 
sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum 
þeirra skipa, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipa, 
sem nær liggja. 

16. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku er skylt að hafa 

nægilega sterka hlífidúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar eða bitanna 
svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þess eigi sætt, getur hafnarvörður stöðvað verkið, 
unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Kjölfestu má eigi aka annars staðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar, 
sem hafnarvörður vísar til. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, 
ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem notað hefur verið. Farist 
það fyrir, má hafnarnefnd gera það á þeirra kostnað. 

17. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða bólvirki og ekki á öðrum stöðum á landi hafnarinnar en þeim, sem 
ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja brott 
vörur og muni jafnskjótt og hann krefst þess. 

VI. KAFLI 

Geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

18. gr. 
Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn, til þess að leggja megi á höfn- 

inni skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lægi, og skal leyfið bundið því 
skilyrði, að eigandi láti taka það upp eða sprengja það sundur, ef það sekkur, svo 
að það skemmi ekki höfnina, og sé því ekki fullnægt innan hæfilegs frests, getur 
hafnarnefndin látið gera það á kostnað eiganda. Hafnarnefnd ákveður hverju sinni, 
hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust legufærin skulu vera, og hvernig þeim skuli 
vera fyrir komið. Nú sannar eigandi geymsluskips með vottorði tveggja óvilhallra 
manna, sem útnefndir séu af hafnarnefnd, að skip hans sé svo þétt, að ekki stafi nein 
hætta af, hvað leka snertir, þótt það sé mannlaust, þá er honum leyfilegt að leggja 
skipinu og láta það liggja, án þess að menn séu á því, á þeim tíma árs, þegar ekki 
verður heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að flytja skipið úr stað, ef hafnar- 
nefnd krefst þess. 

Ljós skulu tendruð á skipum þessum, þegar hafnarnefnd krefst.
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19. gr. ' 
Medan skip liggur mannlaust å håfninni, skal ekki sjaldnar en vikulega fara ut 

i það, til þess að líta eftir því, hvort legufæri eða annað hafi haggazt eða bilað, og 
ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Hafnarsjóður ber enga ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er í lægi á höfninni. 

VII. KAFLI 

Hafnargjöld. 

20. gr. 
Öll skip, seglskip, gufuskip og vélskip, stærri en 12 smálestir brúttó, hvort sem 

þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða lestagjald. Undanþegin 
eru þó herskip, skip sem hafa skriteini sem skemmtiferðaskip, björgunarskip, skip, 
sem leita hafnar vegna sjóskaða, varðskip ríkissjóðs, vitaskip og skip, sem gerð 
eru út til vísindalegra rannsókna. 
a. Skip, sem eru eign búsettra manna á Seyðisfirði og skrásett þar og ekki eru í 

millilandasiglingum, skulu greiða lestagjald einu sinni á ári, 8 krónur af hverri 
brúttósmálest. 

b. Skip, sem sigla eftir fyrirfram auglýstri áætlun og eingöngu sigla með ströndum 
landsins, skulu greiða 30 aura af hverri brúttósmálest í hvert sinn, sem þau 
leggjast á höfnina, þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnar koma, greiði 70 aura af hverri brúttósmálest 
í hvert sinn, sem þau leggjast á höfnina. 
Ef skip liggur á höfninni lengur en 14 daga, skal það greiða hálft lestagjald 

að nýju fyrir hverja 14 daga eða brot úr þeim. Hafi skip verið tekið á land til við- 
gerðar, telst sá tími ekki með, sem það stóð uppi, né heldur þegar skip liggja á 
höfn, vegna þess að hafís lokar henni. 

21. gr. 
Hvert skip, sem leggst við bólvirki eða bryggju eða við hlið annars skips, sem 

liggur við bryggju á höfninni, skal greiða bryggjugjald af brúttóstærð skipsins, tal- 
inni í heilum smálestum, en brotum skal sleppa. Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólar- 
hring eða hluta af sólarhring og skal vera 30 aurar af hverri brúttólest, þó ekki 
minna í hvert skipti en 50 krónur fyrir skip minni en 70 smálesta, og 100 krónur fyrir 
stærri skip. 

Herskip og skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, má undanþiggja 
bryggjugjaldi. 

Heimilt er hafnarnefnd og bæjarstjórn að ákveða, að gjöld af bryggjum í eign 
annarra en hafnarsjóðs, skuli renna til bryggjueigenda, sem þá annist innheimtu 
gjaldanna. Íslenzkir fiskibátar greiði 20 krónur í hvert skipti, sem þeir leggjast að 

bryggju. 
22. gr. 

Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí og lesta- 
gjald greiða, skulu greiða ljósagjald þannig: 

a. Skip, sem um getur í 20. gr. a., greiði 50 krónur á ári. 
b. Önnur skip greiða 30 krónur í hvert skipti, sem þau koma til hafnar. 

23. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, sem um getur 
í næstu grein.
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24. gr. 

Af vörum, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að leggjast á land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

ba Vårur, sem settar eru å land og eiga ad fara aftur med sama skipi, enda sé svo 

åkvedid i farmskrå. 

så 

landi. 

Vistir og adrar naudsynjar skipa og båta til eigin notkunar, sem fluttar eru ur 

c. Allar nauðsynjar herskipa og skemmtiferdaskipa. 
d. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 

e. Vörur og tæki til hafnarinnar og annarra fyrirtækja bæjarins. 

25. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu 

telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, og 

er skipstjóri skyldur að láta bæjarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips hans. Vanti 

farmskrá skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur 

fermt eða affermt. Þyki bæjarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er, látið 

ákveða vörumagn á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vara meiri en upp 

var gefið, greiðir skipið kostnað við mælingu hennar. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu umbúðum, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 
Ef vafi leikur á því, í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar bæjar- 

stjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

Vörugjaldskrá. 

A. Aðfluttar vörur: 

Gjald 100 aurar af hverjum 100 kg: 
Kol, salt, sement. 
Gjald 1.50 krónur af hverjum 100 kg: 

Alls konar óunnið járn, bárujárn, eldavélar, saumur, timbur, sem 

reiknað er eftir þyngd, legsteinar, eldfastur leir, gólf- og veggflísar, 

eldfastir steinar, garðávextir. 

Gjald 200 aurar af hverjum 100 kg: 
Korn- og mjölvörur, kjöt, gufuvélar, benzinvélar, varahlutir til véla, 
tjara, bik, asfalt, asbest, kaðlar, pappi til húsagerðar, vatnsleiðslu- og 
miðstöðvarvörur, heyvinnuvélar, plógar, herfi sykur, fóðurbætir, kalk, 
fræ, tilbúinn áburður. 
Gjald 300 aurar af hverjum 100 kg: 
Bifreiðar og varahlutir til þeirra, feiti og olíur til smjörlíkisgerðar og 
sápugerðar, strigi, tvistur, hessian, bindigarn, olíur og benzin til elds- 
neytis, til ljósa eða á mótora. 
Gjald 75 aurar af hverjum 10 kg: 
Málningarvörur og efni til málningar, lakk, kitti, lim, gips, veggfóður, 
hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur, essensar, brennisteinn o. þ. h., hrá- 

efni til kaffibætisgerðar, korkvörur og óunnið kork, brauðvörur, kex, 
linoleum, gúmmí og gúmmívörur, pappir og pappirsvörur, blek, baðlyf, 
ljósaefni, svo sem vax, carbid, glykosa o. þ. h., olíufatnaður, maccaroni, 
útgerðarvörur, svo sem línur, önglar, net, nætur, lengdar- og hraða- 
mælar til skipa. 
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6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

9. flokkur. 

10. flokkur. 

11. flokkur. 

12. flokkur. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 
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Gjald 70 aurar af hverjum 10 kg: 
Niðursuðuvörur, blikkvörur, tin, zink, hjólhestar og varahlutir til þeirra, 

smíðatól, rekur, skóflur o. þ. h., vörur úr eir, messing, bronse o. þ. h., emal- 

leraðar vörur, leirvörur, smávélar, svo sem prjónavélar, saumavélar, 
skilvindur, smáiðnaðarvélar o. þ. h., hreinlætisvörur, svo sem þvotta- 
efni, skó-, gólf- og húsgagnaáburður, gólfklútar, slervörur, ölgerðar- 
vörur og hráefni til ölgerðar, burstavörur og efni til burstagerðar, smá 
járnvara (isenkram), svo sem skrár og lamir, eldhúsáhöld, barna- 

vagnar, dívanar og efni í þá, skóáburður, leður og leðurvörur, bök- 
unarvörur, lyfjavörur, ávextir. 
Gjald 150 aurar af hverjum 10 kg: 
Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljósmyndavörur, viðtæki, eldspýtur, smá 
hljóðfæri og tónvélaplötur, skrifstofuáhöld, vefnaðarvörur, klukkur, 
mælar og símar, áttavitar, sportvörur, skot, skotfæri, sprengiefni, sæl- 

gæti, súkkulaði, kakaóduft, te, kaffi, kaffbætir, húsgögn, peningaskáp- 
ar, jólatré, leikföng, sýnishorn o. þ. h. 
Gjald 100 aurar af hverju kg: 
Tóbaksvörur, tóbak, vín og spiritus. 
Gjald 40 aurar af hverju teningsfeti: 
Trjáviður, sem reiknast í teningsfetum. 
Gjald 60 aurar af hverju teningsfeti: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
Gjald 100 aurar af hverju stykki: 
Tómar tunnur og föt. 
Gjald 50 aurar af hverjum 100 kg: 
Sjávarafli slægður og óslægður lagður í land. 

B. Útfluttar vörur: 
Gjald 150 aurar af hverjum 100 kg: 
Ull, ullarvörur, hert skinn, sundmasgi. 

Gjald 150 aurar af hverjum 100 kg: 
Sildarmjöl, fiskimjöl, lýsi. 
Gjald 70 aurar af hverjum 100 kg: 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 
Gjald 150 aurar af hverri tunnu: 
Krydduð, sykursöltuð eða flött síld, saltsíld 100 kg, fryst sild og freð- 
fiskur. 
Gjald 160 aurar af hverri tunnu: 
Kjöt. 
Gjald 30 aurar af hverju teningsfeti: 
Rjúpur og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
Gjald 10 krónur af hverjum grip: 
Hestar, nautgripir. 
Gjald 100 aurar af hverri kind. 
Sauðfé. 

Lægsta gjald í öllum flokkum aðfluttra og útfluttra vara skal þó aldrei vera 
lægra en 5 kr. Aldrei skal tekið tvisvar gjald af sömu vöru. Hafnarnefnd er heimilt 
að undanþiggja vörugjaldi innlendar afurðir, sem fluttar eru að eða frá bænum í 
smærri stíl.
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VIIL KAFLI 

Innheimta og reikningshald. 

26. gr. 
Bæjarstjóri sér um innheimtu allra tekna hafnarsjóðs, og ber að greiða öll 

sjöld samkvæmt reglugerð þessari á skrifstofu hans. Oli þessi gjöld má taka lög- 
taki, og hafa þau sama forgangsrétt sem opinber gjöld. 

27. gr. 
Gjalddagi lestagjalds er, þegar skipið hefur lagzt á höfnina, gjalddagi bryggju- 

gjalds, þegar skipið hefur lagzt við bryggju eða skip, og gjalddagi vörugjalds, þeg- 
ar skipið, sem vörurnar flytur, er komið á höfnina, ef um aðfluttar vörur er að 

ræða. Sé um útfluttar vörur að ræða, fellur vörugjald af þeim í gjalddaga, þegar 
vörurnar eru komnar í skip. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem eiga að greiðast einu sinni á ári, er 1. júlí. 

28. gr. 
Skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu lestagjalds og bryggjugjalds. Ef enginn skip- 

stjóri er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna. 
Móttakandi ábyrgist vörugjald af aðfluttum, en sendandi af útfluttum vörum, 

auk þess skipstjóri, sé farmur skips ekki skráður. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skipi fyrir lestagjaldi og bryggjugjaldi, en í vöru 

fyrir vörugjaldi, unz gjöldin eru greidd að fullu. 

29. gr. 
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið. 
Halda skal reikning yfir allar tekjur og öll gjöld hafnarsjóðs. 
Við lok hvers reikningsárs og eigi síðar en fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert, 

skal gera reikning yfir tekjur og gjöld og efnahagsreikning hafnarsjóðs á sér- 
stök eyðublöð, er ráðuneytið lætur gera. 

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga bæjarsjóðs, 
og skal jafnan senda ráðuneytinu afrit af reikningunum þannig. 

30. gr. 
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að hafa samið og lagt fyrir bæjar- 

stjórn frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðs á komandi ári. Bæjar- 
stjórn skal hafa fullsamið áætlunina og sent hana samgöngumálaráðuneytinu til 
staðfestingar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á tekju- og gjaldaliðum. 

31. gr. 
Nú eru í ráði meiri háttar framkvæmdir eða ráðstafanir, sem samþykki ráðu- 

neytisins þarf til, og skal þá bæjarstjórn senda ráðuneytinu tillögu um það svo tim- 
anlega, að samþykki ráðuneytisins verði fengið, áður en bæjarstjórn gengur endan- 
lega frá fjárhagsáætlun hafnarsjóðs. 

32. gr. 
Eigi má hefja framkvæmdir utan fjárhagsáætlunar eða fara fram úr tilteknum 

fjárhæðum án samþykkis bæjarstjórnar og samgöngumálaráðuneytisins.
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IX. KAFLI 

Ymis åkvædi. 

33. gr. 
Sérhver er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til þess að 

sera höfnina, svo og til þess að gera brautir og vegi í því sambandi, og til þess að 
leyfa, að tekið verði í landi hans grjót, möl og önnur jarðefni og þola þær eigna- 
kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefur í för með 
sér, allt þó gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæt- 
urnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báð- 
um málsaðilum. Kostnaður við matið greiðist af hafnarsjóði. Nú vill annar hvor máls- 
aðilja ekki una mati, og getur hann þá heimtað yfirmat, en það skal gera innan 14 
daga, frá því er matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmatið greiðir sá, sem þess hefur krafizt, ef 
matsupphæðinni verður ekki breytt honum í vil meiru en nemur 10 af hundraði 
hinnar ákveðnu endurgjaldsfjárhæðar, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði. 

Sömu reglum og að framan greinir, skal beitt eftir því sem við á um mat skaða- 
bóta fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum. 

34. gr. 
Sá, sem hefur bakað sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

þessari, má ekki fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji 
tryggingu, sem bæjarstjóri tekur gilda. 

35. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglu- 

stjóra, nema hann sanni, að hann hafi greitt gjöld þau, sem innheimtumaður hafnar- 
sjóðs á að innheimta, svo og sektir og skaðabætur, sem honum kann að bera að 
greiða. 

36. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi né umboðsmaður hans. Ef stýrimaður er 
fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum skipverja skipunina, og er það jafngilt sem 
skipstjóri hefði fengið hana sjálfur. 

37. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10 þús. króna, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Seyðisfjarðar. 

38. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir 
Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 18 30. janúar 1948, með síðari breytingum, nr. 40 11. 
febrúar 1952 og nr. 196 16. nóvember 1960. 

Samgöngumálaráðuneytið, 12. september 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



14. september. 331 Nr. 152. 

AUGLYSING 

um innflutningskvóta. 

Með skirskotun til 3. gr. reglugerðar nr. 79 27. mai 1960, um skipan gjaldeyris- 
og innflutningsmåla o. fl., hefur ríkisstjórnin í samráði við Seðlabanka Íslands 
ákveðið innflutningskvóta, sem gildir til ársloka 1962, til viðbótar áður auglýstum 
innflutningskvótum, sem hér segir: 

Tollskrá: Innflutnings- 
Kafli. Nr. kvóti 1962. 

50 12 Færi og línur til fiskveiða ...........0.0000000....0.0.. 200 000 kg 
18 Kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður ........ 100 000 — 

Umsóknir um úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa fyrir ofangreindum 
vörutegundum skulu hafa borizt Landsbanka Íslands eða Útvegsbanka Íslands 

fyrir 1. október n. k. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 14. september 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Yngvi Ólafsson. 

14. september. Nr. 153. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 78 27. maí 1960, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Eftirtalin tollskrárnr. bætist við 1. gr. reglugerðarinnar: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

50 12 Færi og línur til fiskveiða. 
50 18 Kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. mai 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 14. september 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Yngvi Ólafsson.



Nr. 154. 932 19. september. 

REGLUGERÐ 

um skemmtanaskatt í Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóvember 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og 

lög nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem 
haldnar eru í Egilsstaðahreppi og aðgangur seldur að og eigi eru undanþegnar 
skatti með lögum. 

2. gr. 
Þessar skemmtanir eru skattskyldar og flokkast þannig: 

1. flokkur. 

a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 
b. Sjónleikir. 
c. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
d. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 
e. Fræðandi fyrirlestrar og upplestrar. 

2. flokkur. 

a. Dansleikir. 
b. Danssýningar. 
c. Loddara-og fjölleikasýningar. 
d. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru taldar 

sérstaklega. 

3. gr. 
Af skemmtunum þeim, sem taldar eru í 1. flokki, skal greiða 10% af aðgangs- 

eyri og 20% af skemmtun í 2. flokki. Ef skemmtunin er margþætt, skal miða skatt- 
inn við þann þáttinn, sem hæst er skattlagður. 

4. gr. 
Undanþágu frá skatti getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi. Getur hreppsnefnd þannig undanþegið skemmtanir skatti, sem haldnar eru í 
góðgerðaskyni, svo og þær skemmtanir, sem haldnar eru sem fræðslu- og menningar- 
starfsemi. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Egilsstaðahrepps hefur eftirlit með því, að reglugerð þessari sé 

framfylgt og sér um innheimtu skattsins. Heimilt er hreppsnefnd að hafa eftirlit með 
sölu aðgöngumiða og getur hún enn fremur ráðið sérstakan mann til þess að annast 
eftirlit með skemmtunum. 

6. gr. 
Hver sá, er halda vill skattskylda skemmtun, skal tilkynna oddvita eða eftir- 

litsmanni skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin, og afhenda honum til 
stimplunar alla þá aðgöngumiða, sem ætlunin er að nota við skemmtunina. 

Eigi síðar en 2 dögum eftir samkomu, skal sá, er fyrir henni stóð, afhenda 
oddvita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið skatt sam- 
kv. 3. gr. af öllum þeim miðum, sem notaðir voru. 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri en 
einn maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn. 
Sé um félag að ræða, ábyrgjast allir stjórnendur þess gjaldið.
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7. gr. 
Oddviti eða eftirlitsmaður getur gert eftirtalin skilyrði fyrir stimplun aðgöngu- 
miða: 

1. Að aðgöngumiðar séu þannig gerðir, að þeir verði hæglega rifnir í tvennt, þegar 
þeir eru notaðir, þannig, að dyravörður haldi öðrum hlutanum, en aðgangs- 
kaupandi hinum. 

2. Að honum sé afhent sem tryggingarfé fjárupphæð, er svarar til skemmtanaskatts 
af hinum stimpluðu miðum. 

3. Að ekki annist aðrir dyravörzlu á skemmtun en hann samþykkir, enda skuld- 
bindi þessir menn sig gagnvart honum til þess að hleypa engum öðrum inn á 
skemmtun en þeim, sem afhenda aðgöngumiða, stimplaðan skemmtanaskatts- 
stimplinum. 

8. gr. 
Skatttekjur samkv. reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en halda skal fénu að- 

greindu frá öðrum tekjum hreppsins og varðveita i sérstökum sjóði, er hreppsnefnd 
stjórnar. 

Skulu reikningar sjóðsins fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast og 
úrskurðast með þeim. Fé sjóðsins skal varið til menningar- og framfarastarfsemi 
í Egilsstaðahreppi eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1000 krónum. Með mál, sem 

rísa kunna út af brotum á reglugerð þessari, skal farið sem opinber mál. 

10. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 19. september 1962. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knútur Hallsson. 

19. september. Nr. 155. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Áshreppi í Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Kvenfélagið Björk í Áshreppi fer með stjórn heimilishjálpar í hreppnum undir 
yfirstjórn hreppsnefndar Áshrepps. 

Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar skal vera í höndum 
sérstaks fulltrúa kvenfélagsins og á hann rétt á að sitja fundi hreppsnefndar, þegar 
rædd eru mál, er varða heimilishjálpina. Hefur hann þar málfrelsi og tillögurétt. 

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

sannað er, með vottorði læknis, ljósmóður, eða á annan hátt, sem forstöðukona 

heimilishjálparinnar metur gilda, að hjálpar sé þörf, um stundarsakir, vegna slysa, 
sjúkdóma, barnsburðar, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. 

Hjálpin skal, að jafnaði, ekki veitt til lengri tíma en 14 daga.
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3. gr. 

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

hjálpar. 
Forstöðukonunni ber að ganga örugglega úr skugga um það, að konur þær, 

sem heimilishjálp stunda, á vegum hreppsins, séu hæfar til starfsins og hafi heil- 

brigðisvottorð héraðslæknis. 
Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 

hreppsnefndar. 

4. gr. 
Hreppsnefnd Áshrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er konur þær, sem 

vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

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

heimilishjálp. 
Hreppsnefnd getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp, að einhverju eða 

öllu leyti, að fengnum tillögum forstöðukonu. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá, sem hreppsnefnd Áshrepps setur 

og ráðherra staðfestir. 
Hreppsnefnd setur og nánari reglur um greiðslur, innheimtu og annað, er hún 

telur máli skipta í þessu efni. 

7. gr. 
Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti og 

reikningar sveitarsjóðsins. 

8. gr. 
Halli, sem verða kann af heimilishjálp, er veitt er samkvæmt lögum um heimilis- 

hjálp í viðlögum og samþykkt þessari, greiðist að %5 úr ríkissjóði en að % úr sveitar- 

sjóði Áshrepps. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Áshrepps hefur samið og samþykkt, staðfestist 
hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í viðlögum, 
til þess að taka gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. september 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Jón S. Ólafsson.
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REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Svalbarðshreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Svalbarðshrepps fer með stjórn heimilishjálpar í Svalbarðshreppi. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar er í höndum þar til 

kjörinnar framkvæmdanefndar innan Kvenfélags Þistilfjarðar í Svalbarðshreppi. 
Framkvæmdanefndin eða einstakir meðlimir hennar eiga rétt á að sitja fundi 

hreppsnefndarinnar, þegar rædd eru mál, sem varða heimilishjálpina, og hafa þar 
málfrelsi og tillögurétt. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum um stundarsakir, 

þegar veikindi, slys, barnsfæðingar eða eitthvað óvænt ber að höndum. Hjálpin skal 
veitt svo lengi sem framkvæmdanefndin telur nauðsynlegt, sé þess kostur. 

3. gr. 
Framkvæmdanefndin skal ætíð leitast við að hafa konu til taks til heimilis- 

hjálpar. Ber nefndinni að ganga úr skugga um, að konur þær, sem ráðnar eru, séu 
hæfar til starfsins, og ekki haldnar smitandi sjúkdómi. 

4. gr. 
Framkvæmdanefndin getur leitað samninga um launakjör og hlunnindi hjálpar- 

stúlku, er að heimilishjálp vinnur, en fullt gildi hafa þeir samningar þá fyrst, er 
hreppsnefndin hefur samþykkt þá. 

Reikningar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti og reikningar sveitar- 
sjóðs. 

5. gr. 
Hreppsnefnd getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir veitta aðstoð á heimilum að 

nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum framkvæmdanefndar. Hreppsnefnd setur 
og nánari reglur um greiðslur, innheimtu og annað, er hún telur máli skipta. 

6. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, greiðist að % úr ríkissjóði, en % úr 

sveitarsjóði Svalbarðshrepps. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Svalbarðshrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í 
viðlögum, til þess að taka gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hluta eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. september 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 
B 43



Nr. 157. 336 20. september. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Kirkjubæjarlæknishéraði. 

1. gr. 

Kvenfélög Hörgslands-, Kirkjubæjar-, Leiðvalla-, Skaftártungu- og Álftavers- 

hrepps annast framkvæmdastjórn heimilishjálparinnar í Kirkjubæjarlæknishéraði 

í umboði hreppsnefnda téðra hreppa undir yfirstjórn héraðslæknis. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum, þegar sannað er 

með umsögn læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem framkvæmdastjórn heimilis- 

hjálparinnar metur gildan, að heimilishjálpar sé þörf um stundarsakir, vegna sjúk- 

dóma, barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. Hjálpin skal að jafnaði 

ekki veitt um lengri tíma í senn en 10—20 daga. 

3. gr. 

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

hjálparinnar. Stjórn heimilishjálparinnar ber að ganga örugglega úr skugga um, að 

konur þær, sem heimilishjálpina stunda, séu hæfar til starfsins og séu ekki haldnar 

smitandi sjúkdómi. 
4. gr. 

Viðkomandi hreppar bera ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur, er 

vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

5. gr. 

Framkvæmdastjórn getur leitað samninga um launakjör og hlunnindi starfs- 

stúlkna þeirra, er að heimilishjálp vinna, en fullt gildi hafa þeir samningar fyrst, er 

oddvitar hlutaðeigandi hreppa hafa samþykkt þá. 

6. gr. 

Fyrir heimilishjálp ber þeim, er hennar njóta, að greiða viðkomandi starfs- 

stúlku hálft kaup. Hrepparnir með styrk frá ríki, greiða hinn helminginn. 

7. gr. 

Reikningshald heimilishjálpar annast framkvæmdastjórn, og skulu reikningar 

endurskoðaðir árlega með sama hætti og reikningar viðkomandi hreppa. 

8. gr. 

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

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að % úr ríkissjóði en % úr viðkomandi 

hreppssjóði. 

Reglugerð þessi, sem oddvitar Hörgslands-, Kirkjubæjar-, Leiðvalla-, Skaftár- 

tungu- og Álftavershrepps hafa samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 

10 25. jan. 1952, um heimilishjálp í viðlögum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hluta eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. september 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson.



20. september. 337 Nr. 158. 

SAMPYKKT 

um stjórn bæjarmálefna Kópavogskaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Kópavogs er skipuð 9 bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum nr. 

58/1961. 
2. gr. 

Bæjarstjórn Kópavogs er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli, er 
hann varðar, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórninni ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau við-. 
fangsefni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 
eru fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru 
leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 
A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlun um 
tekjur og gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhags- 
áætlun skal sýna í meginatriðum, hvernig fjárveitingu til einstakra stofnana 
og framkvæmda skuli hagað, sbr. B-lið, enn fremur skal þar sýna, hvernig 
áætlaðar tekjur skiptast. 

2. Bæjarstjórn á að hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur 
séu innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið 
er í fjárhagsáætlun. Eigi má greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til þess 
í fjárhagsáætlun bæjarins eða annarri ákvörðun bæjarstjórnar. 

3. Hún hefur yfirumsjón með því, að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 
4. Bæjarstjórn skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar 

en i júlímánuði ár hvert. . 
B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 

kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum 
á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 
verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem ástæða 
þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 
reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga 
bæjarins, enn fremur skipar hún fasta starfsmenn bæjarins og ákveður laun 
þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð tiltek- 
inna málefna bæjarins, ákveður gjaldskrár bæjarfyrirtækja eftir því sem þörf 
krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, svo 

og 1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. 
Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjar- 

fulltrúa. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa



Nr. 158. 338 20. september. 

um þá tvo, sem flest fengu atkvæðin. Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa 

fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti um, hverja tvo skyldi kjósa. Verður 

þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. 

Verði atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 
Aldursforseti gegnir forsetastörfum, unz kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 

forseta er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 

nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti eða verður varanlega forfallaður frá störfum 

í bæjarstjórn, áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 
þann tíma, sem eftir er kjörtímabilsins. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók, og allar ályktanir séu rétt og ná- 

kvæmlega bókaðar. 
Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 

Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins 

árs í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlut- 

fallskosningu. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara fram. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarstjóra utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabókar, og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rétt sé fært 
til bókar. 

Í gerðabóka skal þess geta, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. 
Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir fulltrúar undirrita 

hana. Hver fulltrúi, sem eigi er samróma hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit hans 

verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fund þriðja föstudag hvers mánaðar, og skal 

fundur að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er bæjarstjórn að fella niður fundi í 
júlí eða ágúst. 

Aukafundi skal halda, skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar eða ef 
3 bæjarfulltrúar hið fæsta krefjast þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 

Á dagskrá skal taka: 
1. fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmæltra nefnda, sem þurfa kunna stað- 

festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum; 
2. hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar, skv. 2. gr., sbr. og 10. 

gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmæltri 
nefnd eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið; 

3. lögmæltar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum.
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Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 
stjóra skriflega eigi síðar en þriðjudag næstan fyrir fund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir fund hafa sent 
öllum bæjarfulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilkynna fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur, sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, svo og ann- 
arra gagna, sem geta til upplýsingar orðið um málefni á dagskrá, eftir því sem 
bæjarstjóri telur nauðsynlegt. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans 
boðað með dagskrá, er send verði bæjarfulltrúum með 24 stunda fyrirvara. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði, að 
önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda sam- 
þykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 
Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa fundi bæjarstjórnar með 

a. m. k. 24 stunda fyrirvara og greina þar dagskrá fundar. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æski- 
legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 
því skorið án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 
Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa sé 

viðstaddur fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 

tillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er, og bæjarstjórn 
á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. En veita skal forseti 
fundarmönnum ráðrúm til þess að semja tillögu á fundi, er þörf krefur. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti, fellur það, nema við kosningar, þá 
ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 
eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefndar eða með því 
að fresta því. 

Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu nema fjárhagsáætlun bæjarins, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. 
Um þessi mál skulu fram fara tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta 

milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. 

Nafnakall skal hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða 2 bæjarfulltrúar
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hið fæsta. Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfull- 
trúa í stafrófsröð. Nöfnum varafulltrúa skal bæta á skrána í réttri röð í stað nafna 
þeirra, sem fjarstaddir eru. Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall 
er bæjarfulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir undanfærslu 
sinni, er forseti metur gild. Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann 
skjóta úrskurðinum til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann 
svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um 
sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð 

þeir tala. 
Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, meðan hann talar, nema forseti ákveði 

annað. 
Bæjarstjórn getur heimilað, að maður utan bæjarstjórnar megi tala á bæjar- 

stjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Flutningsmaður tillögu eða framsögumaður má tala þrisvar við hverja um- 

ræðu máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka 
oftar til máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd um fundarsköp. 

Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra, skal hann hafa hana 
skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að ræða. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Ef bæjarfulltrúi tekur til máls 

við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann í upphafi taka fram, hvaða lið eða 
liði fundargerðar hann óski að ræða, og má ekki ræða nema eitt mál í einu. 

Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða um- 

ræðum hætt. 
Þá getur forseti, hvenær sem er, lagt til, að umræðu skuli lokið á ákveðnum 

tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, 
meðan nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. 2 bæjar- 
fulltrúar hið fæsta geta borið fram slíkar tillögur, og skulu þær einnig afgreiddar 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frum- 

varp að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigzlum eða víkur verulega frá umræðuefn- 

inu, skal forseti vita hann og nefna þau ummæli, er hann vitir. Ef bæjarfulltrúi 
er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við bæjarstjórn, að hann verði 
sviptur málfrelsi framar á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust.
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Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kem- 
ur upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur, 
slíta fundi. 

19. gr. 
Eftir hvern bæjarstjórnarfund skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af 

fundargerð ásamt fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, nema lögmæt 

forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. 

forsetastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem verið hefur forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða annarri nefnd, 
getur þó skorazt undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið 
á hendi. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

22. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn. 
Eftir hverjar bæjarstjórnarkosningar ákveður bæjarstjórn hver verða skuli 

þóknun bæjarfulltrúa á næsta kjörtímabili. 

23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af 
sama lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi vara- 
fulltrúi ekki verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 
stjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem óskar þess, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Um bæjarráð. 

. 25. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júní skulu kosnir 3 bæjarfulltrúar í bæjarráð og jafn- 

margir til vara. Kosning bæjarráðs gildir, unz nýtt bæjarráð hefur verið kosið. 
i grið kýs sér formann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki sé hann kjörinn 
í ráðið. 

Bæjarráð skal halda fund að jafnaði tvisvar í mánuði. Heimilt er þó að fella 
niður annan hvorn fund í júlí- og ágústmánuðum. Aukafund skal halda, ef bæjar- 
stjóri ákveður það eða tveir bæjarráðsmenn hið fæsta óska þess skriflega. 

Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðsfunda og sér um, að hún verði send 
bæjarráðsmönnum eigi síðar en um hádegi þann dag, sem fundur er haldinn. Heimilt 
er að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé tilgreint á dagskrá, en skylt 
er þá að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar, ef þess verður óskað.
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Formaður sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum, og úr- 
skurðar ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. Þeim úrskurði má 
skjóta til úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð ræður fundarritara utan bæjarráðs. 
Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir 

sitji fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum 
og efni þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því, sem þau geta átt við. 

26. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Kópavogs- 

kaupstaðar að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum 
eða sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarráð tekur fullnaðarákvörðun um þau mál, sem til þess koma, nema um 
veruleg fjárhagsatriði sé að ræða eða málefni, þar sem ákvörðun bæjarstjórnar 
er sérstaklega áskilin að lögum. 

Ekki getur bæjarráð þó tekið fullnaðarákvörðun um mál, ef bæjarráðsmaður 
eða bæjarstjóri óskar, að bæjarstjórn taki fullnaðarákvörðun um það. 

27. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins, sbr. 47. gr. laga nr. 58/1961. 

Það undirbýr árlega fjárhagsáætlun bæjarins og sér um, að reikningar hans séu 
samdir. 

Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því, sem ætlað er til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

28. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu eru 

málefni, sem störf þeirra snerta og þess er óskað með 24 stunda fyrirvara. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

29. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami og 

kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá er ráðningarsamningur 

uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, hvenær sem er eftir að 

kjörtímabilinu er lokið. 
Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 

stjóri er í andstöðu við meiri hluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, 
að bæjarstjórnarkosningar skuli fram fara á ný. 

30. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 
ekki ákveðið annað um tiltekin mál. Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn viðtals- 
tíma og sé hann auglýstur á skrifstofu bæjarins.
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31. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu rétt- 

indi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari 
samþykkt. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt, nema jafnframt sé hann bæjarfulltrúi. Hann 
hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs. 

32. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun hans færð í gerða- 
bókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og leggur 
það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, 
svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum 
bæjarráðs, sbr. 3. mgr. 26. gr. 

3ð. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykki bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða 

einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

34. gr. 
Í forföllum bæjarstjóra gegnir fulltrúi hans störfum hans nema þau séu sérstak- 

lega öðrum falin. Forfallist bæjarstjóri um lengri tíma, skal bæjarráð setja mann til 
að gegna störfum hans, en þó aldrei lengur en þrjá mánuði í senn. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

35. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs í senn og tvo til vara til þess að 

endurskoða reikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til þessa starfs. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun ekki síðar en 30. júní ár hvert. 

VII. KAFLI 

Um kosningar, skipan og starfssvið nefnda. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn auk þeirra, sem áður getur, 

til að fara með tiltekin málefni eftir því sem lög mæla fyrir: 

A. Til eins árs: 

1. Þrjá bæjarfulltrúa og þrjá til vara í bæjarráð. 
2. Fjóra menn í byggingarnefnd og fjóra til vara. 
3. Þrjá menn í framfærslunefnd og þrjá til vara. 
4. Fimm menn í hafnarnefnd og fimm til vara. 

B44
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5. Þrjá menn í heilbrigðisnefnd og þrjá til vara. 
6. Fimm menn í framtalsnefnd og fimm til vara. 

7. Einn mann i stjórn Sparisjóðs Kópavogs svo og tvo endurskoðendur. 

8. Kjörstjórnir við bæjarstjórnarkosningar: 
a) Þrjá menn í yfirkjörstjórn og þrjá til vara. 
b) Þrjá menn í hverja undirkjörstjórn og þrjá til vara. 

9. Kjörstjórnir við alþingiskosningar: 
a) Þrjá menn í hverja hverfiskjörstjórn og þrjá til vara. 
b) Þrjá menn í hverja undirkjörstjórn og þrjá til vara. 

B. Til fjögurra ára: 

Fjóra menn í stjórn Sjúkrasamlags Kópavogs og fjóra til vara. 
Fimm menn í barnaverndarnefnd og fimm til vara. 
Fimm menn í fræðsluráð og fimm til vara. 
Þrjá menn í bókasafnsstjórn og þrjá til vara. 

Einn mann í stjórn Heilsuverndarstöðvar Kópavogs og einn til vara. 

Tvo menn í náttúruverndarnefnd og tvo til vara. 
Einn mann til að annast forðagæzlu. 
Einn mann til að framkvæma millimat. 
Tvo sáttamenn og tvo til vara. 
Sex menn í áfengisvarnarnefnd. 
Átta menn í sjó- og verzlunardóm. a

 
þe
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37. gr. 

Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn samkvæmt sérstökum sam- 

þykktum sínum. 
1. Fimm menn í íþróttanefnd og fimm til vara. 

2. Einn bæjarfulltrúa í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogskaupstaðar og 

einn til vara. 
Fimm menn í vatnsveitunefnd og fimm til vara. 
Fjóra menn í skipulagsnefnd og fjóra til vara. 
Fimm menn í æskulýðsráð og fimm til vara. 
Fimm menn í leikvallanefnd og fimm til vara. 
Fjóra menn í raforkumálanefnd og fjóra til vara. 

38. gr. 

Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 

lögum eða samþykkt bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur 

bæjarstjórn sett þær. 
Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 

Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn, skal litið svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður, þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem 

fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að starfi 

hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

39. gr. 

Allar fastanefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir 

bæjarstjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

SÞ
 

OR
 

40. gr. 

Byggingarnefnd skipa 4 menn og 4 til vara, auk bæjarstjóra sem er sjálfkjörinn 

formaður nefndarinnar lögum samkvæmt. Tveir hinna kjörnu nefndarmanna skulu
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vera bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórnar. Byggingarfulltrúa er skylt að sitja 
fundi byggingarnefndar. Byggingarnefnd annast byggingarmálefni bæjarins sam- 
kvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum um þau mál. 

41. gr. 
Framfærslunefnd er skipuð 3 mönnum og 3 til vara. Hún hefur á hendi stjórn 

framfærslumála og um störf nefndarinnar fer að framfærslulögum. Nefndinni er 
heimilt með samþykki bæjarstjórnar að ráða sér sérstakan starfsmann, framfærslu- 

fulltrúa. 
42. gr. 

Hafnarnefnd skipa 5 menn og 5 til vara. Hafnarnefnd annast stjórn og fram- 
kvæmdir hafnarmála, þar á meðal eftirlit með höfninni, samkvæmt fyrirmælum 
þeim, sem þar um gilda. 

43. gr. 
Í heilbrigðisnefnd eru sjálfkjörnir bæjarfógeti, sem er formaður hennar og hér- 

aðslæknir. Bæjarstjórn kýs 3 menn í nefndina og 3 til vara og skal einn þeirra vera 
bæjarráðsmaður, annar verkfræðingur í þjónustu bæjarins, en hinn þriðji kosinn 
óbundinni kosningu. Nefndin starfar samkvæmt lögum og heilbrigðissamþykkt 
bæjarins. 

44. gr. 
Framtalsnefnd er skipuð fimm mönnum og er kosin og starfar samkvæmt lög- 

um nr. 69/1962. 

45. gr. 
Kjörstjórnir eru kosnar og þær starfa samkvæmt fyrirmælum kosningalaga. 

46. gr. 
Í sjúkrasamlagsstjórn kýs bæjarstjórn 4 menn og 4 til vara, en formaður er skip- 

aður af ráðherra. Sjúkrasamlagsstjórn hefur með höndum þau mál er sjúkrasam- 
lagið varða, samkvæmt lögum þar um. 

47. gr. 
Barnaverndarnefnd er skipuð 5 mönnum og 5 til vara. Nefndin hefur á hendi 

eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs og vanþroska og veikra unglinga, 
sbr. lög um barnavernd. 

48. gr. 
Fræðsluráð er skipað 5 mönnum og 5 til vara. Fræðsluráð hefur umsjón og eftir- 

lit með fræðslumálum bæjarins samkvæmt lögum þar um. Fræðsluráð hefur á hendi 
skólanefndarstörf fyrir barnaskóla og skóla gagnfræðastigsins. 

49. gr. 
Bókasafnsstjórn skipa 3 menn og 3 til vara. Hún starfar samkvæmt lögum og 

reglugerð um almenningsbókasöfn. 

50. gr. 
Iþróttanefnd skipa 5 menn og 5 til vara. Hún fjallar um íþróttamál bæjarins og 

hefur á hendi umsjón og eftirlit með íþróttamannvirkjum kaupstaðarins og gerir 
tillögur um breytingar og aukningu á þeim. 

51. gr. 
Vatnsveitunefnd skipa 5 menn og 5 til vara. Nefndin fer með vatnsveitumál, 

hefur eftirlit og umsjón með rekstri vatnsveitunnar, sér um viðhald vatnsveitu- 
kerfis og gerir tillögur um breytingar og aukningu þess. (Verkfræðingi í þjónustu 
bæjarins skal skylt að sitja fundi vatnsveitunefndar.)
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52. gr. 
Skipulagsnefnd skipa 4 menn og 4 til vara auk bæjarverkfræðings, sem er sjálf- 

kjörinn form. nefndarinnar. Hún fjallar um og annast skipulagsmál kaupstaðarins 
undir yfirumsjón bæjarráðs og leggur fyrir það tillögur sínar. 

58. gr. 
Æskulýðsráð er skipað 5 mönnum og 5 til vara. Það vinnur að menningarmálum 

æskulýðsins í samvinnu við skóla og bæjaryfirvöld. Það skipuleggur tómstunda- 
iðju ungmenna og föndurstarfsemi, gengst fyrir heilbrigðu og þroskandi skemmt- 
analifi og leitar úrræða til heppilegrar hagnýtingar á starfsgetu unglinga. 

54. gr. 
Leikvallanefnd er skipuð 5 mönnum og 5 til vara. Hún gerir tillögur um skipulag 

og staðsetningu, búnað og fyrirkomulag barnaleikvalla og gæzluskýla og hefur eftir- 
lit með starfssemi og rekstri þessara stofnana. 

55. gr. 
Raforkumálanefnd skipa 4 menn og 4 til vara auk bæjarverkfræðings, sem er 

sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. Hún fjallar um raforkumál kaupstaðarins 
undir yfirumsjón bæjarráðs og leggur fyrir það tillögur sínar. 

VIII. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

56. gr. 
Bæjarráð skipar fasta starfsmenn bæjarins og veitir þeim lausn eftir því sem 

nánar segir i reglugerð þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum 
eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Bæjarráð ákveður, hvort auglýsa skuli til umsóknar stöður í 1.—6. flokki launa- 
samþykkta bæjarins, en bæjarstjóri ákveður um slíkar auglýsingar að öðru leyti, 
þar á meðal hvernig auglýsa skuli. 

Bæjarráð getur ákveðið, hver almenn skilyrði skuli gilda um skipun í stöður 
hjá bænum, svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

Sá maður, sem hlotið hefur fasta skipun í stöðu, á rétt á að halda henni, meðan 

hann rækir stöðuna, þannig að ekki verði að fundið. 
Bæjarráð getur sett starfsmönnum erindisbréf og kveðið þar á um starfssvið 

þeirra. 
Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingu á starfssviði sínu, enda missi þeir 

einskis af launum við þá breytingu. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29, marz 1961 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt nr. 22 5. marz 1956 um stjórn bæjar- 
málefna Kópavogskaupstaðar. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. september 1962. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.



20. september. 347 Nr. 159. 

REGLUGERÐ 

um kjarasamninga starfsmanna sveitarfélaga. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til starfsmanna, sem skipaðir eru, settir eða ráðnir í 

þjónustu sveitarfélaga og stofnana eða atvinnufyrirtækja þessara aðila, með föstum 
launum og minnst þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda verði starf þeirra talið 
aðalstarf. 

Skilyrði þess, að reglugerðin taki gildi fyrir tiltekið sveitarfélag, er enn fremur 
að hlutaðeigandi starfmannafélag hafi óskað þess. 

Ákvæði reglugerðarinnar taki ekki til: 
1. Borgar-, bæja- eða sveitarstjóra. 
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. 

2. gr. 
Sveitarstjórn fer með fyrirsvar síns sveitarfélags að því er varðar kjarasamn- 

inga við starfsmenn þess. Hún getur skipað þriggja til fimm manna nefnd til að ann- 
ast samninga af sinni hendi. 

3. gr. 
Hlutaðeigandi starfsmannafélag fer með fyrirsvar starfsmanna síns sveitar- 

félags um kjarasamninga og aðrar ákvarðanir af hendi starfsmanna, samkvæmt 
reglugerð þessari. 

Séu starfsmenn sveitarfélaga í fleiru en einu starfsmannafélagi, fer hvert starfs- 
mannafélag með umboð fyrir þá starfsmenn, sem eru á þess félagssvæði. 

Stjórn starfsmannafélagsins velur fimm menn í samninganefnd, sem fer með 
umboð félagsins til samningagerðar. 

Starfsmenn þeir, sem reglugerð þessi tekur til eiga rétt á að vera í starfsmanna- 
félagi síns sveitarfélags, eftir nánari samþykktum félagsins. 

II. KAFLI 

4. gr. 

Launakjör starfsmanna sveitarfélaga, sbr. 1. gr., skulu ákveðin með kjarasamn- 
ingum aðilja þeirra, er í 2. og 3. gr. getur. 

5. gr. 
Í kjarasamningum skal kveðið á um föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu, 

svo og önnur kjaraákvæði, sem ekki eru bundin í lögum. 
Ákvæði í ráðningarsamningi er ógilt, ef það brýtur í bág við kjarasamning 

starfsmanni í óhag. 

6. gr. 
Kjarasamningur skal vera skriflegur, gerður til eigi skemmri tíma en tveggja 

ára í senn og gildistími hans miðast við áramót.
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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 III. og IV. kafla 
reglugerðar þessarar að öðru en því, að samningur eða dómur Kjaradóms skal 
gilda frá þeim tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður. 

7. 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. 

8. gr. 
Kjarasamningur framlengist um eitt ár í senn, m. a. með óbreyttum uppsagnar- 

fresti, hafi honum eigi verið sagt upp réttilega. 

9. gr. 
AGili, sem segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðilja 

tillögur sínar í höfuðatriðum um nýjan samning, og skulu samningsviðræður þá 
þegar upp teknar. 

10. 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. 7. og 9. gr. 

III. KAFLI 

11. 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 reglugerð þessari. 

12. gr. 
Sáttasemjari ríkisins getur lagt fram miðlunartillögu í kjaradeilu. 
Leynileg atkvæðagreiðsla þeirra starfsmanna sveitarfélaga, er í hlut eiga, fer 

fram um miðlunartillöguna undir yfirstjórn og eftirliti sáttasemjara. Það fer eftir 
ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, hvort tillagan telst sam- 
þykkt eða felld. 

Hlutaðeigandi borgar-, bæjar- eða sveitarstjóri, greiðir fyrir hönd sveitarfélags- 
ins atkvæði sitt leynilega um miðlunartillöguna, áður en atkvæðagreiðslu samkvæmt 
2. málsgr. lýkur. 

Ákvæði laga nr. 80/1938 gilda að öðru leyti, eftir því sem við á, um sáttastarf 
samkvæmt reglugerð þessari.
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13. gr. 

Nú er kjaradeila eigi til lykta leidd, að liðnum 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 kjardeilu til Kjara- 

dóms, ef þeir eru um það sammmála. 
Eftir að sáttasemjari hefur fengið mál til meðferðar, getur hann vísað máli 

til Kjaradóms án atbeina aðilja, þegar hann telur sýnt, að frekari sáttaumleitanir 

verði árangurslausar. 

IV. KAFLI 

14. gr. 

Kjaradómur sem skipaður er samkvæmt lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, tekur kjaradeilu til meðferðar, er honum hafa borizt gögn 

samkvæmt 13. gr., og skal hafa lagt dóm á ágreiningsefni, áður en þrír mánuðir eru 

liðnir frá upphafi uppsagnarfrests. 

15. 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 sjónar- 
mið sín, ásamt rökstuðningi og rækilegri málsreifun. 

16. gr. 
Kjaradómur aflar sér af sjálfdáðum nauðsynlegra gagna og upplýsinga, og er hon- 

um rétt að krefjast skýrslna munnlegra og skriflegra af einstökum mönnum og 
embættismönnum. 

17. gr. 

Kjaradómur getur kvatt sérfróða menn til starfa í þágu dómsins og ráðuneytis 

um úrlausn mála. 

18. gr. 
Kjaradómur skal við úrlausnir sínar m. a. hafa hliðsjón af: 

1. Kjörum launþega, er vinna við sambærileg störf hjá öðrum aðilum. 
2. Kröfum, sem gerðar eru til menntunar, ábyrgðar og sérhæfni starfsmanna. 
3. Afkomuhorfur þjóðarbúsins. 

19. gr. 
Dómur Kjaradóms er fullnaðarúrlausn kjaradeilu. 
Dómur kjaradóms kemur til framkvæmda á næstu áramótum eftir uppsögn 

hans og gildir í tvö ár. 
Dómur bindur aðilja á sama hátt sem samningur þeirra, og gildir um uppsögn 

hans og framlengingu ákvæði reglugerðar þessarar um kjarasamninga, sbr. II. kafla. 

V. KAFLI 

20. gr. 
Stjórn hlutaðeigandi starfsmannafélags tekur af þess hendi ákvörðun um upp- 

sögn kjarasamnings, en um ákvörðun hennar skal fara fram allsherjar atkvæða- 
greiðsla starfsmanna sveitarfélags þess, er í hlut á, til samþykktar eða synjunar.
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VI. KAFLI 

21. gr. 
Kjaranefnd, sem skipuð er samkvæmt lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, 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 

22. gr. 
Félagsdómur dæmir í málum, sem rísa milli samningsaðilja út af brotum á 

lögum þessum og ágreining um skilning á kjarsamningi og gildi hans. 
Þegar félagsdómur fer með slík mál, nefna Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

og félagsmálaráðherra dómendur til setu í dóminum í stað þeirra dómenda, sem 
nefndir hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitendasambandi Íslands. 

Hlutaðeigandi starfsmannafélag rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs sín og 
starfsmanna, er í hlut eiga. 

VIII. KAFLI 

23. gr. 
Nú er stofnun sett á fót hjá sveitarfélagi, sem reglugerð þessi tekur til, og 

ákveður þá sveitarstjórn í samráði við stjórn hlutaðeigandi starfsmannafélags og 
með hliðsjón af því, sem gildir um hliðstæðar eða sambærilegar stofnanir, kjör starfs- 
manna hinnar nýju stofnunar, þar til þau hafa verið ákveðin eftir reglum þessarar 
reglugerðar. 

Ef til koma við stofnanir nýjar stöður, ákveður sveitarstjórn, með sama hætti 
og í 1. málsgr. segir, kjör starfsmanna, er í hlut eiga. 

24. gr. 
Þegar aðiljar gera í fyrsta sinn kjaraákvarðanir samkv. reglugerð þessari, má 

ákveða að gildistaka þeirra sé bundin við annan tíma en næstu áramót. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 55/1962, öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. september 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 
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REGLUGERD 

um gædamat å smjåri og ostum. 

I. KAFLI 

Um efnainnihald, merkingu og heiti. 

1. gr. 
Smjör, sem framleitt er i mjólkursamlögum, skal búið til úr rjóma, sem geril- 

sneiddur hefur verið, að minnsta kosti við 90 gráðu hita á Celcíus og kældur niður 
í 5—10 stig strax á eftir. 

Smjörið skal ekki innihalda yfir 16% vatn. Þó skal það ekki teljast saknæmt, þó 
vatnsinnihald smjörsins sé allt að 16.2%. 

Í smjörið má engu bæta nema hreinu matarsalti. Heimilt er þó að nota í smjörið 
litarefni, sem viðurkennt er af heilbrigðismálaráðuneytinu, og skal þess getið á um- 
búðum. 

2. gr. 
Smjör, sem framleitt er í mjólkursamlögum, skal selt í tveim gæðaflokkum, 1. og 

2. flokk. Framleiðandi, eða sölufélag framleiðanda, getur þó auðkennt 1. fl. smjör með 
sérstöku skrásettu merki. 

Smjör, sem boðið er til sölu, skal auðkennt með greinilegri áletrun, hvers flokks 
það er og einnig með nafni eða einkennisstaf framleiðanda eða pökkunarstöðvar. 

3. gr. 
Eftir feitiinnihaldi skiptast ostar í fjórar aðaltegundir: 

1. Feitur ostur með minnst 45% feiti í þurrefni. 
2. Hálffeitur ostur með minnst 30% feiti í þurrefni. 
3. Kvartfeitur ostur með minnst 20% feiti í þurrefni. 
4. Magur ostur með minnst 10% feiti í þurrefni. 

Landbúnaðarráðuneytið skrásetur sérstök heiti á ostum og getur veitt heimild 
til þess, að sérstakar orstategundir innihaldi feiti í öðrum hlutföllum en að framan 
greinir. 

Á ostinn skal vera stimplað feitiinnihald hans í þurrefni og orðin „Íslenzkur 
ostur“ eða samsvarandi orð á erlendu máli, einnig nafn eða einkennisstafir fram- 
leiðanda eða pökkunarstöðvar. 

4. gr. 
Mysuostur skiptist í eftirfarandi þrjá aðalflokka. 

1. Mysuost, þegar hann er framleiddur úr mysu frá venjulegri mjólk til ostagerðar 
og inniheldur minna en 20% feiti í þurrefni. 

2. Rjómaostur, enda sé lágmark feiti í þurrefni 33%. 
3. Mysingur, sem er magur ostur með minna en 20% feiti í þurrefni, en svo linur, 

að hann sé vel smyrjanlegur ofan á brauð. 

B45 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Mysuostur skal auðkenndur á umbúðum með nafni ostsins, framleiðanda eða 

pökkunarstöðvar. 

II. KAFLI 

Um mat og gæðaflokkun. 

5. gr. 
Allt smjör, sem framleitt er í mjólkursamlögum, skal metið í tvo flokka eftir 

sæðum, 1. og 2. flokk. 

6. gr. 
Mat það, sem um ræðir í 5. og 10. gr., skal framkvæmt af sérstökum matsmönn- 

um, einum eða fleirum, sem landbúnaðarráðherra viðurkennir eftir ábendingu frá 

Framleiðsluráði landbúnaðarins. 
Skal þess gætt, að hann sé vel menntaður í mjólkurfræðum og beri glöggt skyn 

á gæði smjörsins og framleiðslutækni. 
Kostnaður við störf matsmanna og aðstoðarmanna þeirra við matið greiðist af 

mjólkursamlögunum eða sölufélögum þeirra 

7. gr. 
Aðalmatsmaður skal skipaður af landbúnaðarráðherra fyrir landið allt. Skal 

hann vera sérmenntaður í mjólkurfræðum og hafa yfirumsjón með starfi mats- 
manna, sjá um, að þeir starfi eftir settum reglum, og vera trúnaðarmaður ráðuneytis- 
ins um allt, sem að störfum matsins lýtur. Aðalmatsmaður skal eiga sæti í yfir- 
matsnefnd, sbr. 8. gr. Kostnaður við störf aðalmatsmanna greiðist úr ríkissjóði. 

8. gr. 
Verði árgreiningur um störf matsmanna, geta hlutaðeigendur skotið úrskurði 

þeirra til yfirmats. Við yfirmat starfa aðalmatsmaður og tveir menn með honum, 
sinn frá hvorum aðila. 

9. gr. 
Mat á smjöri skal þannig framkvæmt, að matsmaður fær til sín daglega að 

minnsta kosti 2 kg af daglegri framleiðslu hvers mjólkursamlags. Skal hvert sýnis- 
horn auðkennt greinilega eftir nánari fyrirmælum viðkomandi matsmanns eða mats- 
manna, ef fleiri eru en einn. 

Þegar matsmanni hefur borizt sýnishorn, sbr. 1. mgr. þessarar greinar, ber hon- 
um um að dæma smjörið strax eftir bragði, þéttleika, útliti, vökvaskiptingu og ásig- 
komulagi þess að öðru leyti. Skal hann gefa smjörinu einkunnir frá 6—12, þar sem 
einkunnin 12 táknar, að smjörið sé í alla staði óaðfinnanlegt. Smjör, sem ekki nær 
einkunninni 6.9, er ekki söluhæft. Smjör, sem fær einkunnir frá 7—8.9 telst til 
annars flokks, en smjör, sem fær einkunnir frá 9—-12 telst til fyrsta flokks. Ekki 
má selja smjör, sem hefur bragðgalla, s. s. þráabragð, fiskbragð o. fl. þ. h., né inni- 
heldur meira en 16% vatn sem 1. flokks smjör. Innihaldi smjörið meira en 0.2% 
umfram hið ákveðna hámark 16%, telst það ekki söluhæft. 

Sýnishorn, sem berst matsmanni, sbr. 1. málsgrein, skal hann geyma í 14-—15 
daga við 12—14 stiga hita og meta gæði þess að svo búnu. Skal hann þá tilkynna 
mjólkursamlaginu, á sérstöku matsvottorði, einkunnagjöf þá, sem smjörið hefur 

fengið. 
Þegar smjörið berst til sölu, ber matsmanni að athuga, áður en sala fer fram, 

hvort gæði smjörsins eru i samræmi við þau sýnishorn, sem áður hafa verið metin. 
Sé svo ekki, ber honum að endurskoða fyrra mat sitt.
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10. gr. 
Landbunadarrådherra getur fyrirskipað sérstakt gæðamat á ostum að fengnum 

tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins. Getur hann m. a. fyrirskipað sölufélögum 
mjólkursamlaganna og öðrum umboðsmönnum þeirra, að afreikna ost til mjólkur- 
samlaganna eftir gæðum. Skal þá lögð til grundvallar sams konar einkunnagjöf og 
sú, er um ræðir í 9. gr. þessarar reglugerðar. 

Ostur, sem ekki nær einkunninni 7.0 telst ekki söluhæfur. Ostur, sem nær 
einkunnunum 9—10.9 skal greiðast mjólkursamlagi á heildsöluverði. Fái osturinn 
einkunnirnar 7—-8.9, skal hann reiknast lægra verði til viðkomandi mjólkursamlaga. 
Fái osturinn hins vegar einkunnirnar 11— 12, skal hann greiðast viðkomandi mjólk- 
ursamlagi við hærra verði. Skal nota heildarfrádrátt þess osts, sem fær einkunnirnar 

7—8.9 til uppbóta á þann ost, sem fær einkunnirnar 11— 182 stig. 

11. gr. 

Til þess að auðvelda framkvæmd gæðamats á ostum, ber hverju mjólkursamlagi 
að auðkenna ostinn með dagatölu almanaksársins, þ. e. 1—365 eftir því hvenær á 
árinu hann er framleiddur og auk þess með einkennistölu ostakers viðkomandi 
dags. 

12. gr. 
Ostur skal metinn áður en hann er afgreiddur til sölu. Skal matsmaður eða 

matsmenn skera sundur einn ost úr hverri lögun. Ef í einni og sömu ostasendingu 
eru ostar úr fleiri en einni lögun, skal sendingin dæmd sem ein heild með því að 
taka meðaltal af einkunnagjöfum hinna ýmsu lagana, sem í sendingunni eru. 

Ostinum skal síðan gefa einkunnir, sbr. 10. gr., og skal þar farið eftir útliti 
hans, skorpumyndun, þéttleika og bragði. Skal matsmaður tilkynna viðkomandi 
mjólkursamlagi um úrslit matsins strax og því er lokið. 

13. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum frá kr. 1000.00—-10000.00, ef ekki liggur 

þyngri refsing við samkvæmt lögum. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 94 frá 5. júní 1947, um 

Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðar- 
vörum o. fl., til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. júlí 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

A. Ljós. 

Um kwst.mæli á kr. 3.90 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 1.80 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 16.00 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. 

Fullt fermetragjald skal greiða af sólffleti í verzlunum, vinnustofum og 
skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 5.00 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kwst.mæli á kr. 0.90 hver kwst., auk fastagjalds kr. 8.00 á mánuði af hverju 
íbúðarherbergi. Mælaleiga falli þá niður. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 
telja öll íbúðarherbergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi, þvottahús og 
geymslur. Herbergi sem er minna en 7 fermetrar, skal telja sem hálft, þó þannig 
að eigi skal greiða fastagjald af herbergjum, sem eru minni en 5 fermetrar. Her- 
bergi sem eru stærri en 25 fermetrar, skal telja sem tvö. 
Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða 
má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 0.90 hverja kwst., enda séu 
suðu- og hitatæki fasttengd, og öll önnur notkun seld eftir lið A. Fastagjald 

miðast við 20 fermetra í sölum. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.80 hver kwst. 
a. Um kwst.mæli á kr. 0.80 hver kwst., sé vélaafl fasttengdra véla meira en 16 kw. 
b. Um afl- og orkumæla (mesta aflsmæla) þannig reiknað 

aflgjald af notuðu afli ...........0000000...00.. kr. 1000.00 á kw. á ári. 
orkugjald af allri notkun .......0.000000 0000... — 0.26 á kwst. 
Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 

en álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins mán- 
aðar. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. Minnsta afl- 
gjald skal vera kr. 2500.00 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla 
raforkunotkun atvinnufyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra 
staða, gegn greiðslu fastagjalds af ljósanotkun. 

D. Hitun. 

. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um tvígjaldsmæli á kr. 0.30 hverja kwst. 
á tímanum frá kl. 22—10 og á kr. 1.00 hverja kwst. á tímanum 10—22, enda sé 
straumurinn rofinn í 4 klst. á mestu álagstímum rafveitunnar, þó eigi lengur 

en 2 klst. í senn. 
Hiti í kirkju um kwst.mæli á kr. 0.50 hver kwst. 
Hiti í sundlaug um kwst.mæli á kr. 0.30 hver kwst. 

E. Önnur notkun. 

Til götu- og hafnarljósa um kwst.mæli á kr. 0.80 hver kwst. 
Til vinnuljósa meðan á byggingu stendur um kwst.mæli á kr. 1.80 hverja kwst. 
Til súgþurrkunar um kwst.mæli á kr. 0.50 hverja kwst. á tímabilinu júni— 

september.
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Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A.—1. Þegar sérstaklega stendur á, er raf- 
veitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, en 
eigi lengur en til eins árs í senn. 

MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 60 A og minni ................ kr. 5.00 á mánuði. 
2. — þrífasa kwst.mælum 30 A og minni .............. — 1000 - — 
3. — þrifasa kwst mælum 30—100 A .......0.0000000.. — 1200 - — 
4. — þrífasa kwst.mælum yfir 160 A (straumspennamælar) — 20.00 — — 
5. — mesta aflsmælum 100 A og minni .................. — 35.00 - — 
6. — mesta aflsmælum yfir 100 A (straumspennamælar) .. — 65.00 — — 
1. — lausum skiptiklukkum ...............0.. 000. — 400 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 
sem hér segir: 

1. Grunngjald fyrir loftlínuheimtaug ..................0...0. 0. kr. 1000.00 
2. Grunngjald fyrir jarðlínuheimtaug ......................0.00000. — 1500.00 
3. Grunngjald fyrir jarðlínuheimtaug frá loftlínu .................. — 2000.00 

Auk grunngjalds skal greiða kr. 4.00 af hverjum rúmmetra húss allt að 700 
rúmmetrum og kr. 2.00 af hverjum rúmmetra þar yfir. Grunngjald greiðist, þegar 
sótt er um heimtaug, hinn hlutinn, þegar lokið er tengingu heimtaugar. 

Sé lengd jarðheimtaugar meiri en 15 m, mælt frá lóðarmörkum að stofnvari, 
og lengd loftlínuheimtaugar meiri en 40 m, greiðir húseigandi umframlengdir 
samkvæmt kostnaði. Sé gildleiki heimtaugar meiri en 3X25 mm?, greiðir húseigandi 
sömuleiðis umframkostnað. 

Ef byggja þarf sérstaka spennistöð til að fullnægja orkuþörf notanda, skal not- 
andi leggja til húsnæði fyrir spennistöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu. 

OPNUNARGJALD 

1. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar, er 
óheimilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 100.00 
i opnunargjald á skrifstofu rafveitunnar. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 
laust. Er óheimilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 50.00 á skrif- 
stofu rafveitunnar. 

ÁKVÆÐI VEGNA VATNSSKORTS 

Ef fyrirsjáanlegt er, að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri raf- 
veitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki ráðuneytis gert 
bráðabirgðaráðstafanir, er hún telur heppilegar til þess að draga úr orkunotkun á 
veitusvæðinu meðan á vatnsskorti stendur.
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HEIMILD TIL BREYTINGAR Á GJÖLDUM 

Bæjarstjórninni er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 
skrá þessari, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda aug- 

lýsi bæjarstjórnin breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að ganga í gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar nr. 74 6. júlí 1961. 

Atvinnumálaráðuneytið, 28. september 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um Grænmetisverzlun landbúnaðarins, mat og flokkun kartaflna og grænmetis. 

1. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirstjórn sölumála matjurta- 

og gróðurhúsaframleiðslu landsins, þar með talin stjórn og rekstur Grænmetis- 
verzlunar landbúnaðarins. Framleiðsluráð getur falið sérstakri nefnd manna stjórn 
verzlunarinnar að meira eða minna leyti í umboði sínu. Framleiðsluráð ræður fram- 
kvæmdastjóra, er annast daglega stjórn Grænmetisverzlunarinnar, og ræður hann 
annað starfsfólk fyrirtækisins eftir þörfum. 

Endurskoðendur Grænmetisverzlunarinnar skulu vera tveir, annar tilnefndur af 

Framleiðsluráði landbúnaðarins, en hinn skipaður af landbúnaðarráðherra. 

2. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins hefur með höndum heildsölu á innlendum 

kartöflum og garðávöxtum. Hún ræður umboðsmenn utan Reykjavíkur til að annast 
móttöku á kartöflum og öðrum garðávöxtum. Umboðsmennirnir skulu einnig sjá um 
kaup og sölu þessara vara á tilteknum verzlunarsvæðum, samkvæmt nánari fyrir- 
mælum þar um á hverjum tíma, sbr. 7. gr. þessarar reglugerðar. Grænmetisverzlunin 
hefur einnig með höndum sölu á gróðurhúsaframleiðslu eftir ákvörðun framleiðslu- 
ráðs. Enn fremur sér verzlunin, í umboði landbúnaðarráðuneytisins, um innflutn- 
ing þessara vörutegunda og heildsölu þeirra eftir því sem ráðuneytið felur henni. 

Grænmetisverzlun landbúnaðarins kaupir innlendar kartöflur og grænmeti af 
framleiðendum, eftir því sem ástæður leyfa. Skal taka tillit til vörugæða á þann 
hátt, að láta betri vöru sitja fyrir þeirri lakari. 

3. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins skal ávallt fylgjast vel með uppskeruhorfum, 

uppskeru og birgðum af kartöflum og öðrum matjurtum í landinu, svo hægt sé að 
stilla innflutningi á vörum þessum svo í hóf, að hann torveldi ekki sölu á innlendri 
framleiðslu. Þó skal þess gætt, að ætið séu til nægar birgðir af þessum vörum 
við hæfilegu verði, eftir því sem við verður komið.
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4. gr. 
Nú verður svo mikil uppskera af innlendum kartöflum, að útlit er fyrir að 

I. fl. kartöflur og II. fl. kartöflur seljist ekki að öllu leyti til manneldis, getur 
landbúnaðarráðherra, eftir tillögum framleiðsluráðs, bannað sölu á IIL flokks kart- 
öflum til neyzlu. 

5. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins ber að athuga á hvern hátt sé hagkvæmast 

að gera verðmætan þann hluta kartöfluframleiðslunnar, sem er umfram innlendar 
þarfir hverju sinni, t. d. með útflutningi eða á annan hátt eftir því sem aðstæður 
leyfa. 

6. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins skal sjá um, eftir því sem unnt er, að ávallt 

sé völ á heilbrigðu, völdu innlendu útsæði. Skal hún þess vegna sjá um stofnræktun 
úrvals kartöflutegunda og leita um það samráðs og samstarfs við Tilraunaráð jarð- 
ræktar og síðan semja við einstaka framleiðendur um ræktun útsæðis af þeim stofn- 
um. Skal ræktun þessi háð ströngu heilbrigðiseftirliti, sem Búnaðardeild Atvinnu- 
deildar Háskólans hefur á hendi. 

7. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins skal, í samráði við Framleiðsluráð, stuðla að 

því, að markaðurinn nýtist sem allra bezt, og að fullnægt verði sanngjörnum óskum 
framleiðenda og neytenda. Skipuleggja skal dreifingu og sölu þannig, að Grænmetis- 
verzlunin ákveði sölusvæði hvers umboðsmanns til þess að komist verði hjá óþörfum 
flutningum og undirboðum frá því verði, sem Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur 
auglýst. 

Grænmetisverzlun landbúnaðarins ber að vinna að því, að umboðsmenn hennar 
komi á fót móttökustöðvum. Móttökustöðvarnar skulu annast flokkun og geymslu á 
kartöflum fyrir framleiðendur, sem þess óska, eftir því sem við verður komið. 

8. gr. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins skal sjá um útgáfu fræðslurita um ræktun, 

tegundaval, meðferð og neyzlu matjurta. Skal í þeim efnum hafa samráð við félög 
garðræktarmanna, svo og neytendasamtök landsins og samtök smásöluverzlana. 

9. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar yfirmatsmann, er hafi á hendi mat kartaflna og 

grænmetis í Reykjavík og umsjón með mati út um land. 
Yfirmatsmaður skal gangast fyrir námskeiðum fyrir matsmenn, þegar ástæður 

leyfa, og stuðla á allan hátt að því, að flokkun og mat verði sem bezt samræmt alls 
staðar á landinu. 

Lögreglustjórar skipa matsmenn eftir tilnefningu yfirmatsmanns. Laun yfir- 
matsmanns og þóknun til undirmatsmanna ásamt öðrum þeim kostnaði, er af störf- 
um þeirra leiðir, greiðist af innborguðum matsgjöldum. 

10. gr. 
Allar innlendar kartöflur, sem seldar eru til manneldis, skulu aðgreindar í þrjá 

flokka: I. flokk, II. flokk og III. flokk. 

11. gr. 
Verzlunum er óheimilt að selja kartöflur í öðrum flokki en þeim, sem matsreglur 

ákveða. Sé vafi á því, í hvaða flokki selja skuli kartöflur, skal leita um það úr- 
skurðar hlutaðeigandi matsmanns, en selja þær ella sem TI. flokks vöru. Allar
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kartöflur, sem seldar eru í smásöluverzlunum, skulu greinilega auðkenndar með 
merkjum á umbúðum, svo að auðsætt sé, hvers flokks þær eru, og einnig hver hefur 
selt þær í heildsölu. Heiti tegundar (afbrigði) skal tilgreint á kartöflum, sem metnar 
hafa verið í 1. flokk. 

Á tímabilinu frá því að uppskera hefst og þar til 20. september ár hvert, er 
heimilt að selja kartöflur, gulrófur og gulrætur af nýrri uppskeru án mats eða 
flokkunar, enda séu þær hreinar, ógallaðar og ekki of smáar að dómi matsmanna. 
Óski Grænmetisverzlun landbúnaðarins hins vegar eftir mati á þessu tímabili, skal 
það framkvæmt að fengnu samþykki Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 

12. gr. 
Matsmenn skulu undirrita vottorð um flokkun á þeim kartöflum, sem þeir meta. 

Þar skal tilgreina flokk og auk þess tegundaheiti á kartöflum, sem metnar eru í 
I. og II. flokk, nafn framleiðenda eða seljanda, framleiðslustað, magn og hvenær 
mat hefur farið fram. Matsmönnum ber að senda yfirmatsmanni yfirlit yfir flokkun 
og magn þess, sem metið er á þeirra matssvæði. Sá, sem mats óskar, lætur matsmanni 
í té ókeypis nægilega aðstoð við matið. 

13. gr. 
Mat á kartöflum fer þannig fram, að matsmaður skoðar að minnsta kosti tíunda 

hvern poka af hverri tegund, séu þeir 50 eða fleiri. Ef sama matsgerð nær til kart- 
aflna frá fleiri en einum framleiðanda, skal þess jafnan gætt, að skoða hlutfallslega 
jafnmikið frá hverjum um sig, og ekki minna en tvo poka frá hverjum þeirra. 
Þegar metið er minna magn en 50 pokar, ber að skoða fimmta hvern poka. Við mat 
skal jafnan tæma kartöflurnar úr þeim pokum, sem skoðaðar eru. Komi í ljós við 
skoðun áberandi gallar ber matsmanni að gera nákvæmari athugun en að ofan 
greinir, til þess að tryggja rétta flokkun. 

14. gr. 
Ráðherra ákveður og auglýsir eftir tillögum Tilraunaráðs jarðræktar, með næg- 

um fyrirvara, hvaða afbrigði skulu teljast til I. flokks og II. flokks. Við mat á kart- 
öflum skal fullnægt eftirfarandi atriðum, eftir því sem frekast er unnt: 

I. flokkur: Í 1. flokki mega aðeins vera kartöflur af þeim afbrigðum, sem 
Tilraunaráð jarðræktar ákveður. Hrein afbrigði aðgreind í tvo stærðarflokka, frá 
30 gr til 45 gr (þ. e. aðgreindar: 35 m/m netsigti) og 45 gr og þar yfir (þ. e. að- 
greindar á 50 m/m netsigti). Kartöflurnar skulu vera þurrar og heilbrigðar 
vel með farnar og fallegar útlits. Grænar og verulega hýðisskemmdar kartöflur má 
ekki selja í I. flokki. 

II. flokkur: Í annan flokk koma þau afbrigði, sem Tilraunaráð jarðræktar 
ákveður. Afbrigðin skulu vera vel aðgreind, þurr og vel útlítandi. Íblöndun annarra 
afbrigða ekki yfir 3%. Þær skulu aðgreindar í tvo stærðarflokka, frá 25 til 45 gr 
(p. e. aðgreindar á 30 m/m netsigti) og frá 45 gr og þar yfir (þ. e. aðgreindar á 50 
m/m netsigti). Kartöflurnar mega ekki vera grænar, skemmdar af myglu, rotnun 
eða frosti. Kláði og aðrir hýðissjúkdómar ekki yfir 5%. 

III. flokkur: Aðrar kartöflur en þær, sem teljast í I. flokki og II. flokki, ef 
þær teljast hæfar til manneldis og fullnægja eftirfarandi skilyrðum: Kartöflurnar 
skulu vera þurrar, þyngd ekki minni en 20 gr. Grænar kartöflur hverfandi fáar og 
hýðisskemmdir skulu ekki vera áberandi. Sjúkdómar, skemmdir og aðrir ágallar 
mega samtals ekki vera yfir 5%. 

Heimilt er að selja smáar kartöflur af þyngd 20 til 30 gr úr I. flokks afbrigðum 
á verði annars eða þriðja flokks eftir ákvörðun Grænmetisverzlunar landbúnaðarins.
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Nú koma í ljós verulegir bragðgallar í kartöflum og sker þá bragðprófun úr 
í hvaða flokki þær eru, ef þær reynast neyzluhæf vara. 

15. gr. 
Allar kartöflur skal afhenda í þurrum, hreinum og gisnum pokum, þyngd 25 

eða 50 kg nettó eftir því sem Grænmetisverzlun landbúnaðarins ákveður. Skal vera 
vel saumað fyrir pokana og gerð á horn. Merkja skal pokana með þar til gerðum 
spjöldum. Á spjöldin skal letra, öðru megin: Nafn afbrigðis en hinu megin: 
Nafn og heimili framleiðanda. 

16. gr. 
Verði ágreiningur milli seljanda og matsmanna út af mati, sker yfirmat úr. 

Tilnefnir landbúnaðarráðuneytið einn sérfróðan mann í yfirmat. Hlutaðeigandi 
matsmaður skal stöðva sölu þeirra kartaflna, sem krafizt er yfirmats á, unz úr- 
skurður yfirmatsins er fenginn. Kostnað við yfirmat skal sá greiða, er yfirmatsins 
óskar, nema að undirmati verði breytt honum í hag um 10% eða meira. Þá greiði 
kaupandi yfirmatskostnaðinn. 

17. gr. 
Matsmenn skulu hafa eftirlit með því að kartöflur séu eigi seldar ómetnar, og 

skal þeim heimilt að skoða kartöflubirgðir verzlana, þegar þurfa þykir. Seljanda 
skal skylt að láta matsmönnum í té upplýsingar og aðstoða við skoðunina. 

18. gr. 
Þegar kartöflur eru auglýstar til sölu, skal jafnan tilgreina hvers flokks þær 

eru, svo og heiti afbrigðis, ef átt er við I. flokk. 

19. gr. 
Landbúnaðarráðuneytið annast um útgáfu leiðarvísis um mat og flokkun á 

kartöflum. Skal þar lýst helztu afbrigðum, svo og kvillum og göllum, sem koma til 
greina við flokkunina. Skal leiðarvísi þessum útbýtt ókeypis. 

20. gr. 
Fyrir mat á kartöflum og öðrum matjurtum skal framleiðandi greiða sérstakt 

matsgjald, er ldndbúnaðarráðherra ákveður. Framleiðsluráð landbúnaðarins annast 
um innheimtu gjaldsins og greiðslu til matsmanna. Laun yfirmatsmanns skulu ákveð- 
in af ráðherra, en þóknun til undirmatsmanna skal vera venjulegt verkamannakaup 
á matsstaðnum að viðbættri 50% uppbót. 

21. gr. 
Matsmenn skulu meta gulrófur og grænmeti á sama hátt og kartöflur (sbr. 

13. gr.). 

Við mat á gulrófum skal fullnægt eftirfarandi atriðum, eftir því sem frekast 
er unnt: 

1. flokkur: Hreinar, gallalausar, jafnar og svipaðar að útliti, innan hvers af- 
brigðis, ræturnar lítið greindar, þyngd 200—700 gr. 

II. flokkur: Eins og 1. flokkur, en mega vera ójafnar að stærð og lögun, þyngd 
ekki undir 100 gr, lítið gallaðar. 

Um gulrófurnar skal búið í þurrum, heilum, gisnum og hreinum pokum, þyngd 
25 kg nettó. Pokarnir skulu greinilega merktir nafni og heimilisfangi framleið- 
anda, og heiti afbrigðis. Trénaðar gulrófur eða skemmdar af maðki eða bór- 
skorti teljast ekki markaðsvara. Heldur ekki gulrófur, sem óbragð reynist að af 
völdum varnarlyfja, né þær, sem vegna sveppa eða annarra sjúkdóma eru óhæfar 
til geymslu. 

B 46
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22. gr. 
Við mat á gulrótum skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum, eftir því sem frek- 

ast er unnt: 
I. flokkur: Hreinar, jafnar, hrufulausar og sem líkastar að lögun og útliti, 

þyngd ekki undir 80 gr. 
II. flokkur: Eins og 1. flokkur, en þyngd ekki undir 40 gr. 
III. flokkur: Lítið gallaðar, þyngd ekki undir 20 gr. Um gulrætur skal búið í 

þurrum, heilum og þrifalegum pokum, þyngd 25 kg nettó eða 50 kg nettó. 
Pokarnir skulu greinilega merktir nafni og heimilisfangi framleiðanda. Gul- 

rætur, sem af völdum þrúgu- eða bikarsvepps, eða annarra sjúkdóma, eru óhæfar 
til geymslu, teljast ekki markaðshæfar. 

23. gr. 
Um blaðskurð af gulrófum og gulrótum o. fl., skal farið eftir fyrirmælum 

matsmanna. 

24. gr. 
Yfirmatsmaður og matsmenn skulu undirrita eiðstaf um það, að þeir ræki 

skyldur þær, sem matsstarfið leggur þeim á herðar, af alúð og samvizkusemi í 
hvívetna. 

25. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, 

og varða brot sektum frá 300—-10000 krónum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt lögum. 

26. gr. 
Hagnaði þeim, sem verða kann af rekstri Grænmetisverzlunar landbúnaðarins, 

skal verja til tryggingar rekstri stofnunarinnar og til eflingar matjurtaræktinni í 
landinu, samkvæmt nánari ákvörðun landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum 
Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 59 frá 19. júlí 1960, um Fram- 
leiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum 
o. fl., staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um mat og flokkun á kartöflum, nr. 96 frá 
16. júlí 1956. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Fyrst um sinn, þó ekki lengur en til 31. desember 1962, er heimilt að selja 
I. flokks kartöflur í umbúðum, sem merktar eru sem úrvalsflokkur og Il. fl. kart- 
öflur í umbúðum merktum I. fl. eins og verið hefur. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. september 1962. 

Ingólfur Jónsson.   
Gunnl. E. Briem.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Húsavíkurkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Skipan og verkefni bæjarstjórnar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur er skipuð 9 bæjarfulltrúum, kjörnum samkv. lögum nr. 

58/1961. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur er almennt í fyrirsvari fyrir kaupstaðinn og ber henni 

að sæta hagsmuna hans í hvívetna. Meginverkefni bæjarstjórnarinnar eru þessi: 

A. Hún fer með yfirstjórn á fjárreiðum kaupstaðarins. 

B. 

C. 

1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlanir um 
tekjur og gjöld kaupstaðarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjár- 
hagsáætlun skal greina í meginatriðum, hvernig fjárveitingu til einstakra 
stofnana og framkvæmda skuli hagað, sbr. B-lið, enn fremur skal þar tekið 

fram hvernig áætlaðar tekjur greinast. 
2. Hún hefur yfirumsjón með fjárstjórn kaupstaðarins, og gætir þess að tekjur 

séu innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið 

er í fjárhagsáætlun. 
3. Hún hefur yfirumsjón með því, að eignir kaupstaðarins séu tryggilega varð- 

veittar. 
4. Hún kveður á um lántökur fyrir kaupstaðinn, þó er bæjarstjóra heimilt að 

taka stutt rekstrarlán, án sérstakrar samþykktar bæjarstjórnar. 
5. Hún kveður á um ábyrgðir bæjarsjóðs. Heimilt er þó bæjarráði að taka fulln- 

aðarákvörðun um ábyrgð bæjarsjóðs, sé ekki um meiri háttar fjárhæð að 
ræða og ábyrgð bæjarsjóðs er nægilega tryggð með öruggri baktryggingu. 

6. Hún skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga kaupstaðarins eigi síðar 
en í júlímánuði ár hvert. 

Hún hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda kaupstaðarins. Í fjárhagsáætlun 
kveður hún á um hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatrið- 
um á fjárhagsárinu. Hún getur gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 
verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem ástæða 
þykir til. 

Hún kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í samþykkt 
Þessari eða í öðrum samþykktum segir, svo og endurskoðendur reikninga kaup- 
staðarins. Enn fremur kýs bæjarstjórn fulltrúa kaupstaðarins á fundi samtaka 
sveitarfélaga, sem kaupstaðurinn er aðili að, svo og fulltrúa er kaupstaðnum 
kann að vera skylt að tilnefna skv. lögum. 

Hún ræður fasta starfsmenn kaupstaðarins. Ákveður laun þeirra, sbr. 58. 

grein. 

Hún setur reglur og reglugerðir um stjórn kaupstaðarins og fyrirtækja hans 
eftir því, sem við á og þurfa þykir. 

Bæjarstjórn ákveður gjaldskrár fyrirtækja kaupstaðarins eftir því sem þörf 
krefur.
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II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert, skal bæjarstjórn kjósa sér forseta, 

svo og 1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. Sá er rétt kjörinn forseti, 
sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim atkvæða- 
fjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem flest fengu 
atkvæðin. Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafn mörg atkvæði, 
skal varpa hlutkesti um hverja tvo skuli kjósa. Verður sá rétt kjörin, sem fleiri 
atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verða atkvæði jöfn ræður 
hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, unz kosinn hefur verið forseti. 
Ef enginn forseta er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti 

forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 
Ef forseti deyr eða varaforseti eða verður varanlega forfallaður frá störfum í bæjar- 
stjórn, áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir þann 
tíma sem eftir er kjörtímans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stýrir umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar ályktanir séu rétt og ná- 
kvæmlega bókaðar. Forseti sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum 
bæjarstjórnarinnar. Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum skv. samþykkt 
þessari, en skjóta má úrskurði hans til bæjarstjórnarinnar, er sker þá úr. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara úr hópi bæjarfulltrúa á þeim fundi bæjarstjórnar, 

er forsetakjör fer fram. Kjörtími skrifara og varaskrifara er sami og forseta. Komi 
ósk fram um að skrifararnir skuli kosnir hlutfallskosningu, er forseta skylt að verða 
við henni. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

serðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rétt sé fært 
til bókar. Bæjarstjórn ákveður þóknun til fundarritara. 

Í gerðabók skal þess getið hvar og hvenær fundur er haldinn, og hverjir sitji 
fundinn. Fundargerð hvers fundar skal lesa upp úr gerðabók í fundarlok og skulu 
allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita hana. Hver bæjarfulltrúi, sem eigi er sam- 
dóma hinum á rétt á því, að ágreiningsálit hans sé ritað með fáum orðum í gerða- 
bókina. 

7. gr. 

Bæjarstjórn heldur að jafnaði reglulegan fund einu sinni í mánuði og getur bæjar- 
stjórn, ef hún telur ástæðu til, ákveðið fasta fundardaga. Heimilt er bæjarstjóra 
að fengnu samþykki bæjarráðs að fella niður fundi í júlí og ágústmánuðum. 
Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjar- 
stjóra. Nú kemur fram ósk frá forseta bæjarstjórnar eða minnst þrem bæjarfull- 
trúum að bæjarstjórnin sé kvödd saman til aukafundar, og er þá bæjarstjóra skylt 
að verða við henni. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda. 
Á dagskrá skal setja: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmæltra nefnda, sem þurfa staðfestingar 
bæjarstjórnar á ályktunum sinum.
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2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. mgr. og sbr. 
10 gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmæltri 
nefnd eða bæjarfulltrúa að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, sem bæjar- 
stjórn á um að fjalla að lögum. 
Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 

stjóra skriflega eigi síðar en tveim sólarhringum fyrir fund. Heimilt er þá bæjar- 
stjóra að verða við ósk um að mál sé tekið á dagskrá, þótt síðar berist, enda hafi ósk 

um það borizt áður en dagskrá er send bæjarfulltrúum. 
Nú óskar þegn bæjarfélagsins, sem er utan bæjarstjórnar, að erindi frá honum 

sé tekið á dagskrá bæjarstjórnar, og skal þá bæjarstjóri vísa því til bæjarráðs eða 
þeirrar nefndar, sem það vegna efnis frekast heyrir undir og skal það tekið á dag- 
skrá bæjarstjórnar, sem liður í fundargerð bæjarráðs eða nefndarinnar, nema er- 
indið sé afgreitt með fullnaðarákvörðun bæjarráðs. Bæjarstjóri skal í síðasta lagi 
einum sólarhring fyrir bæjarstjórnarfund hafa sent bæjarfulltrúum dagskrá fundar- 
arins, þó er heimilt að stytta þennan frest, ef boðað er til aukafundar um málefni, 
sem meiri hluti bæjarfulltrúa óskar eftir að tekið sé á dagskrá. Í dagskrá skal til- 
greina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi liggja, tillögur, sem 
fram hafa komið og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, sem um skal 
fjallað. 

Bæjarstjórn setur ákveðið að fylgja skuli eftirrit fundargerða og tillagna með 
dagskrá. Mál skulu að jafnaði afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, þó er for- 
seta heimilt að víkja frá röð mála á dagskrá, enda fallist bæjarstjórn á breytinguna. 

Heimilt er forseta að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, 
séu afbrigði veitt, með samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa og bæjarstjóra. 

9. gr. 
Auglýsa skal venjulega fundi bæjarstjórnarinnar með a. m. k. 12 stunda fyrir- 

vara á sama hátt og venja er að birta opinberar tilkynnnigar í Húsavík. Greina skal 
í fundarauglýsingu efni dagskrár í höfuðdráttum. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða málefni, sem 
æskilegt er vegna hagsmuna kaupstaðarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 
Komi tillaga fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal hún afgreidd 
án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyr- 
um. Raski áheyrandi fundarfriði á bæjarstjórnarfundi, getur forseti látið vísa hon- 
um úr fundarsal. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa sé 

á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu við hvert 

það mál, sem til umræðu er, og bæjarstjórn á úrskurðarvald um, þó skulu breyt- 
ingartillögur við afgreiðslu mála, sem samkvæmt þessum samþykktum þarf tvær 
umræður um, hafa verið tilgreindar í dagskrá og afhentar bæjarstjóra skriflega, sem 
um sérstaka tillögu væri að ræða, sbr. 8. grein. Þó er heimilt að veita afbrigði í 
þessum efnum með meiri hluta atkvæða. Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti 
fellur það, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. Mál má afgreiða með því að sam- 
Þykkja það eða fella, vísa því frá með rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu
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bæjarstjóra eða nefndar eða með því að fresta því. Forseti ákveður hvernig at- 
kvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema fjárhagsáætlun kaupstaðarins 

og fyrirtækja hans, ársreikninga, svo og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfest- 
ingu ráðherra. Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið 
skemmsta á milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. Nafna- 

kall skal við hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða tveir bæjarfulltrúar 
hið fæsta. 

Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í staf- 
rófsröð. Nöfnum varafulltrúa skal bæta inn í skrána í réttri stafrófsröð í stað nafna 
Þeirra, sem fjarstaddir eru. 

Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall er bæjarfulltrúa skylt 
að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir undanfærslu sinni, er forseti metur gild. 

Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum til 
bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafn- 

aði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt er 
að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann svo og bæjar- 
fulltrúa, sem vill gera stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan hann. Ef 
tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir tala. 
Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, þegar hann talar, nema forseti leyfi annað. 
Bæjarstjórn getur heimilað, að maður utan bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnar- 
fundi, en skylt er honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir bæjar- 

fulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til þess að bera 
af sér ámæli eða sera stutta athugasemd við fundarsköp. Ef bæjarfulltrúi vill 
beina fyrirspurn til bæjarstjóra um málefni, sem ekki er á dagskrá, skal hann að 
jafnaði hafa hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að 
ræða, þó er forseta heimilt að leyfa, að fyrirspurn sé borin fram á fundi, enda sam- 

þykki bæjarstjóri afbrigðin. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 
Ef bæjarfulltrúi tekur til máls við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann 

taka fram, hvaða lið eða liði fundargerðar hann óskar að ræða og má ekki ræða 
nema eitt mál í einu. Ekki má lesa upp prentað mál nema forseti leyfi. 

17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðu- 

tími hvers fulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðu sé hætt. 
Þá getur forseti, hvenær sem er, lagt til, að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma. 
Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur um dagskrármál en tvo 
tíma, meðan nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs.
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Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta skv. 1. mgr. umræðulaust. Tveir full- 
trúar hið fæsta geta einnig borið fram slíkar tillögur, og skulu þær líka afgreiddar 
umræðulaust. 

Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 
að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúum að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigzlum eða víkur verulega frá 
umræðuefninu, skal forseti víta hann. 

Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við bæjar- 
stjórn, að hann verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd um- 
ræðulaust. Ef bæjarfulltúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla 
kemur upp á fundi, skal forseti sera hlé á fundi um stundarsakir eða, ef nauð- 
syn krefur, slíta fundi. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 

Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur 
honum, t. d. forsetastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum, skrifarastörf o. s. frv. 

Sá er verið hefur forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða fastanefnd, getur 
þó skorazt undan kosningu, jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

20. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl kaupstaðarins. 

21. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn og nefndum 

bæjarstjórnar. Bæjarstjórn ákveður á fundi sínum í desembermánuði, hver þókn- 
unin skuli vera næsta reikningsár fyrir störf í bæjarstjórn og nefndum kaup- 
staðarins. 

22. gr. 
Ef bæjarfulltrui, kosinn i nefnd eda til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir, vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 

lista og hann var kjörinn, til þess að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi 
ekki verið kjörinn. Hafi hann engan tilgreint, fer um varamann skv. 2. og 3. mgr. 
20. gr. sveitarstjórnarlaga. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

23. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert skulu kosnir hlutfallskosningu 

þrir bæjarfulltrúar í bæjarráð og jafnmargir til vara, þó mega varamenn vera úr 
hópi fyrstu varabæjarfulltrúa. Kosning bæjarráðs gildir unz nýtt bæjarráð hefur 
verið kosið. Bæjarráð kýs sér formann og ritara. Kjósa má bæjarstjóra formann, þó 
hann sé ekki kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð heldur að jafnaði fundi vikulega, þó má fella niður fundi í fjarveru 
og forföllum bæjarstjóra. Heimilt er bæjarráði að fækka fundum sínum í júlí- og 
ágústmánuðum. Kveðja skal bæjarráð saman til aukafundar, ef bæjarstjóri telur
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ástæðu til og fyrir tilmæli bæjarráðsmanns. Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjar- 
ráðsfunda og sér um að fundarboð sé tilkynnt bæjarráðsmönnum eigi síðar en með 
þriggja stunda fyrirvara. Formaður sér um að allt fari löglega og skipulega fram 
á fundum og úrskurðar ágreiningsmál út af fundarsköpum. 

Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundurinn sé haldinn og hvenær og hverjir 
sitji fundinn. Þar skal greint frá dagskrármálum og efni þeirra í stuttu máli, svo 
og hverja afgreiðslu þau fá. Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum 
og gilda um bæjarstjórn eftir því, sem þær geta átt við. 

24. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Húsavíkur- 

kaupstaðar að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum 
eða sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. Bæjarráð tekur fullnaðarákvörðun um 
þau mál, sem til þess koma, nema um veruleg fjárhagsatriði sé að ræða eða málefni, 
þar sem ákvörðun bæjarstjórnar er sérstaklega áskilin að lögum. Fundargerðir og 
tillögur nefnda bæjarstjórnar skulu lagðar fyrir bæjarráð til athugunar. 

Ekki getur bæjarráð tekið fullnaðarákvörðun um mál, ef bæjarráðsmaður eða 
bæjarstjóri óskar, að bæjarstjórn taki fullnaðarákvörðun um það, nema sé um að 
ræða mál, sem bæjarstjórnin hefur vísað til fullnaðarafgreiðslu hjá bæjarráði. 

25. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn kaupstaðarins. Það undirbýr árlega fjár- 

hagsáætlun og sér um að ársreikningar séu samdir. Enn fremur hefur það eftirlit, 
ásamt bæjarstjórn með verklegum framkvæmdum, fasteignum og fyrirtækjum kaup- 
staðarins, nema öðrum sé það falið skv. lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjar- 
stjórnar. Bæjarráð annast málefni vatnsveitu, holræsamál, skipulagsmál, þó ekki 
skipulagsuppdrætti, sbr. 28. gr., brunamál, fjallskilamál, og öll önnur mál, sem ekki 
eru falin sérstökum nefndum í samþykkt þessari eða öðrum með sérstökum álykt- 
unum bæjarstjórnar. Auk þess getur bæjarstjórn falið bæjarráði að annast einstök 
mál, sem heyra undir aðrar nefndir bæjarstjórnar, nema lög og reglugerðir kveði á 
um annað. 

26. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu eru 

málefni, sem störf þeirra snerta og þess er óskað af bæjarstjóra eða bæjarráði. 

V. KAFLI 

Lögmæltar fastanefndir bæjarstjórnar. 

27. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu á fundi innan fjögurra vikna frá bæjar- 

stjórnarkosningum eftirtaldar lögmæltar fastanefndir bæjarstjórnar: 
Bygginganefnd, hafnarnefnd, rafveitunefnd, heilbrigðisnefnd, framfærslunefnd 

og fræðsluráð. 
Kjörtími er sami og bæjarstjórnar. Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín 

skv. ákvæðum 21. gr. 

28. gr. 
Bygginganefnd skipa, auk bæjarstjóra, fjórir menn kosnir af bæjarstjórn. Bæj- 

arstjóri er sjálfkjörinn formaður skv. lögum. Tveir nefndarmenn skulu kosnir úr 
hópi bæjarfulltrúa, og jafnmargir til vara. 

Varamenn mega vera úr hópi varabæjarfulltrúa. Þá kýs bæjarstjórn tvo nefndar- 
menn úr hópi annarra en bæjarfulltrúa og jafnmarga til vara. Bygginganefnd annast
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stjórn byggingarmála Húsavíkurkaupstaðar skv. fyrirmælum í lögum og bygginga- 
samþykkt og sér um að henni sé fylgt og að byggt sé í samræmi við skipulag. 
Bygginganefnd úrskurðar uppdrætti, veitir löggildingar, fjallar um skipulagsupp- 
drætti, ákveður nöfn gatna, svo og tölusetningar húsa, svo og umferðarmál. Bygginga- 
fulltrúi setur fundi nefndarinnar með tillögurétt og málfrelsi. Hann undirbýr dag- 
skrá funda í samráði við formann. Byggingafulltrúi er ekki kjörgengur í bygginga- 
nefnd. Bygginganefnd kýs fundarritara úr hópi nefndarmanna. Afl atkvæða ræður 
úrslitum mála, nema atkvæði séu jöfn, þá sker úr atkvæði formanns, enda taki hann 
þátt í atkvæðagreiðslunni. 

29. gr. 
Hafnarnefnd skipa fimm menn og jafnmargir til vara. Bæjarstjóri er formaður 

nefndarinnar. Hafnarvörður skal jafnan sitja fundi nefndarinnar með tillögurétti og 
málfrelsi. Hafnarnefnd hefur á hendi umsjón með framkvæmd hafnarmála, svo sem 
nánar kveður á um í hafnarlögum, hafnarreglugerð og samþykktum þessum. Fundar- 
sköp bæjarráðs gilda á fundum hafnarnefndar svo sem við á. Hafnarnefnd kys sér 
fundarritara úr hópi nefndarmanna. 

30. gr. 
Rafveitunefnd skal skipuð þrem mönnum og jafnmörgum til vara. Bæjarstjóri 

er formaður rafveitunefndar, þótt hann sé ekki kjörinn nefndarmaður. Rafveitu- 
stjóri skal sitja fundi nefndarinnar með tillögurétti og málfrelsi. Rafveitunefnd ann- 
ast yfirumsjón með rekstri Rafveitu Húsavíkur og fjárrreiðum hennar. Hún skal 
undirbúa fjárhagsáætlun rafveitunnar í tæka tíð og hafa eftirlit með innheimtu 
tekna hennar. Rafveitunefnd gerir tillögur til bæjarstjórnar um breytingar á gjald- 
skrá rafveitunnar, þegar þurfa þykir. Fundarsköp bæjarráðs gilda á fundum nefnd- 
arinnar svo sem við á. Rafveitunefnd kýs fundarritara úr hópi nefndarmanna. 

31. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa þrír menn. Lögreglustjóri og héraðslæknir eru sjálf-. 

kjörnir, en bæjarstjórn kýs einn nefndarmanna úr hópi bæjarfulltrúa og annan til 
vara. 

Lögreglustjóri er lögum samkvæmt formaður nefndarinnar. 
Nefndin starfar samkvæmt lögum og heilbrigðissamþykkt kaupstaðarins. 

32. gr. 
Fræðsluráð skal skipað fimm mönnum og jafnmörgum til vara. Fræðsluráð kýs 

sér formann og ritara úr hópi fræðsluráðsmanna. Það hefur umsjón og eftirlit með 
fræðslumálum kaupstaðarins svo sem kveður á um í lögum. Skylt skal fræðsluráði 
að gera tillögur til bæjarráðs um fjárframlög til skólahalds í tæka tíð fyrir gerð 
fjárhagsáætlunar. 

33. gr. 
Framfærslunefnd skipa þrír menn og jafnmargir til vara. Bæjarstjóri er for- 

maður framfærslunefndar, þótt hann sé ekki kjörinn nefndarmaður. Hún hefur um- 
sjón með framfærslumálum kaupstaðarins, ásamt bæjarstjóra. Fundarsköp bæjarráðs 
gildi á fundum nefndarinnar, svo sem við á. Framfærslunefnd kýs sér fundarritara 
úr hópi nefndarmanna. Bæjarstjóri er framfærslufulltrúi nema bæjarstjórn ákveði 
aðra skipan. 

B47
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VI. KAFLI 

Aðrar lögmæltar nefndir. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu á fundi innan fjögurra vikna frá bæjar- 

stjórnarkosningum eftirtaldar lögmæltar nefndir til 4 ára: Sjúkrasamlagsstjórn, 
barnavendarnefnd, áfengisvarnarnefnd, náttúruverndarnefnd, sáttanefnd, skólanefnd 
iðnskóla, millimatsnefnd, og sjó- og verzlunardómsnefnd. Enn fremur kýs bæjar- 
stjórn kjörstjórn til eins árs á fundi í desembermánuði. 

35. gr. 
Stjórn sjúkrasamlags Húsavíkur skipa 5 menn og jafnmargir til vara. Ráðherra 

skipar formann, en bæjarstjórn kýs fjóra menn og jafnmarga til vara. 
Sjúkrasamlagsstjórn hefur með höndum þau mál, er sjúkrasamlagið varðar 

lögum samkvæmt. 

36. gr. 
Barnaverndarnefnd er skipuð fimm mönnum og jafnmörgum til vara. 
Hún kýs sér formann og ritara úr hópi nefndarmanna. Barnaverndarnefnd 

starfar samkvæmt lögum um barnavernd 

37. gr. 
Áfengisvarnarnefnd skipa sjö menn, bar af kýs bæjarstjórn sex menn og jafn- 

marga til vara. Ráðherra skipar formann nefndarinnar eftir ábendingu áfengis- 
varnarráðs. Starfssvið áfengisvarnarnefndar markast af lögum um áfengisvarnir. 

38. gr. 
Náttúruverndarnefnd skipa þrír menn. Þar af kýs bæjarstjórn tvo menn og 

jafnmarga til vara, en bæjarfógeti er sjálfkjörinn formaður. Starfssvið nefndarinnar 
afmarkast af lögum um náttúruvernd. 

39. gr. 
Sáttanefnd skipa tveir menn og jafnmargir til vara. 
Starfssvið nefndarinnar afmarkast af lögum. 

40. gr. 
Skólanefnd Iðnskóla Húsavíkur skipa þrír menn, þar af tveir iðnlærðir menn 

og jafnmargir til vara, kosnir af bæjarstjórn, en ráðherra skipar formann. Skóla- 
nefnd stjórnar iðnskólanum ásamt skólastjóra, samkvæmt lögum og reglum um iðn- 

skóla. 
Skólanefnd skal gera tillögur til bæjarráðs um fjárframlög til skólarekstursins 

í tæka tíð áður en fjárhagsáætlun er samin. 
Skylt er skólanefnd að annast fjárreiður skólans, ef bæjarstjórn óskar þess. 

41. gr. 
Millimatnsnefnd skipa tveir menn og kýs bæjarstjórn annan og einn til vara, en 

ráðherra skipar hinn. 
Störf millimatsnefndar fara eftir lögum um fasteignamat. 

42. gr. 
Framtalsnefnd skipa þrír menn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar skv. 

lögum og reglugerðum um tekjustofna sveitarfélaga.
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43. gr. 
Kjörstjórn skipa þrír menn og jafnmargir til vara. Starfssvið nefndarinnar fer 

eftir kosningalögum. 

44. gr. 
Sjó- og verzlunardóm Húsavíkur skipa sjö menn og þrír til vara, sem bæjar- 

stjórn tilnefnir alla úr hópi manna, sem hafa þekkingu á sviði siglinga og verzlunar. 

VII. KAFLI 

Bæjarstjóri. 

45. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtími bæjarstjórnar, þó framlengist ráðningartími bæjarstjóra unz bæjar- 
stjórn ræður bæjarstjóra og hann tekur til starfa. Heimilt er að ráða bæjarstjóra 
til lengri tíma og skal þá hvorum aðila heimilt, að kjörtímabili loknu, að segja upp 
ráðningarsamningi með sex mánaða fyrirvara. Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn 
fyrir ráðningu bæjarstjóra svo að bæjarstjóri er í andstöðu við meiri hluta bæjar- 
stjórnar og getur þá ráðherra ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

46. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir 

og framkvæmd á málefnum kaupstaðarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn 
hefur ekki ákveðið annað um tiltekin mál. 

47. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og nefnda og hefur hann 

þar sömu réttindi og skyldur, sem bæjarfulltrúar, þar með talin réttur til þóknunar. 
Ekki hefur hann þó atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar nema hann sé bæjarfull- 
trúi og ekki á fundum bæjarráðs og nefnda, nema hann sé lögskipaður eða kjörinn 
nefndarmaður. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 
og nefnda. 

48. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, er hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn og skal þessi ákvörðun hans færð í gerða- 
bókina. Um þetta skal hann svo fljótt, sem verða má senda félagsmálaráðuneytinu 
skýrslu og leggur það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni 
eftirrit af skýrslunni svo hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til 
ráðuneytisins. Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar 
ályktunum bæjarráðs. 

49. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt- 

um bæjarstjórnar, eða fullnaðarákvörðun bæjarráðs, má ekki greiða nema til komi 
samþykki bæjarstjórnar. Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri 
ávísi því til greiðslu. 

50. gr. 
Bæjarstjóra er heimilt að fela öðrum að gegna störfum sínum í forföllum. 

Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra tilhögun.
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VIII. KAFLI 

Endurskoðun ársreikninga. 

51. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs í senn og tvo til vara til þess 

að endurskoða ársreikninga kaupstaðarins og fyrirtækja hans. Kosning skal fara 
fram á fundi bæjarstjórnar í desembermánuði og kjörtími fylgja reikningsárinu. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til þessara starfa. Um framkvæmd endurskoð- 
unarinnar fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga nr. 58 1961 og nánari ákvæðum 
í reglugerð. Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun eigi síðar en 30. júní 
ár hvert. Bæjarráð getur falið viðurkenndum endurskoðanda að semja ársreikninga 
kaupstaðarins og fyrirtækja hans, sbr. 25. gr. Jafnframt getur það falið honum að 
hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og að gæta þess, að kröfum í lögum og 
reglum um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann 
bæjarráði skriflega skýrslu um niðurstöður sínar, áður en bæjarráð gerir tillögur 

um afgreiðslu ársreikninga til bæjarstjórnarinnar. 

IX. KAFLI 

Nefndarkosningar. 

52. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í byrjun kjörtímabils vegna aðildar að eftirtöldum 

samtökum. 

A. Samtök, sem kaupstaðurinn er aðili að heima fyrir: 
1. Fulltrúaráð félagsheimilis Húsavíkur. 
2. Fulltrúaráð Sjúkrahúss Húsavíkur. 
3. Stjórn Bókasafns Suður-Þingeyinga. 
4. Stjórn Héraðsskjalasafns Suður-Þingeyinga. 

B. Félagssamtök sveitarfélaga: 
1. Landsfundur Sambands ísl. sveitarfélaga. 
2. Aðalfundur Brunabótafélags Íslands. 
3. Fjórðungsþing Norðlendinga. 

4. Fulltrúafundur kaupstaða á Vestur-, Norður- og Austurlandi. 

Samþykktir samtakanna kveði á um réttinn til fulltrúakjörsins. 

53. gr. 

Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn til eins árs: 

A. Á fundi í desembermánuði skulu kosnir: 
1. Fimm menn í hátíðanefnd 17. júní. 

B. Á fundi í júnímánuði skulu kosnir: 
1. Einn maður samkvæmt tilnefningu Íþróttafélagsins Völsungur, sem vera skal, 

ásamt íþróttakennurum skólanna og forstöðumanni sundlaugar, bæjarráði 

til ráðuneytis um málefni Sundlaugar Húsavíkur. 

2. Tveir menn og jafnmargir til vara úr hópi sauðfjáreigenda, sem eru ásamt 

fjallskilastjóra bæjarráði til ráðuneytis um landbúnaðarmál. 

3. Tveir menn, sem eru ásamt slökkviliðsstjóra, bæjarráði til ráðuneytis um 

brunavarnamál. 

4. Fjórir menn og jafnmargir til vara, ásamt bæjarstjóra, í hitaveitunefnd. 

Bæjarstjóri er formaður nefndarinnar.
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54. gr. 
Bæjarstjórn kys einn eða tvo menn í stjórnir sparisjóða í Húsavík, svo og endur- 

skoðendur, eftir því sem samþykkt hvers sjóðs segir til um. 

55. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 

lögum eða samþykkt kaupstaðarins. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 
getur bæjarstjórn sett þær. Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn 
er fengið með lögum. Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn, skal litið svo á, að 
umboð nefndarmanna falli niður, þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um 
sé að ræða nefnd, sem fengið hefur til úrslausnar ákveðið og afmarkað verkefni, 
þá skal litið svo á, að starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

X. KAFLI 

Starfsmenn kaupstaðarins. 

56. gr. 
Bæjarráð ræður fasta starfsmenn kaupstaðarins og veitir þeim lausn eftir því, 

sem nánar segir í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum 
aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 
Bæjarráð ákveður hvort auglýsa skuli til umsóknar stöður hjá kaupstaðnum og fyrir- 
tækjum hans, en bæjarstjóri ákveður í samráði við bæjarráð, hvernig auglýsa skuli. 
Bæjarráð getur ákveðið, hver almenn skilyrði skuli gilda um ráðningu í föst störf 
svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðin störf. Bæjarráð getur sett starfsmönn- 
um erindisbréf og kveðið þar á um starfssvið þeirra. Skylt er starfsmönnum að 
hlíta breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir einskis af launum sínum við þá 
breytingu. 

57. gr. 
Bæjarstjórn ákveður með sérstökum samþykktum, hver störf skuli talin föst 

hjá kaupstaðnum og fyrirtækjum hans, auk þeirra starfa, sem skv. lögum og reglu- 
gerðum eru talin föst störf. 

58. gr. 
Nú verður gerður samningur milli bæjarstarfsmanna eða samtaka þeirra annars 

vegar og kaupstaðarins eða samtaka sveitarfélaga hins vegar um kaup og kjör, og 
skulu þá kjör fastra starfsmanna kaupstaðarins fylgja þeim kjarasamningi, svo 
sem við á, þó er óheimilt að rýra kjör starfsmanns til samræmis við samninginn. 

59. gr. 
Fastir starfsmenn kaupstaðarins og fyrirtækja hans njóta sömu réttinda um 

orlof og veikindadaga og opinberir starfsmenn, unz gerður er samningur sá, er um 
getur í 58. gr. Uppsagnarfrestur fastra starfsmanna skal vera þrír mánuðir. 

60. gr. 
Með gildistöku þessarar samþykktar falla úr gildi ákvæði um vatnsveitunefnd 

i reglugerð Vatnsveitu Húsavíkur svo og ákvæði í reglugerð um holræsi í Húsavík 
og eru bæjarráði falin störf nefndarinnar. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Kjör framtalsnefndar fyrir núverandi kjörtímabil skal fara fram á fundi bæjar- 

stjórnar í desember 1962.
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Kosningum skv. 52. gr. og kosningu endurskoðenda bæjarsjóðs og fyrirtækja 
bæjarins fyrir reikningsárið 1962, skal lokið í tæka tíð á árinu 1962. 

Kosningar skv. B-lið 53. gr. skulu fara fram í fyrsta sinn á fundi bæjarstjórnar 

í október 1962. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkurkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmálefna Húsavíkur- 

kaupstaðar nr. 216 11. október 1950. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. október 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 164. 2. október. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið 

eða verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru i gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins 
nægilega stórir, að dómi Hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur. 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 4.77 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, 
áætlar Hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

4. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæla skal 

greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a. Fyrir mæla allt að 34” .........00.20000 000 kr. 30.00 
b. Fyrir mæla allt að 12“ .........0220200 00 — 75.00 
c. Fyrir mæla allt að 3“ ...........200.0 neee — 270.00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur.



2. október. 373 Nr. 164. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 
gjalddögum. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningu um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða 
hann þar sem Hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu 
greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

II. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) må: Heimæðagjald: 

Allt að 400 8000 kr. 
400— 2000 8000 — fyrir 400 mð 16 kr/m þar yfir 

2000— 6000 33200 — — 2000 — -+ 14 — — — 
6000—-10000 89200 — -— 6000 — — 13 — a 

meira en 10000 141200 — — 10000 — 12 — — — 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá Hita- 
veitunni og skal þá greiða kr. 1500 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn 
fyrsta. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er 

heimilt að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum 
samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 
Gjalddagi heimæðagjaldsins er hinn 1. næsta mánaðar eftir að húsið fær sam- 

band við hitunarkerfi borgarinnar. Með samningi við húseiganda má þó veita gjald- 
frest á heimæðagjaldinu, þannig að það verði greitt að fullu með allt að 5 jöfnum 
árlegum afborgunum, enda sé slíkur samningur gerður fyrir gjalddaga. Í slíkum 
samningi skal kveðið á um vexti af þeim hluta gjaldsins, sem eftir stendur á hverj- 
um tíma. 

III. KAFLI 

10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð þess 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er og að loka vatns- 
rennsli að húsi, sem vangreidd eru af hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur, kr. 

25.00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er
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húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 

13. gr. 
Gjaldskrá þessi tekur gildi frá álestursdegi í október 1962. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 1940 

til að öðlast þegar gildi. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur nr. 71 13. 

mai 1960 og breyting á þeirri gjaldskrá nr. 78 14. júlí 1961. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. október 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 165. 

REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Ársreikningur 1961. 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúum 31. des. 1961. 

  

  

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ................0.... kr. 27 807 734.93 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 19505 342.78 
c. Sveitarstjórnarlán ..............00..... — 501 232.50 
d. Reikningslán ...........00000000.00.0.. — 29 908 238.95 

kr. 77 722 549.16 

2. Víxlar ..........00eesesessersrs — 183 115 660.98 

3. Lán í hlaupareikningi ...........00000.00.n0 nn. — 104 647 069.74 

4. Verðbréf ...........0ese sess — 82 875 598.83 

5. Innanstokksmumir .......0.000000 sess — 2679 838.26 

6. Fasteignir .............000000 0... nsnrn sr — 6758 227.13 

7. Veðdeild ...............s.seessrese rr —  2059711.45 

8. Tryggingar fyrir ábyrgðum ...........0000000 000. 00... — 12330 705 57 

9. Innheimtur ...........00.0.00eensesesrr — 12 128 282.71 

10. Ýmsir skuldunautar .............000. 000. nv ens — 7 736 574.79 

11. Bankainnstæda og peningar Í sjóði ......................0. — 59 899 228.57 

Kr. 551 963 447.19 

Skuldir: 

1. Innstæða i sparisjóði ........02.000000 0... kr. 384 229 058.69 

2. — á viðtökuskíirteinum ........0.000000 00... — 3758 012.87 

3. — i hlaupareikningi ...........2..02000 00... 0... — 64 692 859.05 

4. — i reikningslánum ..........00000. 000... 00... — 1 092 551.67
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5. Ræktunarsjóður .............02.0.0.. ss kr. 1 811 756.03 
6. Byggingarsjóður ..............00.0.00 00 sn — 367 015.03 
7. Nýbýlasjóður ..............000.00.e0 nn — 177 137.05 
8. Smábýladeild ..................0..0.nsse ns — 299 617.83 
9. Ýmsir kröfuhafar ...........0.0000000 ene senn — 38 790 126.32 

10. Ábyrgðir .............0...00.00. 0 enn — 12 330 705.57 
11. Seðlabanki Íslands ..........seeeeeeeeeeneeee evnen — 6000 000.00 
12. Skuldir á fasteignum ..............0...0. 0... nn. — 2750.000.00 
13. Skuldaskilareikningur ..................00... 0... en senn — 4000 000.00 
14. Fyrningasjóður fasteigna ...........00..000 0... 0. — 40 000.00 
15. Varasjóður ................200..0. ss enn —  28466 558.97 
16. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ...............0.00000 0... — 3 148 048.11 
  

Kr. 551 953 447.19 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúum 1961. 

S
o
 

DO 
på

 
I
R
S
 
R
E
 

  

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári ..............0.00 00... en kr. 3891 931.28 
Vextir 1961 ...............2000..0.00 00 — 41 474 065.75 
YÝmislegar tekjur ...............22000... 00. — 1 963 501.83 

Kr. 47 329 498.86 
Gjöld 

Vextir .....0.0..0...200 00 kr. 30 442 857.91 
Rekstrarkostnaður .................000000 00 0000 — 9419645.12 
Aukatillag til eftirlaunasjóðs .............0.0.00 000... — 350 000.00 
Afskrifað af fasteignum .................0.0 0000 — 896 998.00 
Fært á skuldaskilareikning ............0.0..02..0.00.0 nn — 418 705.77 
Til varasjóðs ...................000 000. — 2 653 243.95 
Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir .............0...000 000... — 3148 048.11 
  

Kr. 47 329 498.86 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 31. des. 1961. 

1. 

I
N
R
 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lånum: 
a. Fasteignaveðslán .................... kr. 24 778 676.60 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán FA — 18345 842.78 
c. Sveitarstjórnarlán .................... — 501 232.50 
d. Reikningslán ..........0000000000.... — 28461 073.50 

  kr. 72 086 825.38 
Vixlar ...............0.00 rr — 154 891 382.14 
Lán í hlaupareikningi ...................0.00... 00... — 102 383 833.94 
Verðbréf ...................20 err — 82 047 598.83 
Innanstokksmunir .........0.0....00. 0... — 2 600 000.00 
Innheimtur „........0000000... ennen eee envevee — 12 128 282.71 
Fasteignir .................0..00 0000 — 500 001.00 

B 48
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8. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..............20.00 0... 0... kr. 12 330 705.57 
9. Veðdeild ..............20.2.00000 0 ens —- 2059 711.45 

10. Ýmsir skuldunautar ..............000...0 00. — 5 781 560.37 
11. Bankainnstæda og peningar i sjóði ...........0..00000.0.0.. — 57 279 325.89 

Kr. 504 089 227.28 
Skuldir: 

1. Innstæða í sparisjóði .............02.000 0000 senn kr. 346 658 311.08 
2. — á viðtökuskírteinum ...............00.0000..00.0.. — 8679 872.75 
3. — í hlaupareikningi .................2000 000... 00... — 58 389 660.39 
4. — í reikningslánum ................220000 0... 0... — 809 840.13 
5. Útibú á Akureyri ............200.... 0. es — 558 759.72 
6. Útibú á Egilsstöðum .............0..0.00 0000. -- 2029 223.66 
7. Ábyrgðir ..............0.2.0 0000 — 12 330 705.57 
8. Ræktunarsjóður ...............00000. s.s — 1811 756.03 
9. Byggingarsjóður ..................22.00 00. eens — 367 015.03 

10. Nýbýlasjóur ...............2..2.0.0 sn sn —- 177 137.05 
11. Smábýladeild ....................2.0.. nv. nn — 299 617.83 
12. Seðlabanki Íslands ............2..00...00 0000 nr — 6000 000.00 
13. Ýmsir kröfuhafar ...........0..0.0..00 000. — 38 765 992.83 
14. Skuldaskilareikningur ....................0 00... —- 4000 000.00 
15. Varasjóður ................200.... eeen —- 25 801 796.73 
16. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ............0....0.0 000. — 2414 538.48 
  

Kr. 504 089 227.28 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavik 1961. 

S
o
 

DO 
på
 

O
O
 

ET
 

  

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári ...............0.000. sn. kr. 3141 285.32 
Vextir 1961 ...............20000 00. 0 ns — 38 052 404.99 
Ýmislegar tekjur .............00000000 0000. — 1 890 890.01 

Kr. 43 084 580.32 
Gjöld 

Vextir ..............0000002 00. kr. 28 015 611.83 
Rekstrarkostnaður .................220.. 0... enn -—— 8266 300.77 
Kostnadartillag til útibúsins Akureyri ...............0.0.... — 224 203.00 
Kostnaðartilag til útbúsins Egilsstöðum ................... — 120 000.00 
Aukatillag til eftirlaunasjóðs ..............0.0.000 00... 0... — 350 000.00 
Afskrifað af fasteignum ...................000 000. — 712 000.00 
Fært á skuldaskilareikning ..............0..002. 0000. — 418 705.77 
Til varasjóðs .............0..0000 00 — 2563 220.47 
Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir ...............00.0. 0000... — 2414 538.48 

  

Kr. 43 084 580.32
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Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. des. 1961. 

Eignir: 

  

  

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán .................0..... kr. 3029 058.33 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán ............... — 1159 500.00 
c. Reikningslán ..............0000.00.0..00.0.. — 1447 165.45 

kr. 5635 723.78 
Víxlar ............2002200000nn er — 24 070 547.89 
Lán í hlaupareikningi ...................00.0 0000... 0. 00... — 317 933.12 
Ýmsir skuldunautar ..........0.0.0.0..0 sen — 685 644.35 
Fasteignir .................22000000 0. sn senn — 4750 002.00 
Verðbréf ...............220000 en — 803 000.00 
Bankainnstæða og peningar i sjóði ...........0000000....0.. —- 2596 260.30 

Kr. 38 799 111.44 
Skuldir: 

Innstæða í sparisjóði .............2.02.0000. 0... kr. 29 747 764.52 
— á viðtökuskirteinum ............000.00 0000... — 78 140.12 
— i hlaupareikningi ..................000. 0000... — 2 609 866.31 
— i reikningslánum „................0.0 00... 0... — 282 711.54 

Skuldir á fasteignum ...............0.0.. 00. n0 esne — 2750 000.00 
Fyrningasjóður fasteigna .............0.0..0 0000... — 40 000.00 

Varasjóður ..............200.000 00 — 2643458.45 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir ..................0000.0 0... — 647 170.50 

  

Kr. 38 799 111.44 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1961. 

  

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári .................0.2 00... kr. 671 763.04 
Forvextir og aðrir vextir ............00...0000 0... — 2 850 950.92 
Ymislegar tekjur ................2.00..0 0. eens — 69 671.82 
Kostnaðartillag aðalbanka ..............00.0000.v nv nn — 224 203.00 

Kr. 3 816 588.78 
Gjöld 

Vextir ......00000000...00. sn kr. 2018 888.34 
Rekstrarkostnaður .....................00 0000. — 896 812.25 
Afskrifað af fasteignum ................0.00.0 0000 — 184 998.00 
Til varasjóðs .............0.002000 00 — 68 719.69 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir ...................0.0 000. — 647 170.50 

  

Kr. 3 816 588.78
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Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Egilsstöðum 31. des. 1961. 

  

  

Eignir 
1. Víxlar ..........2..0.0. sn. kr. 4 153 730.95 
2. Lån i hlaupareikningi ..............00.2020 000... ven. — 1945 302.68 
3. Verðbréf ..........2..200000.neensss nr — 25 000.00 
4. Ýmsir skuldunautar ..........0...0.000 0. enn — 1269 370.07 
5. Innanstokksmunir .............0000000 seen snn sn — 79 838.26 
6. Fasteignir ................020200000. senn — 1508 224.13 
7. Bankainnstæða og peningar Í sjóði .........00.0000.000..0.. — 2666 625.76 

Kr. 11 648 091.85 
Skuldir: 

1. Innstæða i sparisjóði ..........2.0000.0... sn ens kr. 7 822 983.09 
2. Innstæða í hlaupareikningi ............000000.0 0000... — 3693 332.35 
3. Ýmsir lánardrottnar ...........0..00..00 ner — 24 133.49 
4. Varasjóður .............00.00.. ss senn — 21 303.79 
5. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ...........0..00000 0. 0... — 86 339.13 

Kr. 11 648 091.85 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Egilsstöðum 1961. 

Tekjur 
1. Vextir frá fyrra ári ...........2.00.00. 000... kr. 78 882.92 
2. Vextir ............0000 e.s FI — 570 709.84 
3. Ýmislegar tekjur .............00.0.0.0.. nn — 2940.00 
4. Kostnaðartillag aðalbanka ............0.0200000... even — 120 000.00 

Kr. 772 532.76 
Gjöld 

1. Vextir ...........0..000 s.n kr. 408 357.74 
2. Rekstrarkostnaður ............2.00 2... s.s — 256532.10 
3. Til varasjóðs ..........0020202 0. eens — 21 303.79 
4. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ............0000000 000... — 86 339.13 
  

Kr. 772 532.76 

Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. des. 1961. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur ..........0000 0... kr. 24 715.25 
2. flokkur ........000000 0. — 6738 545.83 
3. flokkur ........000000 00... — 20 043 503.99 
4. flokkur ..........000000 0... — 6145 883.16 

kr. 32 952 648.23   
  

Kr. 32 952 648.23
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Skuldir: 

Skuld vid sparisjóðsdeild ...........0000000 0... nn 
Ýmsir lánardrottnar .......0...0.000 00 nn renn nn nn 
Seðlabanki Íslands ............0000000 0000 eeen 
Skyldusparnaður .........0200000000 nes 
Ríkissjóður ............22000.0.eenrnen 
Varasjóður .........2.20200 0... sens 

Nr. 165. 

kr. 2059 711.45 
— 2500 000.00 
— 1 558 454,77 
— 13 635 378.81 
— 3 172 500.00 
— 10 026 603.20 
  

Kr. 32 952 648.23 

Rekstrarreikningur veddeildar Bunadarbanka islands 1961. 

  

Tekjur 
Vextir af lánum .........0.000000 0000 kr. 1727 669.64 
Lántökugjöld ............200.000 000 0nn — 31 630.00 
Hluti af stóreignaskatti .............202000 0000. 0 nn -— 1 341 545.23 

Kr. 3 100 844.87 

Gjöld 
Rekstrarkostnaður .............200200 0000 nn kr. 594 500.60 
Vextir ..........0.0000. 00 renn — 729 555.95 
Vextir af skyldusparnadi ......200000ererererererrerererenee — 662 588.58 
Vísitölubætur vegna skyldusparnadar ........0.0200000 0000... — 1023 044.35 
Til varasjóðs .........0..0020022.00nn 0 — 91 155.39 

  

Kr. 3 100 844.87 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1961. 

Eignir: 
. Skuldabréf fyrir lánum: 

  kr. 293 080 859.71 
— 71 138.85 
—  1295122.31 
— 20 079.00 
— 1811 756.03 
— 52 589 962.50 
  

4% þjóðjarðasölulán ..........0.0000... kr. 23.05 
4 % lán í 1. flokki ..........00.00.0... — 395.10 
415% lán í 3. flokki .....00000000000... — 27 679.52 
416% lán í 4. flokki .......0.0000000.... — 118 462.03 
216% lán í 5. flokki .......00.00000.0.. — 50 684 491.25 
4% lán í 6. flokki .......00000000000.. — 165 977 418.64 
614% lán í 7. flokki ................22… — 76 272 390.12 

Skuldabréf Viðlagasjóðs .........0000.02.0 0000. 
Verðbréf seernes. 

Ýmsir skuldheimtumenn ...........0... 00... 
Sparisjóðsdeild ..............2.000000.. 0... ses 
Höfuðstóll .............0000 00. sens 

Skuldir: 

Ríkissjóður: 
a. Erlend lán ...........0000000 000... kr. 20 295 911.81 

b. Innlend lán ..........0.000. 0000... — 30 691 559.88 
  

Kr. 348 868 918.40 

kr. 50 987 471.69
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2. Framkvæmdabanki Íslands: 
a. Erlend lán .............00000.0000.. kr. 200 273 352.71 

b. Mótvirðissjóður ............0......... — 97 608 094.00 
  kr . 297 881 446.71 
  

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1961. 

Lántökugjald ...................00..0.0 00. 
Ríkissjóðstillag ...............2.020000.0 nn 
Rekstrarhalli i

k
 

Kr . 348 868 918.40 

kr. 10 586 713.58 
— 583 660.42 
— 411 524.00 
— 1600 000.00 
— 5 116 537.08 
  

Vextir ss. veere eee ere veere 

Rekstrarkostnaður ..... se 

Þátttaka í kostnaði teiknistofu og eftirlit .................. 
Lántökugjald .................2..000. nes á 

G
o
 

r. 18 298 435.08 

kr. 16 171 079.81 
— 1500 000.00 
— 357 355.27 
— 270 000.00 
  

Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs 31. des. 1961. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

Kr. 18 298 435.08 

  

  

a. Endurhýsingarlán, 1. flokkur ......... kr. 1423 667.11 
b. Nýbýlalán á ræktuðu landi ........... — 73 031.43 
c. Nybylalån á 6ræktudu landi ......... — 40 015.00 
d. Endurhýsingarlán, 2. flokkur ......... — 56 273 492.47 
e. Endurhýsingarlán, 3. flokkur ......... — 37 309 771.56 
f. Endurhýsingarlán, 4. flokkur ......... — 19 690 993.57 

kr. 114 810 971.14 
2. Verðbréf ............2.00.00000eennne nenee — 3 102 691.56 
3. Sparisjóðsdeild ..............2.02200.0 0000 senn — 367 015.03 

Kr. 118 280 677.73 
Skuldir: 

1. Ríkissjóður .............0..000..0 en .ne nn kr. 43407 722.63 
2. Framkvæmdabanki Íslands ............0.00..0. 00.00.0000. — 22 910 967.21 
3. Veðdeild Landsbanka Íslands ........0..0000000 000... 00... — 34 050 197.59 
4. Höfuðstóll ............002200000000 nn — 17911 790.30 

Kr. 118 280 677.73
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Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs 1961. 

Tekjur 
1. Lántökugjald ..................2.....0 sn kr 82 995.00 
2. Vextir af lánum ...........0.00. 000. sn ss —- 8400 879.20 
3. Vextir af verðbréfum .............02.000 0. nes — 214 396.78 
4. Ríkissjóðstillag ..............2.2.0..... sess — 3 195 863.94 
o. Halli ..............0..20200 0. —- 941 309.93 

Kr. 7 835 444,85 
Gjöld 

1. Vextir ...............0.0.. nes kr. 5 638 898.50 
2. Rekstrarkostnaður ................2.0.0.e sn ess — 1500 000.00 
3. Þátttaka í kostnaði teiknistofu .............0000.0. 0... 0... — 328 124.28 
4. Laun byggingarfulltrúa ................2.0... 000... nn —- 368 422.07 

Kr. 7 835 444,85 

Efnahagsreikningur Småbyladeildar 31. des. 1961. 

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum .............00000 0000 se sn kr. 16 807.19 
2. Innstæða i sparisjóðsdeild ...............0.00000.0 0... 0... — 299 617.83 

Kr. 316 425.02 
Skuldir: 

Varasjóður ....,.........222000 000. nn ess kr. 316 425.02 

Kr. 316 425.02 

Rekstrarreikningur Smábýladeildar 1961. 

Tekjur 
Vextir af lánum .............00 0... 0 nes kr. 616 55 

Kr. 616.55 
Gjöld 

Til varasjóðs ..............0%00 0... vn kr. 616.55 

Kr. 616.55 

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. des. 1961 

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum .........0...0.000 000... vn se kr. 495 249.47 
2. Innstæða í sparisjóðsdeild ..............020200000 000... 0... — 177 137.05 

Kr. 672 386.52 
Skuldir 

Varasjóður .............2202000..n ess i kr. 672 386.52 

Kr. 672 386.52



Nr. 165. 382 

Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1961. 

  

  

Tekjur 
Vextir af lánuum ..............00.0. 0. nn sens kr. 24 448.34 

Kr. 24 448.34 
Gjöld 

Til varasjóðs .................000 000 kr. 24 448.34 

Kr. 24 448.34 

Reykjavik, 1. janúar 1962. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Magnús Jónsson. Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1961 höfum við undir- 
ritaðir yfirfarið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 9. marz 1962. 

Einar Gestsson. Guðmundur Tryggvason. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 20. marz 1962. 

Jón Pálmason. Friðjón Þórðarson. Guðm. Hjartarson. 

Hermann Jónasson. Baldur Eyþórsson. 

Efnahagsreikningur Landnáms ríkisins 31. des. 1961. 

  

Eignir: 
1. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .........0.000000.0.00.... kr. 6148 735.69 

2. Ýmsir skuldunautar ...........0.....0.0e nn — 1354 132.56 
3. Verðbréf ............0.00.000.. 0. — 458 666.70 
4. Innanstokksmunir ..........0000.0.s ss — 95 433.58 
5. Bifreiðar ...........0.....es ss — 230 015.81 
6. Vélar og áhöld ............00.0000000en nn — 567 938.59 
7. Verkstæði ...............ss ess — 113 031.55 
8. Efnisbirgðir ............0.0000..0 0. eene nn — 536 147.53 
9. Stofnkostnaður nýbýlahverfa ........00.020200 0... nn. — 22 155 032.98 

Kr. 31 659 134.99 
Skuldir: 

1. Lánardrottnar ..........000.00eenss ss kr. 287 642.44 

2. Skuldir á fasteignum í nýbýlahverfum ........00000 0000... — 38 287.51 
3. Óráðstafað af tilagi vegna 38. gr. laga nr. 48/1957 ........ — 6847 763.88
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4. Höfuðstóll: 

  

Nr. 165. 

24 485 441.16 
  

. 31 659 134.99 

5 000 000.00 
1500 000.00 
5 000 000.00 
419 032.09 

1 041 524.12 
  

. 12 960 556.21 

717 672.43 
207 415.68 

1 990 007.39 
31 000.00 

7 500.00 
2 272 578.40 

359 700.12 
3 492 624.00 

249 700.00 
1939 500.00 
1 692 858.19 
  

a. Frá fyrra ári ............00000000.0. 0... kr. 22 792 582.97 
b. Frá rekstrarreikningi .................. — 1692 858.19 

-- kr. 

Kr 

Rekstrarreikningur Landnáms ríkisins 1961. 

Tekjur: 
1. Tillag úr ríkissjóði til landnáms ...............000.000.0.. kr. 
2. Tillag úr ríkissjóði vegna íbúðarhúsa á nýbýlum .......... — 
3. Tillag úr ríkissjóði samkv. 38. gr. laga nr. 48/1957 ......... — 
4. Vextir .........2.0.2000.00 0. er — 
5. Ráðstafað umfram framlag vegna 38. gr. laga nr. 48/1957 .... — 

Kr 
Gjöld 

1. Rekstrarkostnaður ...............2200000. 0000 nne rs kr. 
2. Skipulagskostnaður ................0.0.0. 0... n ne — 
3. Ræktunarstyrkir ..............2..0.2. 0000 .n 0. — 
4. Styrkir til smábýla .............00.000 0... en sn — 
5. Styrkir til garðyrkjubýla ..............20..00 0... en... — 
6. Byggingarstyrkir ...................20000 000. n ss — 
1. Kostnaður vegna 38. gr. laga nr. 48/1957 .................. — 
8. Framlög samkv. 38. gr. laga nr. 48/1957 .........0..00000... — 
9. Framlög vegna endurbyggingar eyðijarða .................. — 

10. Byggingarstyrkir skv. lögum nr. 49/1960 ........0000000... — 
11. Fært á höfuðstól ...............0022000.. 0. senn — 

Kr 

Reykjavík, 5. marz 1962. 

Pálmi Einarsson 

landnámsstjóri. 

Reikninga þessa höfum við yfirfarið og borið saman við bækur og 
ekkert fundið athugvert. 

Reykjavík, 12. marz 1962. 

Guðmundur Tryggvason. Einar Gestsson. 

Með hliðsjón af yfirlýsingu endurskoðenda kvittar nýbýlastjórn 
ingana. 

Reykjavík, 27. marz 1962. 

. 12 960 556.21 

fylgiskjöl og 

fyrir reikn- 

Jón Pálmason. Jón Sigurðsson. Steingr. Steinþórsson. 

Ásmundur Sigurðsson. Benedikt Gröndal. 
B 49
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Eftirlaunasjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands. 

Yfirlit yfir tekjur og gjöld árið 1961 og efnahag 31. desember 1961. 

  

  
  

Tekjur: 
1. Eign 1. janúar 1961: 

a. Verðbréf ............2.02000 000... kr. 6 088 376.46 
b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands — 1675 482.63 
c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ....... — 250 000.00 

— kr. 8013 859.09 
2. Vextir ....0eeeeereeeeeenseeneeseneneeesse seneste —- 480 683.19 
3. Tillag bankans og sjóðsfélaga ...........0000000 0000... — 714 546.46 
4. Viðbótartillag bankans ......00000eeereeeeeerereeeennnessee — „350 000.00 

Kr. 9 559 088.74 

Gjöld 
1. Greidd eftirlaun .............2000..00nnssene enerennnsee kr. 250 107.49 
2. Endurgreidd tillög .................00.0020.0. 0000 ner — 21 276.28 
3. Greidd sjúkrasamlagsgjöld .............0.00000 0000... 0... — 3 515.00 

4. Eign i årslok: 
a. Verðbréf ...........02000000 00 kr. 8 756 437.29 
b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands — 177 752.68 
c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ....... — 350 000.00 

— 9 284 189.97 

Kr. 9 559 088.74 

Nr. 166. 

REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 

1. janúar — 31. desember 1961. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 31. desember 1961. 

Eignir 
Fasteignaveðslán ...........02000020 000. ene kr. 52512.60 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ............0020000 00 ann nn ne — 8314625.62 
Reikningslán ......000seeeueeeeeeeeneee sr — 89004732.41 
Lán í hlaupareikningi .............2000000 00 nn een —  183032525.97 
Víxlar ...........000 000. —  566236514.88 
Ýmsir skuldunautar ........ FI — 68078224.85 
Verðbréf ............00.0 ens — 85989396.84 
Erlend mynt ......2002000000.nen sr — 969167.93 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir ........ — 96733.82 

Innlendir bankar ...........02000.00enenne sn — 50499943.96 

Erlendir bankar ............000000 00 nes s ns — 11426604.06 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .........000000 0000... —  144451733.88 

Sjóður ........000200.0000n ens — 14279350.52   

Kr. 1222432067.34
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Skuldir: 
Stofnfé ..........00.00.0 sn kr. 7315400.00 
Varasjóður ............00.00.00 sens nn — 42000000.00 
Afskriftareikningur ..............00000000 00 ene ns nn — 28000000.00 
Gengisreikningur ............0000000 0000 nn ns — 2100000.00 
Húsbyggingasjóður ............00200000 000. n nn — 11500000.00 
Ógreiddur arður 1943—-1956 ...........000.0.. 0. .n nn — 15130.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi .........0.0200000 0000... —  137094464.49 
Sparisjóðsfé ............022000000n. nn — 475925008.53 
Ýmsir skuldheimtumenn .........00.000. 00... —  105537572.48 
Endurseldir víxlar ...........0..000000 00... —  168050600.00 
Innlendir bankar ..........0200..eeseesetee nr — 33600000.00 
Erlendir bankar .............2000000.0eeesven — 59207805.21 
Fyrirfram greiddir vextir .........0200000000 0. en sn — 7154033.41 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0000000. 0000... —  144451733.88 
Yfirfært til næsta árs ..........0000000 00. 0n es vn nn — 480319.34 

Kr. 1222432067.34 

Rekstrarreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 1961. 

  

Gjöld 
Kostnaður við bankareksturinn ................0.0.0... AÐ kr. 23603845.96 
Fært á afskriftareikning ...............2000020 0000 —-  1000000.00 
Til varasjóðs .........0200000 0... — 5000000.00 
Til húsbyggingasjóðs .............02.000002. 0000 —  5000000.00 
Framlag til eftirlaunasjóðs .........0.00000 000 0.0v nes —  500000.00 
Til næsta års yfirfærist ...........000reeereeeerenresenesneree — 480319.34 

Kr. 35584165.30 
Tekjur 

Yfirfært frá fyrra ári .........00rrereeeeeeerereeeeeveseereenee kr.  218914.49 
Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur ..........0.02020000 0000... — 35365250.81 

Kr. 35584165.30 
Reykjavík, 6. febrúar 1962. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein. Jóhannes Elíasson. F. R. Valdimarsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað framanritaðan efnahagsreikning ásamt 
rekstrarreikningi. 

Höfum við borið reikningana saman við bækur bankans og eru þeir í samræmi 
við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af víxlum, verðbréf 
og aðrar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 24. apríl 1962. 

Karl Kristjánsson. Björn Steffensen. 

Með skírskotun til yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úrskurðast reikn- 
ingurinn réttur. 

Reykjavík, 9. maí 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands, Reykjavík, 31. desember 1961. 

  

Eignir 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ..............2..02 0000 00vn err kr.  2694183.76 
Reikningslán ....................2.0000...e sess —  53879804.98 
Lán í hlaupareikningi .....................000 0000 00 ner — 112648484.90 
Víxlar ..............20000 000 —- 353449180.25 
Ýmsir skuldunautar .............02..0.000 0000 —  61741828.68 
Verðbréf .............220.22.00 0... —-  83006683.75 
Erlend mynt .............2.02000.00 ns sn — 668796.55 
Bankahúsið og aðrar fasteignir ...............0.000000 0000... — 10224.37 
Innlendir bankar ...............0000.00. sn senn —  50499943.96 
Erlendir bankar .................2.0.00..0. ss sens — 9809960.93 
Útibúið á Akureyri ............0..0.0.000 0000 nn —  19950240.33 
Útibúið á Ísafirði ..............00.0000000 0000 —  33434696.14 
Útibúið á Seyðisfirði ..............0.000.0.0. 20. — 29690320.28 
Útibúið í Vestmannaeyjum ...........0..000 0200... — 45172263.52 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........0..00000000... — 114764578.43 
Sjóður .......0.00.0 0000... — 11421866.41 

Kr. 982903047.24 
Skuldir: 

Stofnfé ........00..0000 essensen eee renees. kr... 7315400.00 
Varasjóður .............200.000. 0. nn — 42000000.00 
Afskriftareikningur ....................22..20.0. senn es — 28000000.00 
Gengisreikningur .....................000... e.s. — 2100000.00 
Húsbyggingasjóður ..................000020 00... esne —  11500000.00 
Ógreiddur arður 1943—1956 ............0000000. 0. n. nn — 15130.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi ..................00. 000... nn... —  94686118.85 
Sparisjóðsfé ..............022.00.0. seen — 307083018.83 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........0000.000 00 never —  95422437.85 
Endurseldir víxlar .................2200.0000 0... — 168050600.00 
Innlendir bankar ................20.....ssse sess — 33600000.00 
Erlendir bankar ................2.000.0.. ss sess —  59207805.21 
Útibúið á Siglufirði ......................00.0 0000 —  15534206.16 
Fyrirfram greiddir vextir ................0..000 0... 0. —  3143432.,57 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........0.0000000. 0. v 0 nn — 114764578.43 
Yfirfært til næsta árs ..............0.00 0000... — 480319.34 

  

Kr. 982903047.24 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands 31. desember 1961. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Eignir 
Sjálfskuldarábyrgðarlán .............200220000 e.s ess sn kr. 1662500.00 
Reikningslán ............0.0000000. 00. ones — 20009660.06 
Lán í hlaupareikningi ...............2000020000 00. vn sver — 25335890.04 
Víxlar .......00.2000 0000 — 23862393.80 
Ýmsir skuldunautar ........00..00..00000snv verr —  796554.82
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Erlendir bankar ...............0..... s.s sn ess kr. 935702.39 
Verðbréf ................000...sn ess — 30048.90 
Húseign útibúsins ....................0.0...en eee e vennen essens — 1.00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........0000000000 00... — 612311.95 
Sjodur ......000..000 00 snnn ss — 577128.04 

Kr. 73822191.00 
Skuldir: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ..........00.20.0.0. nn nn kr. 19950240.33 
Innstæðufé í hlaupareikningi .................2..0000 00... —  8657808.02 
Sparisjóðsfé .................0000.0.s sn — 42151078.37 
Ýmsir skulduheimtumenn .........0.000.0.. 0... —  1802904.00 
Fyrirfram greiddir vextir ..................0000 0000 en nn — 647848.33 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna ............020 00.00.0000. —- 612311.95 

Kr. 73822191.00 

II. Útibúið á Ísafirði. 

Eignir 
Fasteignaveðslán ................0.0..0.2.2.00 0000 kr 52512.60 
Reikningslán ....................02.00000 0. —-  8959075.32 
Lán í hlaupareikningi .................0.0..0.000 0000 — 16934053.23 
Víxlar ..........0.....0.0.0. 0000 — 43682442.87 
Ýmsir skuldunautar ..................00. 0000. — 1247101.25 
Verðbréf ...................200 000 — 981133.03 
Húseignir útibúsins .........................0000 000 — 1.00 
Sjóður ...........00.200.00 0. — 1015008.75 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............0.0000..00.... —  5856543.50 

Kr. 78727871.55 
. j Skuldir 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ..................000....0 00. kr. 33434696.14 
Innstæðufé í hlaupareikningi ........................00 000. —  9379049.01 
Sparisjóðsfé ............000002000 0. — 21953883.12 
Ýmsir skuldheimtumenn ..............00...02.. 000. — 1542067.13 
Fyrirfram greiddir vextir .......................0... 00. — 561632.65 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna ...............0.0.0000000 00. —  5856543.50 

Kr. 78727871.55 

III. Útibúið á Seyðisfirði. 

Eignir 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ..................00..0.0 0000 kr 
Reikningslán ....................0.0.000.00.0 rer eee — 
Víglar ...................... ennen renerne — 
Verðbréf essensen ennen — 
Lån i hlaupareikningi ........................0.0... 0... — 
Ýmsir skuldunautar ..............0.0000.000 000. — 
Erlend mynt ..............00020000 00 0n nr —- 

3638641.86 
3476294.96 

24982490.29 
1168600.00 
8768480.29 
240892.17 
247506.95
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Húseign útibúsins og aðrar fasteignir .........0002000.0....0.0.. kr. 26505.45 
Sjóður .........2222000.0 0. sn RE RRELERKER —  313728.08 

  

Kr. 42863140.05 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ..........200000..0. 00. kr. 29690320.28 
Innstæðufé í hlaupareikningi ...........000000 000. 00 nn —  2932331.98 

Sparisjóðsfé .........0.000.00 nanna —  8921250.57 

Ýmsir skuldheimtumenn .........0.00. 0000. ns —- 1013013.57 
Fyrirfram greiddir vextir ...........00.2200 00 .nen enn —  306223.65 

  

Kr. 42863140.05 

, . Eignir 
Inneign hjá Utvegsbanka Islands ..........0220000 000. 0 ne. nn 00. kr. 16534206.16 

Lán í hlaupareikningi ............002000 00 sens nnee nn — 14123817.46 

Reikningslán ........00000000 0000 ensssr nn — 681504.78 

Víxlar ........0.000000 nes —  5$343817.52 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........20000. 000 ssnnee ner —- 319300.00 

Húseign útibúsins .........00..00.000sssnnesrsn sr — 1.00 

Erlendir bankar .........020020000 ene enenneesrnrrnernt nn — 680940.74 

Ýmsir skuldunautar ..........00000 000. en enn — 4679.00 

Sjóður ........0000020000 neee — 292762.48 
  

Kr. 36981029.14 

Sparisjóðsfé .......0..0000 enn n snert kr. 28974196.54 

Innstæðufé i hlaupareikningi .........2...220000 00 nn enn. —  6167814.70 

Ýmsir skuldheimtumenn .........00.00 enn senn — 1689017.90 
Fyrirfram greiddir vextir ..........00%020. enn — 150000.00 

  

Kr. 36981029.14 

V. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Eignir 

Reikningslán ...........000000 00. ssnnnnss renees enerresnnnee kr. 1998392.31 

Víxlar ........00000 0000 — 114916190.15 

Lán í hlaupareikningi ..........00000200 enn en sn — 5221800.05 

Erlend mynt ......0002000000 ner — 52864.43 

Ýmsir skuldunautar ............0.0...n 0 rn — 4047168.93 

Verðbréf .........0..0 00 en ss — 802931.16 

Húseign útibúsins ..........000.0.000seonsoneesenenn nr — 1.00 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ........0.00000000.0. 00... —  23218300.00 

Sjóður .......20.00220000enne ern — 658866.76 
  

Kr. 150916514.79 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ........0.00.000. 0... en nn... kr. 45172263.52 

Innstæðufé í hlaupareikningi ..........0020000 ee nneenn nn. —  15271341.93
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Sparisjóðsfé .......02.0000 000 kr. 60841581.10 
Ýmsir skuldheimtumenn .............0...000 00 ner na —  4068132.03 
Fyrirfram greiddir vextir .............0200.00.0. 00... — 2344896.21 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .............00..0 000... enn... —  23218300.00 

  

Kr. 150916514.79 

Nr. 167. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1956. 

  

  
  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári ...............2000. esne kr. 203571.59 
2. Árgjöld frá félögum ............0.....0 ene — 14596.00 
3. Styrkur úr bæjarsjóði ................202.000 0... — 20000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ...............00.0000 0. nn n ne — 6000.00 
5. Vextir á árinu ................2.0.00..e sess — 10544.78 

Kr. 254712.37 
Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu .............0.000... 0 kr. 43550.00 
2. Ýmis gjöld .............0...00.00.0 00 — 822.35 
3. Sjóður: 

a. Skuldabréf Hitaveitu ..............000.000... kr. 11000.00 
b. — Sogsvirkjunar ...............0.... — 5000.00 
c. — Byggingarsj. vkm. ................ — 130000.00 
d. — Alþýðuh. Rv. hf. ...............… — 35000.00 
e. — Alþýðuh. Iðnó hf. ................ —  4000.00 
f. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............ — 1363.11 
8. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 23976.91 

— 210340.02 

Kr. 254712.37 

Reykjavík, 25. janúar 1957. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Framanritaðan reikning höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið 
við hann að athuga. 

Reykjavík, 15. marz 1957. 

pps: Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson. 
Vi SSSSEREER



Nr. 168. 390 

i
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So
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DO 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1957. 

  

  
  

Tekjur 

Sjóður frá fyrra ári .......22.02000200 00 neeens ser kr. 210340.02 
Argjöld frá félögum ..............0200000 00 0n ss — 13833.00 
Styrkur úr bæjarsjóði .............20000000 0. es ns — 20000.00 
Styrkur úr ríkissjóði ............00..00.... es sess — 10000.00 
Vextir á árinu ................0..... ee nsen ss — 10949.42 

Kr. 265122.44 

Gjöld 

Styrkur veittur á árinu .........02.200000 00. ee enn kr. 47200.00 
Ýmis gjöld ..............2.00000 neee sess — 337.25 
Sjóður: 
a. Skuldabréf Hitaveitu ...........0..0000000... kr.  8000.00 
b. — Sogsvirkjunar .................... —  4000.00 
c. — Byggingarsj. vkm. ............... — 111000.00 
d. — H-B Vísitölubr. .................. — 20000.00 
e. — Alþýðuh. Rv. hf. ............0.... — 33500.00 
f. — Alþýðuh. Iðnó hf. .........0.000.%.. — 2000.00 
g. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............. —  1432.10 
h. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 37653.09 

— 217585.19 

Kr. 265122.44 

Reykjavík, 25. janúar 1958. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Undirritaðir hafa í dag endurskoðað reikning þennan, talið í sjóði og borið 
saman verðbréfaeign sjóðsins, og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 17. marz 1958. 

Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1958. 

  

Tekjur 

1. Sjóður frá fyrra ári ...............2.200..00 0. sn ee kr. 217585.19 
2. Árgjöld frá félögum ............0..0000. 0000 — 14984.00 
3. Styrkur úr bæjarsjóði ...........000000.. 00 nv en — 20000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ..................002200.0 0... enn —  10000.00 
5. Vextir á árinu .................0.0..... sess — 9579.60 

Kr. 272148.79 
Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu ...............0.00.. 0000 sess kr. 46200.00 
2. Ýmis gjöld .................0. 0000 0 ner —  1413.95 
3. Sjóður: 

a. Skuldabréf Hitaveitu ............0.0000000.0.. kr. > 7000.00 
b. — Sogsvirkjunar .................... —  4000.00 
c. — Byggingarsj. vkm. ................ — 93000.00 
d. — H-B vísitölubr. ................... — 45000.00 
e. — Alþýðuh. Rv. hf. ................. — 31500.00 
f. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............. —  1504.57 
s. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 42530.27 

— 224534.84   

  

Kr. 272148.79 

Reykjavík, 25. janúar 1959. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Við undirritaðir höfum í dag endurskoðað reikning þennan, talið í sjóði og borið 
saman verðbréfaeign sjóðsins, og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 2. apríl 1959. 

Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1959. 

  

  

  

Tekjur 

1. Sjóður frá fyrra ári ..........2.0000000000 ne nnenne enn kr. 224534.84 
2. Árgjöld frá félögum ..........0000000 000 ve ner —  14381.00 
3. Styrkur úr bæjarsjóði .........02000000 00 enn — 20000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ...........0.202000. 0000. — 10000.00 
5. Vextir á árinu ............200. 0... 00 rns — 9673.07 

Kr. 278588.91 

Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu ........0002200 0000 nn kr. 48050.00 
2. Ýmis gjöld ...........00.. 0... se sr —  1244.85 

3. Sjóður: 
a. Skuldabréf Hitaveitu .........0.000000000.000.. kr. 7000.00 
b. — Sogsvirkjunar .......0.0000000.... —  3000.00 
c. — Byggingarsj. vkm. ............... — 85000.00 
d. — H-B vísitölubr. .................. — 70000.00 
e. — Alþýðuh. Rv. hf. „00.00.0000... —  29500.00 
f. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............. —  1580.72 
g. Innstæða í Landsbanka Íslands og í vörzlu 

gjaldkera ..........00002. 0000 — 33213.34 
— 229294.06 

Kr. 278588.91 

Reykjavík, 25. janúar 1960. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Undirritaðir hafa endurskoðað ofanritaðan reikning og ekkert fundið athuga- 

vert. 

Reykjavík, 16. sept. 1960. 

Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1960. 

  

  
  

Tekjur 

1. Sjóður frá fyrra ári ..............22.00.0.0nnne renn kr. 229294.06 
2. Árgjöld frá félögum .............0000 000. ss sn — 14790.00 
3. Styrkur úr bæjarsjóði .............0.0.0 0... s.s —  20000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ..............0200.00... enn. — 10000.00 
5. Vextir á árinu .................0.eeens ess — 13015.63 

Kr. 287099.69 

Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu ............00..000 0. e ess nn kr. 50800.00 
2. Ýmis gjöld .................00 000. — 628.90 
3. Sjodur: 

a. Skuldabréf Hitaveitu ........................ kr.  7000.00 
b. — Sogsvirkjunar .................... — 1000.00 
ct. — Byggingarsj. vkm. ............... — 73000.00 
d. — H-B vísitölubr. .................. — 70000.00 
e. — Alþýðuh. Rv. hf. ................ —  27500.00 
f. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............. —  1713.79 
gs. Innstæða í Landsbanka Íslands og í vörzlu 

gjaldkera .........0...0..00000 000. nn — 55457.00 
— 235670.79 

Kr. 287099.69 

Reykjavík, 25. janúar 1961. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Undirritaðir hafa endurskoðað ofanritaðan reikning og ekkert fundið athuga- 
vert. 

Reykjavík, 11. sept. 1961. 

Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélaganna 

í Reykjavík 1961. 

  

  

  

Tekjur 

1. Sjóður frá f. ári ...........002.00000 0. kr. 235670.79 
2. Árgjöld frá félögum .............00..... sv ssn — 14328.00 
3. Styrkur úr borgarsjóði ................0200.. 00... ns —  20000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ................0.000..0 0... nn —  10000.00 
5. Vextir á árinu ................00.20 0... ssn sn — 13484.38 

Kr. 293483.17 

Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu ...............0..0. 00. sn kr. 52900.00 
2. Ýmis gjöld .................00..0 000. nes — 305.15 
3. Sjóður: 

a. Skuldabréf Hitaveitu .................0...0.... kr.  4000.00 
b. — Sogsvirkjunar „.............0..0... — 1000.00 
c. — Byggingarsj. vkm. ............... — 48000.00 
d. — H-B vístölubr. ................... — 70000.00 
e. — Alþýðuh. Rv hf. ................. —  25500.00 
f. Innstæða í Útvegsbanka Íslands ............. — 1833.70 
g. Innstæða í Landsbanka Íslands og í vörzlu 

gjaldkera ..............0200 000... nn —  89944.32 
— 240278.02 

Kr. 293483.17 

Reykjavík, 20. febrúar 1962. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Undirritaðir hafa endurskoðað ofanritaðan reikning og ekkert fundið athuga- 
vert. 

Reykjavík, 8. marz 1962. 

Alfreð Guðmundsson. Magnús Ástmarsson. 
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1. október. 395 ' Nr. 173. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Dalasýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum hefur sýslunefnd Dalasýslu á hendi yfirstjórn 

allra fjallskilamála innan sýslunnar. 

2. gr. 
Hreppsnefndir hafa á hendi stjórn og framkvæmdir í fjallskilamálum, hver 

í sínum hreppi. 

II. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

3. gr. 
Sérhver sauðfjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu, og 

brennimerkja allt sitt hyrnda fé með sýslu- og hreppsbrennimarki. Enginn má hafa 
afeyrt að marki. Svigamörk eru óheimil. Ef kindur koma fyrir í haustleitum með 
óglöggu marki, skulu þær færðar til slátrunar úr þeim skilaréttum, sem Þær 
finnast í, sbr. þó 24. gr., nema einhver geti sannað eignarrétt sinn á þeim með 
áreiðanlegra manna vitnisburði. 

4. gr. 
Sérhver fjáreigandi er skyldur að láta prenta mark sitt, þegar markaskrá er 

prentuð, og borga sýslusjóði prentun þess. 
Markaskrá fyrir sýsluna skal prenta 5. til 10. hvert ár. Skulu hreppsnefndir 

annast um að safna öllum eyrna- og brennimörkum í hreppnum og rita þau greini- 
lega á skrá eftir stafrófsröð. Skulu þær sendar manni þeim, er sýslunefnd hefur 
falið að búa markaskrána undir prentun, og skal hann sjá um, að sammerkingar 
eigi sér ekki stað innan sýslunnar, né heldur við nálæg héruð, sbr. gildandi reglur 
um takmarkanir á sammerkingum á sauðfé vegna sauðfjárveikivarna. 

5. gr. 
Sýslunefnd ræður mann (markavörð) til að hafa umsjón með upptöku nýrra 

marka og búa markaskrár undir prentun. Ráðning hans gildir um 5 ár í senn. 
Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð, og mörk framan á eyra fyrr 

en aftan. Í markalýsingu skal fyrst greint yfirmark, þá undirben framan og aftan, 
og fyrr það efra, ef tvö eru sama megin. Vilji einhver taka upp mark milli þess, 

B50 
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sem markaskrá er prentuð, skal leita samþykkis markavarðar og að því fengnu aug- 
lýsa markið í Lögbirtingablaðinu. Eigandaskipti að mörkum skulu tilkynnt marka- 
verði. 

III. KAFLI 

Um ítölu og upprekstrarlönd. 

6. gr. 
Nú þykir einhverjum búendum eða jarðeigendum nauðsyn til bera, að ákveðið 

sé með ítölu, hve margt fé megi vera í heimalöndum eða fjalllöndum, og er þeim 
þá heimilt að krefjast ítölumats samkvæmt gildandi lögum um ítölu. Hreppsnefnd 
í hverjum hreppi skal leita fyrir sér um upprekstrarland í nærliggjandi hreppum 
fyrir afréttarpening þeirra bænda, sem ekki teljast hafa viðhlítandi sumarhaga án 
slíkrar íhlutunar. Leita skal álits sýslunefnda, ef til ágreinings kemur um slíka beit. 

7. gr. 

hreppsfé, er öllum bannað að taka sauðfé til sumargöngu úr öðrum sveitum eða 
sýslum. Þó má hver sá, sem fjallland er eigi notað hjá af innanhreppsmönnum, taka 
í það til sumargöngu svo margt fé utanhreppsmanna, sem ítölunefnd hefur metið. 
níð 

8. gr. 
Upprekstrartoll skal hver maður greiða með 2 álnum fyrir hverjar 10 sauð- 

kindur, jafnt lömb sem fullorðið fé, nema öðruvísi sé um samið, hvort sem hann 
notar upprekstrarlandið eða ekki. Gjald þetta skal greiða innan októbermánaðar- 
loka ár hvert, og ber hreppsnefnd að innheimta það, þar sem hún hefur verið í út- 
vegun með upprekstrarland, ef eigandi krefst þess. 

9. gr. 

Enginn má leyfislaust reka fé sitt eða sleppa því í annarra manna lönd. Þá er 

lömb eða annað sauðfé er rekið á sumarhaga gegnum annarra manna lönd, skal 

það gert með þeirri varúð, að ekki hljótist skaði af. 

Öllum er bannað að veita sauðfé móttöku til vor- eða sumargöngu úr öðrum 

hreppum eða sýslum, nema með leyfi viðkomandi hreppsnefndar. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

10. gr. 

Alla þá menn í hverjum hreppi, sem skyldir eru til, samkv. 11. gr., að gera 

fjallskil, skal hreppsnefnd kveðja til þess skriflega á ári hverju með nægum fyrir- 

vara. Í slíkum fjallskilaboðum skal taka fram, hvaða fjallskil hver og einn eigi að 

inna af hendi, í hvaða landi hver skuli ganga, hvernig fjallleitum skuli haga, rekstr- 

um til réttar, geymslu safnsins við réttina, þar til réttarhald byrjar, hverjir sækja 

skuli fé í réttir utan hrepps, hverjir skuli vera leitarstjórar og hve margir, og yfir- 

leitt sérhvað annað, er að fjallleitum lýtur. Fjallskilaboð gangi sem þingboð um 

hreppinn, og varðar sektum, ef það tefst eða glatast fyrir vanrækslu eða hirðuleysi. 
Allir fjáreigendur skulu, að forfallalausu, skyldir til að taka við leitarstjóra- 

starfi og hafa það á hendi svo oft sem hreppsnefnd vill. Til að sækja sauðfé og hross 

í réttir utan hrepps, skulu ávallt valdir markglöggir og aðgætnir menn, og skulu 

þeir hafa með sér markaskrá sýslunnar, er ný mörk séu færð inn í.
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11. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver sá, sem á kindur eða ótamið hross, hvort sem það er 

í heimahögum eða ekki. Skal hver leggja til fjallskila það, sem hreppsnefnd ákveður. 
Hreppsnefndin skal meta allan fjallskilakostnað leitarsvæðisins til peningaverðs, 
og ber að jafna því gjaldi niður á alla þá, er fjallskilaskyldir eru, eftir réttu hlut- 
falli, nefnist sú upphæð fjallskilasjóður. Skal jafnt auratal lagt á hvert hross sem 
á 3 sauðkindur. Þegar fjallskil einhvers nema hálfu dagsverki eða meiru, á hrepps- 
nefnd heimting á, að hann leggi mann til fjallskila, ef þörf krefur. Reki maður 
fénað sinn í aðra hreppa, skal hreppsnefnd færa niður fjallskil hans að nokkru. 
Full fjallskil greiðist af fé því, sem utanhreppsmenn reka til sumargöngu í hreppinn, 
og ber sá, er tekur fénaðinn, ábyrgð á greiðslunni. Húsráðendur skulu inna af hendi 
fjallskil fyrir heimafólk sitt gegn endurgjaldi frá hlutaðeigendum. 

Tekjum fjallskilasjóðs skal varið til að greiða kostnað við fjallskil á hausti og 
vori, gæzlukostnað á úrtíningsfé o. fl., eftir ákvæðum hreppsnefndar. Tekjur fjall- 
skilasjóðs hafa lögtaksrétt. 

12. gr. 
Allir búendur hreppsins eru skyldir að láta smala heimalönd sín rækilega fyrir 

hverja rétt, svo snemma, að allt ókunnugt fé, er finnast kann í heimalandi, geti náð 
til réttar áður en réttarhald byrjar, og skal reka það beinustu leið eða bæ frá 
bæ til réttar eða í réttarsafn Á eyðijörðum hvílir smölunar- og rekstrarskylda á 
eigendum jarðanna. Sé ákvæði þessu ekki hlýtt, varðar það sektum frá 100 til 1000 kr. 
og skal hreppsnefnd kaupa mann á kostnað þess, er brotið hefur, til að smala 
landið. Þeim, sem hafa stór heimalönd að smala, skal hreppsnefnd vægja í fjall- 
skilum, er hún jafnar þeim á. Enginn má smala fjalllönd fyrir leitir né heldur 
heimalönd annarra, eða reka sauðfé úr þeim fyrir fyrstu rétt, nema með leyfi hlut- 
aðeigandi hreppsnefnda. 

13. gr. 
Haustleitir skulu vera þrjár: Fyrsta leit mánudaginn í 22. viku sumars, nema í 

Haukadalshreppi, þar fer fyrsta leit fram til Vatnsréttar laugardaginn og Kirkju- 

fellsréttar sunnudaginn í 22. viku sumars. Réttað skal leitardagana í Dunksrétt, 
Vatnsrétt, Skerðingsstaðarétt, Flekkudalsrétt, Sveinsstaðarétt og Múlarétt, en í hinum 

réttunum næsta dag við leitardag. Önnur leit sunnan varnargirðingar, Hvamms- 
fjörður--Hrútafjörður, mánudaginn í 23. viku sumars, en í öðrum hreppum sýsl- 
unnar mánudaginn í 24. viku sumars. Þriðja leit fari fram mánudaginn í 26. 
viku sumars. 

14. gr. 
Leitarstjórar skulu gæta þess vandlega, að allir þeir, sem menn eiga að leggja 

til í fjallleitir, sendi svo marga fullgilda leitarmenn, sem hreppsnefnd hefur fyrir- 
skipað, og að allir leitarmenn fylgi fjársafni sínu til réttar. Þeir skulu og sjá um, 

að leitir fari vel og skipulega fram, að leitarmenn hefji leit sína strax og sauðljóst er 
orðið, bíði hver eftir öðrum á gatnamótum, að svo miklu leyti sem því verður við 
komið, og haldi leitunum samhliða. 

Ef einhver sendir mann í leit, sem leitarforingi telur óhæfan sökum galla eða 
ills útbúnaðar, skal vísa honum heim aftur, og er þá sá, er slíkan mann sendir, skyldur 

að borga eins og hann hafi engan sent. Sama gildir og um þann, er sendir ófullgildan 
mann í útréttir; auk þess greiði hann sekt. 

15. gr. 
Ef einhver vanrækir að láta mann til fjallskilastarfa, skulu leitarstjórar eða 

hreppsnefnd kaupa mann í staðinn sé þess kostur og greiði sá, er leitina átti að 
inna af hendi, þann kostnað, er af hlyzt.
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Ef einhver óhlýðnast skipun leitarstjóra í leitum, eða hreppsnefndar eða réttar- 
stjóra við réttarhöld, skal það tafarlaust kært fyrir lögreglustjóra til sekta. 

Ef leitarstjórar, hreppsnefndir eða réttarstjórar vanrækja skyldustörf sín, mis- 
beita valdi sínu eða hylma yfir með öðrum, er hver og einn skyldur til að kæra 
það fyrir sýslumanni. 

16. gr. 
Enginn má reka fjallsafn heim á bæi í fyrstu leit til þess að draga sitt eða 

annarra fé úr því, nema hreppsnefnd leyfi. 

V. KAFLI 

Um réttir, réttarhöld og úrtíning. 

17. gr. 
Valdi réttarbygging grasnámi eða jarðusla, skal, ef þess er krafizt, fullt endur- 

gjald koma fyrir úr hreppssjóði, eftir mati óvilhallra manna, er sýslumaður útnefnir. 

18. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um, að fjárréttir séu ávallt í gildu standi. Skulu dilkar 

að jafnaði svo stórir, að eigi þurfi að hleypa út úr þeim fyrr en fjárdrætti er lokið. 
Allir þeir hreppar, er sauðfé gengur saman hjá á sumrum, skulu kosta byggingu á 
hæfilega stórum dilk við lögrétt þess hrepps, sem nokkur fjárvon er í, eftir nánari 
fyrirmælum viðkomandi hreppsnefndar. Kostnaður af byggingu og viðhaldi slíkra 
dilka skal greiddur úr sveitarsjóði þess hrepps, sem féð á, nema öðruvísi sé um 
samið. Allir einstakir fjáreigendur, er få upprekstur í öðrum hreppum, sjái sér 
fyrir dilkplássi þar, sé þess krafizt af hreppsnefndum viðkomandi hreppa. Skyldur 
er hver fjáreigandi að vinna eða láta vinna að réttarbyggingu eða viðgerð hennar, 
eftir fyrirskipun hreppsnefndar, er jafnar helming kostnaðar niður á alla hrepps- 
búa eftir fjártölu þeirra, en helming á búendur eina eftir landverði jarða. Heimilt 
er hreppsnefnd að ívilna búendum eyjajarða að þessu leyti. 

19. gr. 
Lögréttir skulu vera þessar: 

Í Hörðudalshreppi á Hóli. 
— Miðdalahreppi á Fellsenda. 

Haukadalshreppi við Villingadalsá. 
— Laxárdalshreppi á Gillastöðum. 
—- Hvammshreppi á Skerðingsstöðum. 

Fellsstrandarhreppi á Flekkudal. 
— Klofningshreppi í Sveinsstaðalandi. 
— Skarðshreppi á Skarði. 
— Saurbæjarhreppi á Litla-Múla. 

Aukarétt skal vera á Dunki í Hörðudalshreppi og Vatni í Haukadalshreppi. 
Breyta má um lögréttarstað, ef meiri hluti hreppsbúa og sýslunefnd samþykkja. 

20. gr. 
Oddviti hreppsnefndar skal stjórna réttarhöldum, en kjósa má þó hreppsnefnd 

annan mann fyrir réttarstjóra. Réttarstjóri sér um réttarhaldið, að það fari vel og 

skipulega fram, og eru allir, sem að réttarhaldinu vinna, skyldir til að hlýða öllum 

þeim fyrirskipunum hans, er samhljóða eru þessari reglugerð, og nauðsynlegar til að 
halda reglu og skipulagi. Hreppstjórar skulu vera viðstaddir réttarhöld í hverri 
lögrétt til þess að annast löggæzlu.
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21. gr. 
Réttarstjórar skulu skipa hæfa menn til að sjá um, að fé misdragist ekki í 

réttum, að svo miklu leyti sem unnt er. 

Ef einhver hreppsbúi hefur of fáa menn til að draga fé sitt í réttinni, svo að 
réttarhald fyrir það tefst, er réttarstjóra leyfilegt að kaupa menn, á hans kostnað, 
til að draga fé hans. Sama er og ef utanhreppsmenn eða hreppsnefndir annarra 
hreppa leggja of fáa eða lélega menn til í réttina. 

22. gr. 
Enginn má marka nokkra kind á eyrum eða hornum í lögrétt, nema með leyfi 

réttarstjóra og undir hans umsjón, né heldur má nokkur hleypa fé út úr dilk án 
hans leyfis. 

23. gr. 
Réttarstjóri skal hafa sterkar gætur á, að ekki séu teknir ómerkingar úr rétt- 

inni fyrr en sundurdrætti er lokið. Þá ómerkinga, sem engin ær helgar sér, skal 
láta í sérstakan dilk, og hleypa þangað þeim ám, sem líkur eru til, að vanti dilk. 
Þeir ómerkingar, sem engin sérstök ær helgar sér, skulu færðir til slátrunar skv. 
gildandi fyrirmælum. 

24. gr. 
Myétningar og allar þær kindur, sem að dómi tilkvaddra manna hafa skemmd 

eyru af sólbruna, kali o. fl, og auðsjáanlega hefur skemmzæt svo mark á, að ekkert 

mark er hægt að gera úr eyrum þeirra eða hornum, skulu þegar að afloknu réttar- 
haldinu færðar til slátrunar, ef enginn sannar eignarrétt sinn á þeim, þó skal, 
ef lömb eru, fara með þau sem ómerkinga, sbr. 23. og 27. gr. Andvirði þeirra rennur 
í sveitarsjóð skilaréttarinnar. Séu slíkar kindur með sérstökum einkennum, skulu 
þær seldar samkvæmt 3. gr. 

Ákvæði þessi takmarkast af fyrirmælum um slátrun óskilafjár. 

25. gr. 
Búanda þeim, sem ábúð hefur á landi þar sem lögrétt stendur á, skal gjalda rétt- 

artoll úr viðkomandi sveitarsjóði, sé þess krafizt, er eigi fari fram úr 20 álnum 
árlega, en að Dunki í Hörðudalshreppi sé hámark 7 álnir. 

26. gr. 

Þeir menn, sem sendir eru í lögréttir utanhrepps, samkv. 2. lið 10. gr., skulu 
skila í lögrétt síns hrepps öllu því sauðfé, sem þeir hafa tekið í utanhreppsréttum. 
Þó mega þeir sjálfir skila fé þeim eigendum, sem heima eiga á bæjum á leiðinni. 
Afganginn skulu þeir reka á lögréttarstað, en ef þeir geta ekki náð í fyrstu rétt, 
vegna vegalengdar, skulu þeir skila rekstrinum eftir því, sem hreppsnefnd hefur 
ákveðið. Fé það, sem kemur úr öðrum hreppum í síðari réttum, skal ganga tafar- 
laust bæ frá bæ beinustu leið til eiganda. Stöðvist rekstur á bæ að degi til, skal honum 
haldið til beitar, ef fært er veður. Sá, sem sleppir rekstri, er honum hefur verið 
afhentur, eða fer illa með sauðfé annarra, svo sem með því að svelta það inni í 
húsum eða girðingum meira en næturlangt, sæti sektum, nema þyngri hegning liggi 
við. Sektir þessar renna í sveitarsjóð. 

27. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um geymslu hjá áreiðanlegum manni í hreppnum á 

þeim kindum öllum, sem þekkjast en enginn hirðir í 1. rétt, og engin ráðstöfun 
hefur verið gerð fyrir. Telst slík geymsla til fjallskila. Hreppsnefnd getur heimtað 
sér þetta fé endurgoldið af fjáreigendum.
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28. gr. 
Skilaréttir skulu haldnar næsta dag við leitardag annarrar fjallleitar að hausti 

í öllum hreppum sýslunnar. Réttarhöld má hreppsnefnd fyrirskipa í tilefni af 
öðrum leitum en fyrstu og annarri, ef hún telur það nauðsynlegt. 

29. gr. 
Allt það sauðfé, sem enginn vill hirða í skilarétt, og það, sem ekki þekkist 

mark á, skal farið með eftir gildandi fyrirmælum og venjum. 

30. gr. 
Ef sauðfé, sem innanhreppsmenn eða menn i nágrannahreppum eiga, finnst í af- 

réttum eftir allar réttir, skal það tafarlaust rekið bæ frá bæ stytztu leið til eiganda. 
Finnandi getur krafizt borgunar fyrir fyrirhöfn sína af eiganda, þó má sú borgun 
aldrei fara fram úr 6 álnum fyrir fullorðna kind og 3 álnum fyrir lamb. 

Ef kindur finnast eftir réttir, en eigandi þeirra er svo fjarri, að ekki þyki ser- 
legt að senda honum þær eða koma þeim til skila á annan hátt, skal selja slíkar 
kindur, að auglýstum sölustað og stund með nægum fyrirvara. Bjóðist einhver 
til að veita þeim viðtöku og greiða áfallinn kostnað, skulu þær eigi seldar. Kindur, 
sem finnast á þessum tíma, og ekki þekkist eigandi að, skulu seldar strax og búið 
er að auglýsa þær með nægum fyrirvara. 

31. gr. 

Um hver áramót skal hreppstjóri senda sýslumanni mörk og lýsingu á því 
óskilafé, er hann hefur selt á uppboðum í hreppnum, og enginn eigandi hefur 
leitt sig að, en sýslumaður auglýsir þetta í Lögbirtingablaðinu. Þeir, sem sanna 
eignarrétt sinn á hinum seldu kindum fyrir Mikaelsmessu næstu á eftir, eiga 
heimtingu á að fá andvirði kindanna hjá hlutaðeigandi hreppstjóra, að frádregnum 
kostnaði. Andvirði óskilafénaðar, sem enginn sannar eignarrétt sinn á, rennur Í 
hlutaðeigandi sveitarsjóð. Hreppstjórar skulu sýna hreppsnefnd kvittanir fyrir 

fjárverði því, er þeir hafa greitt eigendum. 

VI. KAFLI 

Um vorieitir. 

32. gr. 
Almenn vorsmölun skal fara fram, í öllum hreppum sýslunnar, þriðjudaginn í 

11. viku sumars. Enginn má reka lambær til fjalls, fyrr en eftir vorleit. Heimilt 
er að jafna niður vorleit á sama hátt og haustleit. Hamli veður, skal leita næsta 
færan dag. Færsla á vorleit er algjörlega háð samþykki sýslumanns í samráði við 
hreppsnefndir nærliggjandi hreppa. 

33. gr. 
Allt það sauðfé í ullu og ær með ómörkuðum lömbum, sem finnst í hinni fyrir- 

skipuðu vorleit, skal rekið heim til næstu bæja og skilið þar sundur eftir vild 
fjáreigenda. Það fé, sem engin ráðstöfun hefur verið gerð fyrir, skal rúið og ómörkuð 
lömb mörkuð fyrir eigendum. Skulu leitarmenn annast þetta gegn hæfilegri þóknun. 
Ullin skal geymd á góðum stað, og eigendum gert viðvart um hana.
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VII. KAFLI 

Um ótamin hross. 

34. gr. 
Sérhver hrossaeigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á hrossum sínum. 

Hver sá, sem á ótamin hross, skal koma þeim á afrétt til sumargöngu eigi síðar 
en 8 vikur af sumri, eða þá er nægur gróður er kominn, nema land hans liggi svo, að 
ekki geri þau öðrum skaða með ágangi. 

35. gr. 
Sumargöngutoll skal eigandi greiða afréttarbónda með 4 álnum fyrir hvert 

hross, nema öðruvísi sé um samið. 

36. gr. 
Leiti afréttarhross niður í byggð á þeim tíma, sem þeim er ætlað að ganga 

á fjalli, skal sá ábúandi, sem þau leita til, skyldur að reka þau til fjalls aftur. 
Ef afréttarhross gera mikinn ágang í heimalöndum, má sá ábúandi, sem fyrir 
þeim verður, reka þau beint til réttra eigenda, eða þeirra, er tekið hafa hrossin 
til sumargöngu. Reki hann hross í annars manns heimalönd, skal hann skyldur 
til að gjalda þeim ábúanda fyrir átroðning af þeim. 

97. gr. 
Öllum ótömdum hrossum skal smalað til rétta á annarri leit. Þó er Hörðdæl- 

ingum og Haukdælingum heimilt að smala hrossum til fyrstu réttar. Með óskilahross 
skal farið sem óskilakindur, þó skulu þau seljast með þriggja vikna auglýsingar- 
fresti fyrir söludag og 9 vikna innlausnarfresti eftir söludag. Hross eru ekki í ábyrgð 
kaupanda fyrr en að innlausnarfresti liðnum. Gjaldfrestur á söluverðinu sé einnig 
9 vikur. Kostnað allan greiðir eigandi. 

VIII. KAFLI 

Um sláturfé. 

38. gr. 
Á sláturfénaði eða öðrum förgunarfénaði skal rekstrum hagað svo, að þeim, 

sem búa á löndum, sem fé er um rekið, eða áð er í, verði sem minnstur bagi að, 
og skulu hverjum rekstri fylgja nægilega margir menn. 

Aður en fé er aflífað á slátursstöðum eða selt á markaðsstöðum, — en mark- 

aðsstaðir teljast hvert það heimili, er fjárkaupmenn kaupa fé á, — skal mark- 
glöggur maður, annar en eigandi, athuga mark á hverri kind. Allt markaðsfé skal, 
um leið og það er keypt, merkja slöggu og haldgóðu rekstrarmerki, og sé hver 
markaðskind merkt tveim litum, til aðgreiningar frá heimamerktu fé bænda, annar 
liturinn sé jafnan rauður. Ákvæði þessarar greinar ná einnig til allra þeirra, sem 

reka fé út úr héraðinu til slátrunar, þótt ekki hafi þeir keypt það af öðrum. 

IX. KAFLI 

Um brot o. fl. 

39. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum frá 100 til 5 000.00 krónum, er renna 

í sveitarsjóð, þar sem brot er framið, nema þar sem öðruvísi er ákveðið. 
Mál, er rísa út af broti á reglugerðinni, skal farið með sem opinber mál.
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Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefur samið og samþykkt samkvæmt 
92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58 frá 29. marz 1961, staðfestist hér með til að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. Jafnframt 
er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu, nr. 163 frá 30. júlí 1952. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. október 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 174. 10. október. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fræðasjóð Skagfirðinga, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. október 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Fræðasjóð Skagfirðinga. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er Fræðasjóður Skagfirðinga. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins eru gjafir frá þeim, er unna þjóðlegum fræðum og vilja við- 

halda og efla áframhaldandi fræðastörf Skagfirðinga á því sviði. Gjafir og óaftur- 
kræf framlög, er sjóðnum berast, eru stofnframlög, og gefendur þeirra skulu skrá- 
settir í bókum sjóðsins sem þátttakendur í stofnun hans og í þeirri röð, sem gjaf- 
irnar berast stjórn sjóðsins. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því, að Skagfirðingar rannsaki og riti um 

sem flesta þætti sögu Skagafjarðar, sem ekki eru fullkannaðir, þar með talda 
persónusögu Skagfirðinga og ættfræði. Skal að því stefnt að tengja ljóslega 
saman fortid og nútíð, með það fyrir augum að styrkja svo sem verða má þau 
bönd, er tengja Skagfirðinga við hérað sitt og átthaga, og einstakar jarðir. Heimilt 
er að veita ritverkum um þessi efni viðurkenningu, þó að þau séu unnin af utan- 
héraðsmönnum. Sögufélag Skagfirðinga hefur forgangsrétt til útgáfu slíkra rita, 
ef óskað er. 

Stjórn sjóðsins skal vinna að þessu þannig: 
1. Að verðlauna rit (heimildarrit) eða ritgerðir, er stjórn sjóðsins berast og 

fjalla um einhverja ákveðna þætti úr sögu Skagafjarðar eða skagfirzkri per- 
sónusögu og ættfræði, byggt á rannsóknum höfundarins, enda hafi ritsmíðar 
þessar verið dæmdar verðlauna verðar. 

2. Nú berast stjórn sjóðsins ekki verðlaunahæf rit eða ritgerðir, sem um ræðir 
í tölulið 1, og er henni þá heimilt að veita efnilegum innanhéraðsmönnum, 
sem áhuga hafa á þessari fræðigrein, styrk til eins árs i senn af fé því, sem 

stjórn sjóðsins hefur til umráða og úthlutunar hverju sinni til þess að rann- 
saka og rita um einhver þau efni, er hér um ræðir. Stjórn sjóðsins skal 
fylgjast með starfi styrkþega á þessu sviði.
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4. gr. 
Stofnfé sjóðsins, þ. e. höfuðstól hans eins og hann er á hverjum tíma, má 

aldrei skerða. Leggja skal árlega % vaxta við höfuðstólinn þar til sjóðurinn er 
orðinn % milljón króna, eftir það skal leggja % hluta vaxta við höfuðstólinn. 
Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Sauðárkróks með svo hagstæðum kjörum sem 
kostur er hverju sinni. 

5. gr. 
Úthlutun úr sjóðnum fer fram í fyrsta skipti eftir að % ársvaxta sjóðsins 

nema að minnsta kosti kr. 1000.00 — eitt þúsund krónum —, til þess tíma leggjast 
allir vextir árlega við höfuðstólinn. Nú eru hvorki veitt verðlaun eða styrkur 
úr sjóðnum eitthvert ár, samanber 3. gr., og skal þá stjórn sjóðsins leggja það 
fé á sérstakan reikning í Sparisjóði Sauðárkróks til ávöxtunar þar til umsóknir 
berast, sem taldar eru viðurkenningar eða stuðnings verðar, samanber 3. gr. 

6. gr. 
Stjórn Héraðsskjalasafns Skagfirðinga fer með stjórn sjóðsins, hún ákveður 

hver eða hverjir skuli hljóta verðlaun eða styrk úr sjóðnum. Stjórnin skal þó 
leita álits sérfróðs manns eða manna um ritgerðir, sem henni berast, ef einhver 
úr stjórn sjóðsins óskar þess. Verðlaun úr sjóðnum veitast einu sinni á ári, og 
ganga þeir fyrir að öðru jöfnu, sem búsettir eru í Skagafirði. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins annast um varðveizlu eigna hans og ávöxtun þeirra í samræmi 

við ákvæði 4. og 5. greinar. Hún hefur með höndum reikningshald hans og er 
ábyrg fyrir eignum hans. Skulu ársreikningar sjóðsins lagðir fyrir aðalfund 
sýslunefndar Skagafjarðarsýslu, en afrit af þeim skal senda bæjarstjórn Sauð- 
árkróks. Sýslunefnd skal jafnframt fylgjast með því, að ákvæðum skipulagsskrár- 
innar sé fylgt. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningi skal fylgja 
skrá yfir stofnframlög til sjóðsins ásamt nöfnum gefendanna. Ársreikninginn ásamt 
skránni skal birta í sýslufundargerð Skagafjarðarsýslu. 

8. gr. 
Skipulagsskrá þessa skal rita í sérstaka bók, í hana skal enn fremur færa 

nöfn þeirra, er leggja fram stofnframlag, samanber 2. gr. Fyrsta stofnframlag til 
sjóðsins er gjöf frá Reynistaðahjónum, Sigrúnu Pálmadóttur og Jóni Sigurðssyni, 
að upphæð kr. 12 000.00 — tólf þúsund krónur. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda serðabók. Í hana skal færa fundargerðir stjórnar- 

innar, umsóknir um verðlaun eða styrk úr sjóðnum og verðlaun og styrkveitingar 
stjórnarinnar. Enn fremur ársreikning sjóðsins og annað, er varðar hag hans og 
rekstur. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og birta hana 

síðan í B-deild Stjórnartíðinda. 

Reynistað, 12. maí 1961. 

Jón Sigurðsson. Sigrún Pálmadóttir. 
B 51
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REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Hveragerðis. 

1. Almenn ákvæði. 

1. 1. Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Hveragerðishrepps. 

1. 2. Stjórn hitaveitunnar. 

Hreppsnefnd Hveragerðishrepps fer með stjórn Hitaveitu Hveragerðis og skipar 
framkvæmdarstjóra hitaveitunnar og þriggja manna hitaveitunefnd honum og 
sér til ráðuneytis. Hitaveitustjóri annast daglegan rekstur hitaveitunnar og skipar 
hreppsnefnd starfsmenn honum til aðstoðar eftir því, sem þörf krefst. 

1. 3. Einkaleyfi hitaveitu. 

Hitaveita Hveragerðis hefur innan hreppsmarkanna einkaleyfi á dreifingu og 
sölu á heitu vatni, með þeim takmörkunum, sem um getur í 2. og 7. gr. samnings 
landbúnaðarráðuneytisins og hreppsnefndar Hveragerðis frá 16. maí 1952 um not 
jarðhita í Hveragerðishreppi og síðustu málsgrein þessarar greinar. Þó getur hrepps- 
nefnd heimilað einstaklingum eða félögum að annast byggingu og rekstur fjarhit- 
unarkerfis á tilteknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

Hitaveitan getur ekki selt heitt vatn til notenda með hærra hitastigi en 1100 
nema leyfi ráðherra komi til hverju sinni. 

1. 4. Utanhússlagnir. 

Hreppsnefnd lætur leggja allar utanhússlagnir, aðalæðar, dreifiæðar og heim- 
æðar inn í hús, sbr. þó 1. mgr. liðar 1.3. 

1. 5. Viðhaldsskylda. 
Hitaveitan hefur eignarétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum sínum, svo og heim- 

æðum að húsvegg nema notaður sé forhitari utanhúss, þá að honum. Húseiganda er 
óheimilt að hylja þessar lagnir eða gera þær óaðgengilegar til eftirlits eða viðgerða. 

1. 6. Afnot varmaorku. 

Sú varmaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa. Nú kann 
að koma fram ósk um að nota varmaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. 
og þarf þá til þess heimild hreppsnefndar. 

1. 7. Nýting. 

Nýting heits vatns skal vera slík, að hitastig notaðs vatns (frárennslisvatns) 
frá gróðurhúsum skal ekki fara yfir 40 gráður á C., en frá íbúðarhúsum 60 gráður. 
Hreppsnefnd getur þó með einfaldri hreppsnefndarsamþykkt hækkað eða lækkað 
hitastigs þetta um allt að 10 gráðum á Celsius. 

1. 8. Bótaskylda hitaveitu. 

Hitaveitan er ekki bótaskyld, þótt notendur verði fyrir tjóni vegna ófullnægjandi 
varmaflutnings og eigi heldur vegna rafmagnstruflana, breytinga á borholum og
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hverum eða öðrum óviðráðanlegum orsökum. Þá er hitaveitan ekki bótaskyld, þótt 

tjón verði á mönnum, munum eða eignum af heitu vatni eða gufu frá varma- 

lögnum innanhúss enda þótt kerfið hafi staðizt nauðsynlega þrýstiprófun hita- 

veitunnar, og er sú prófun gerð á ábyrgð húseiganda. 

1. 9. Takmörkun varmanotkunar. 

Hitaveitan getur fyrirskipað takmörkun á varmanotkun, ef hún telur það 

nauðsynlegt, eða lokað varmaæð vegna hreinsana eða viðgerða. Full varmagjöld 

ber að greiða, þótt notandi hafi orðið fyrir lokun af því tagi, er um ræðir í Í. mgr. 

1. 10. Umsóknir. 
2 

Nú hyggst húseigandi leggja hitakerfi í hús sitt eða gera breytingu á eldra 

kerfi, og skal hann þá með minnst 7 daga fyrirvara senda umsókn um það til 

hitaveitustjóra. Umsókn skal rita á eyðublað, sem hitaveitustjóri lætur í té, og 

skal hún undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans. Umsókn 

skal fylgja uppdráttur gerður af sérfróðum manni af hitakerfi því, sem tengja 

skal hitaveitunni. 

1. 11. Uppdrættir. 

Uppdrættir séu gerðir á haldgóðan pappir og þannig frágengnir, að ekki máist 

letur við geymslu. Stærð skal vera DIN A2 (42,0 X 59,4 em) eða margfeldi af þeirri 

stærð. Lagnir skulu sýndar á rúmteikningu með jöfnum einingum á ásum í mæli- 

kvarða 1:50 eða 1:100, en grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar 

skulu gerðar í mælikvarða 1:20, 1:10, 1:5 eða stærri. Uppdrættir skulu sýna allar 

lagnir, raufar og göt í steypu fyrir slíkar lagnir og allt fyrirkomulag við tengingu 

hitaveitu. Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, ofnum, loftristum og 

tengingum þeirra við lofthitunarkerfi, svo og önnur mál, sem nauðsynleg eru. Ef 

hitaveitustjóri telur nauðsynlegt, getur hann krafizt útreikninga. 

1. 12. Samþykkt uppdrátta. 

Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita tvö eintök 

hans. Annað eintakið varðveitir hann í skjalasafni hreppsins, en hitt eintakið af- 

hendist umsækjanda. Meistari sá, sem ábyrgð ber á verkinu, skal áður en það hefst, 

rita nafn sitt á eintak það, sem geymt er í skrifstofu hitaveitustjóra. Með áritun 

tekur hitaveitustjóri enga ábyrgð á, að unnt sé að framkvæma viðkomandi verk 

eða því, að kerfi sé rétt útreiknað. 

1. 13. Meistarar. 

Meistari sá, sem tekur að sér verk samkvæmt reglugerð þessari, ber ábyrgð á, 

að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að 

vera sett og samþykkta uppdrætti. 

1. 14. Eftirlit. 

Hitaveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og reglugerð þessa. Engar hitalagnir má hylja, fyrr en þær hafa verið 

viðurkenndar af hitaveitunni. Áliti eftirlitsmaður hitaveitunnar, að verk sé eigi fram- 

kvæmt skv. ákvæðum reglugerðar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að 

verða, getur hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að 

vera.
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1. 15. Eftirlitsmaður. 

Eftirlitsmaður hitaveitu skal, meðan á verki stendur, hafa frjálsan aðgang að 
hitalögnum bæði innan húss og utan. 

1. 16. Dælur. 

Óheimilt er að tengja dælur við heimæðar nema skriflegt leyfi hitaveitustjóra sé 
fyrir hendi, og þannig frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

2. Sérákvæði. 

2. 1. Efni og frágangur. 

Öll vinna að hitalögnum skal vera vel af hendi leyst og allt efni óaðfinnan- 
legt. Nú telur hitaveitustjóri, að vinna eða efni sé gallað, og er þá skylt að bæta 
bad. 

2. 2. Forhitarar. 

Pipur í forhitara skulu þrýstiprófaðar med 30 kg/cm?, en kápa með 6 kg/em?. 
Forhitarar skulu staðsettir minnst 5 cm frá lofti, vegg eða gólfi og tryggilega 
festir. Á forhitara skal vera öryggisloki auk tæmingarstúts og þannig frá gengið, 
að ekki valdi hávaða. Hitaveitustjóri gefur upp hámarksþrýstitap gegnum for- 
hitara. 

2. 3. Baðvatnsgeymar. 

Ytra byrði baðvatnsgeyma með gormpípum (spiral) skal þrýstireynt með 6 
kg/cm?, en innra byrði og gormpípur með 9 kg/cm?. Baðvatnsgeymar skulu stað- 
settir í minnst 5 em fjarlægð frá vegg eða lofti og tryggilega festir. Stútar á bað- 
vatnsgeymum skulu vera sem hér segir: 

Fyrir hringrásarvatn „..........0.00000 2 stútar 
— baðvatn ..........00..0.000 000 2 stútar 
— hitamæla „..............%. 000... 1 stútur 
— hitastilli „..........0..0. 0... 1 stútur 

Botnar baðvatnsgeyma skulu vera úthverfir og skulu suðusamskeytin vera 
fyrir utan kúpuna. Um kápugeyma gilda sérákvæði: Séu geymar undir 700 mm að 
þvermáli, skal þykkt kápu vera minnst 4 mm, innra byrðis 5 mm og botns 6 mm. 
Sé þvermál meira, ber að leggja fram sérstakan útreikning á styrkleika. Innan 
við kaldavatnsstútinn skal komið fyrir kringlóttri dreifiplötu, sem sé minnst 20 cm 
í þvermál og 3 mm á þykkt. 

2. 4. Pípur. 

Pípur þær, sem notaðar eru til hitalagna, skulu fullnægja lásmarkskröfum 
þeim, sem gerðar eru í gildandi þýzkum stöðlum (DIN Normen 2440). Allar pipur 
skulu vera hreinar. Í þeim mega ekki vera ryðskánir. Í gegnum hverja pípu, sem 
minni er en 50 mm, skal fyrir notkun renna stálkúlu, er sé minnst 80% af þver- 
máli pípunnar, en stærri pípur nægir að skyggna. Í miðstöðvarkerfi má nota létt- 
dregnar pípur. Þar sem pípur eru í múruðum eða lokuðum raufum, fer um sam- 
setning þeirra eftir ákvæðum í grein 2. 5. Um frágang á raufum í gólfum fer eftir 
ákvæðum greinar 2. 15.
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2. 5. Samsetningar. 

Allar pípur skal sjóða saman. Þó er heimilt að nota tengistykki til samsetninga 

á pípum, sem eru grennri en 40 mm, enda séu þær ekki huldar í veggjum eða 
gólfum. Enn fremur er heimilt að nota sértengingar (kraga eða tengja), ef líklegt 
er að nauðsynlegt verði að taka pípur þær sundur síðar. Ef um er að ræða 
breytingu á eldri hitalögnum, getur hitaveitustjóri leyft, að notuð séu tengistykki. 

2. 6. Um suðuvinnu á pípum. 

Nú eru pípur soðnar saman, og skal þá tryggt, að frá öllum samskeytum sé 
þannig gengið, að soðið sé gegnum pípuveggina og ekki sé gjall, loftbólur eða aðrir 
sallar á suðu. 

2. 7. Prófun á suðu. 

Eftirlitsmaður hitaveitustjóra hefur rétt til að krefjast þess, að teknir verði 
bútar úr hitakerfinu til prófunar, svo margir sem þurfa þykir. Meistari sá, sem 
ábyrgð ber á verkinu, skal taka slík sýnishorn og færa lögnina í samt lag aftur. 
Komi í ljós. að sýnishorn fullnægir ekki þeim kröfum, sem gera verður til þeirra, 
ákveður hitaveitustjóri hvað gert skuli til lagfæringar eða hve mikinn hluta kerfis 
skuli endurleggja. 

2. 8. Um pípulögnina. 

Pípur skal leggja með tilliti til lofttæmingar kerfisins. Þegar breyta þarf stefnu 
lagnar, skal að jafnaði beygja pípu eftir því, sem aðstæður leyfa. Séu lyppu- 
beygjur notaðar, skal eigi beygja meira en svo, að ein lyppa komi á hverja 10 gráðu 
beygju. Skámiðju tengistykki skal nota eftir því sem unnt er. Við skurð á endum 
skal snarað úr þeim. Pípur, sem lagðar eru með veggjum og undir loftum skal festa 
með burðarjárnum og ber að sanga svo frá járnunum að þau hindri ekki hita- 
þenslu pípanna. 

2. 9. Miðstöðvarofnar. 

Alla miðstöðvarofna skal skola og þrýstiprófa með 7 kg/em? þrýstingi áður 
en þeir eru settir upp. Ofnar skulu að jafnaði festir á vegg. Fjarlægð milli burðar- 
járna skal vera mest 80 cm og fjarlægð frá burðarjárni að enda ofns ekki meiri en 
20 cm. Burðarjárn ofna skal staðsetja þannig, að fjarlægð ofns yrði að minnsta 
kosti 3 em frá fullgerðum vegs, en fjarlægð frá fullgerðu gólfi upp að ofni skal vera 
10—15 em. Tengipípur ofna skulu vera það langar, að þær þoli þensluhreyfingu 
aðliggjandi stofna. 

2. 10. Geislahitunarlögn. 

Í geislahitunarlögn má eingöngu nota pípur, sem þola a. m. k. 40 kg/em? þrýst- 
ing. Pípurnar skal beygja kaldar á þar til gerðu borði eftir nákvæmlega renndum 
beygjuhjólum, þannig að bil pípanna verði rétt. Um innsteypt samskeyti vísast til 
greinar 2. 5. Hitamottur skal leggja í mót ofan á 5—6 mm steypustyrktarjárn. 

Áður en pípur eru huldar steypu skal með þrýstilofti blása kúlu í gegnum þær og 
sé kúlan að þvermáli ekki undir % af vídd pípunnar. Því næst skal prófa geisla- 
hitunarkerfið með köldu vatni með 30 kg/em? þrýstingi, er haldið sé óbreyttum 
í 2 klukkustundir. Geislahitunarlögn telst því aðeins fullnægjandi, að ekki sjáist 
rakamerki utan á pípu eftir slíka prófun. Eftirlitsmaður hitaveitustjóra skal vera 
viðstaddur þegar prófanir skv. þessari grein fara fram. Á öllum geislahitunar- 
kerfum skulu vera sjálfvirk stjórntæki.
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2. 11. Lokar. 

Lokar skulu að jafnaði vera rennilokar með krögum eða suðuendum. Í lokum, 
sem eru 80 mm eða minni, mega endar vera skrúfuskornir. Stillilokar skulu að 
jafnaði vera keilu- eða sætislokar. Við alla miðstöðvarofna skulu vera tvístillilokar 

með kvarða, er sýni á hvað viðkomandi loki er stilltur. 

2. 12. Þensluker. 

Á miðstöðvarkerfum, sem hituð eru frá einföldu hitaveitukerfi, skal vera þenslu- 

ker á uppstreymispípu þannig staðsett, að það sé efsti hluti hitakerfisins. Á kerfi, sem 
hitað er frá forhitara, þarf ekki að vera þensluker á hitaveituæðinni. Sé frosthætta 
þar sem þensluker er staðsett, skal það einangrað. Yfirfall skal vera frá öllum opnum 
Þenslukerum til frárennsliskerfis. Yfirfallspípu úr zinkhúðuðu efni skal tengja við 

frárennsliskerfi við vatnslás. 
Heimilt er að nota þrýstiþensluker. Á tvöföldu hitaveitukerfi þarf ekki þenslu- 

ker. 

2. 13. Dælur. 

Dæluhús og dæluhjól skulu gerð úr steypujárni eða öðru jafnhentugu efni, 
en dæluöxlar skulu vera úr ryðfríu stáli. Þó skal dæluhús vera úr stáli, ef notað er 
heitara vatn í miðstöðvarkerfi en 1009. Skylt er að ganga þannig frá dælu, að ekki 
valdi hávaða. Á dælu skal vera merkiplata með áletruðum upplýsingum um sam- 
svarandi þrýstihæð í metrum og vatnsmagn í lítrum á mínútu (eða möð/h), straum- 

tegund og verksmiðjunúmer. Dælu skal fylgja línurit, er sýnir þrýstihæð og vatns- 
magn. 

2. 14. Málning. 

Allar pípur miðstöðvarkerfa, svo og burðarjárn, sem hulin verða, skal mála 
vandlega með asfaltmálningu, er þolir þann hita, sem kerfið er gert fyrir. Pípur 
í geislahitunarflötum má þó ekki mála. Pípur skulu vera þurrar og hreinar, áður 
en þær eru málaðar. Miðstöðvarofna og hitapípur gróðurhúsa skal mála með vatns- 
eða olíumálningu en ekki bronsa. 

2. 15. Einangrun. 

Allar pípur í veggjum skal einangra með ólífrænu einangrunarefni, sem sé að 
minnsta kosti 20 mm þykkt. Pípur í neðsta gólfi skal þó einangra þannig, að raufar 
þær, sem pípur liggja í, séu fylltar vandlega með asfaltefni. Sýnilegar pípur skal 
einangra með ólífrænni einangrun. 

2. 16. Sjálfvirk stjórntæki. 

Þar sem hús eru hituð með hitaveituvatni, ber húseiganda að setja sjálfvirkan 
loka á inntakspípu. Lokanum skal stýrt af hitastilli í útrennslispípu, sbr. ákvæði 
greinar 1. 8. hér að framan. Slíkir lokar skulu gerðir fyrir minnst 7 kg/cm? þrýst- 
ingsmun. 

2. 17. Mælar. 

Á inntakspípur húsa, sem tengd eru Hitaveitu Hveragerðis, getur hún sett upp 
mæla. Mælar þessir eru í eigu og umsjá hennar og er skylt að tilkynna tafarlaust, 
ef vart verður leka eða annarra bilunar á mælunum.
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2. 18. Þrýstiprófun hitakerfa. 

Þegar lokið er lögn miðstöðvarkerfis og áður en pípur eru huldar, skal það 
þrýstiprófað af meistara að viðstöddum eftirlitsmanni hitaveitustjóra. Prófa skal 
með köldu vatni og 7 kg/cem? þrýstingi. 

2. 19. Eftirlit og úttekt. 

Áður en einstökum hlutum miðstöðvarkerfis er lokað, skal eftirlitsmanni hita- 

veitusljóra gert aðvart með hæfilegum fyrirvara og skal hann þá gefa út vottorð um 

ástand lagnarinnar. 

3. Refsiákvæði. 

3. 1. Brot á reglugerð. 

Nú brýtur meistari, sem áritar uppdrátt, í bága við reglugerð þessa eða aðrar 
reglur, sem honum ber að hlíta í starfi sínu, eða brot er framið af starfsmönnum 

hans og hann ber ábyrgð á, og getur þá hitaveitustjóri veitt honum áminningu. 

3. 2. Sektir. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 30 000 krónum nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið 
að hætti opinberra mála. Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitustjóri 
hefur fyrirskipað samkvæmt reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi 
hátt, og er þá hitaveitustjóra heimilt að láta vinna það, sem á vantar á kostnað 
aðila. Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr hreppssjóði, en innheimta síðan 
hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 3 31. jan. 1953, um hitaveitur utan Reykja- 
víkur, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. október 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

16. október. . Nr. 176. 
AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 5 á Lyfsöluskrá II frá 1. febrúar 1961. 

Frá og með 20. október 1962 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í dag, 
á Lyfsöluskrá II frá 1. febrúar 1961. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 16. október 1962. 

F. h. r. 

Baldur Moller,   
Elias Eliasson,
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AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Akraness hefur verið ákveðið eftirfarandi 
umferð á Akranesi. 
Eftirtaldar götur og gatnamót hafa aðalbrautarrétt: 
Hafnarbraut með forgangsrétt við Suðurgötu. 
Kirkjubraut með forgangsrétt við Skagabraut. 
Skagabraut með forgangsrétt við Suðurgötu. 
Skólabraut. 

Stillholt með forgangsrétt við Kirkjubraut. 
Suðurgata. 

Vesturgata með forgangsrétt við Skólabraut og Stillholt. 
A eftirfarandi götum verði einstefnuakstur: 
Miðteigur—Háteigur, ekið frá Vesturgötu að Suðurgötu. 
Melteigur, ekið frá Vesturgötu að Suðurgötu. 
Bílastæði eru bönnuð: 
Á Vesturgötu, frá Bárugötu að Bakkatúni, beggja megin götunnar. 
Á Skólabraut, frá Vesturgötu að Skuldartorgi, sunnan götunnar. 
Á Kirkjubraut, frá Skuldartorgi að Akurgerði, vestan götunnar. 
Athygli skal vakin á því, að vegir, sem að aðalbrautum liggja, eru við vega- 

mótin merktir biðskyldu- eða stöðvunarmerkjum. 
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Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn á Akranesi, 16. október 1962. 

Þórhallur Sæmundsson. 

Nr. 178. 17. október. 

REGLUGERÐ 

um verkstjóranámskeið. 

I. Námskeið fyrir starfandi verkstjóra. 

A. Almenn námskeið. 

1. gr. 
Verkstjóri samkvæmt reglugerð þessari er hver sá, sem stjórnar og ber ábyrgð 

á daglegri vinnu annarra. 

2. gr. 

Inntökuskilyrði. 

Þátttakandi skal hafa starfað a. m. k. þrjú ár við starfsgrein sína og vera starf- 
andi verkstjóri. 

3. gr. 
Námsgreinar skulu m. a. vera: Verkstjórn, sálfræði, undirstöðuatriði vinnuhag- 

ræðingar, hollustuhættir og slysavarnir á vinnustöðum, reksturshagfræði, vinnulög- 
gjöf og kaupsamningar.
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4. gr. 
Námskeiðin skulu haldin einu sinni á ári eða oftar, eftir því sem þörf krefur 

að dómi stjórnar námskeiðanna. Skulu þau vera dagnámskeið, um 100 klst. að 
lengd. Námskeiðin skulu haldin í Reykjavík, en heimilt skal að halda styttri nám- 
skeið úti á landi. 

5. gr. 
Í lok hvers námskeiðs skal þeim þátttakendum, sem sýnt hafa ástundun, iðni og 

hæfni, afhent þátttökuskírteini, undirritað af forstöðumanni og námskeiðsstjórn. 

6. gr. 
Þátttökugjald skal vera kr. 1000.00 fyrir hvern, en heimilt er að ákveða annað 

gjald, með samþykki ráðherra, ef sérstaklega stendur á. 

B. Sérnámskeið. 

7. gr. 
Þátttakendum í almennum námskeiðum skal gefinn kostur á, eftir því sem unnt 

reynist, að sækja sérnámskeið fyrir verkstjóra í einstökum starfsgreinum eða sér- 
stökum greinum verkstjórnarfræða. 

8. gr. 
Slík námskeið skulu skipulögð í samstarfi við samtök og stofnanir, sem hagsmuna 

hafa að gæta hverju sinni, og skal námsefni og tilhögun ákveðin í samráði við 
þessa aðila. 

9. gr. 
Þátttökuskirteini skulu gefin út á sama hátt og í almennum námskeiðum, sbr. 

gr. ot
 

10. gr. 
Námskeiðsstjórn ákveður þátttökugjald hverju sinni, og skal það miðast við 

námsstundafjölda, með hliðsjón af 4. og 6. gr. 

II. Námskeið fyrir verkstjóraefni. 

11. gr. 
Sérstök reglugerð skal sett um námskeið fyrir verkstjóraefni, er til slíkrar 

kennslu verður stofnað, samkvæmt lögum um verkstjóranámskeið, nr. 49/1961. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um verkstjóranámskeið, nr. 49 23. marz 
1961, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 17. október 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Brynjólfur Ingólfsson. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Þórarins Olgeirssonar, 
ræðismanns í Grimsby, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

22. október 1962. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Þórarins Olgeirssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Þórarins Olgeirssonar, ræðismanns í Grimsby. 

2. gr. 
Sjóðurinn er gjöf Þórarins, upphaflega í verðbréfum Byggingarsjóðs verzlunar- 

manna í Reykjavík, LD nr. 1—20, 2000 kr. hvert með 519% vöxtum, en nú að fjár- 
hæð kr. 140764.36 — eitt hundrað og fjörutíu þúsund sjö hundruð sextíu og fjórar 
36400 — krónur, talinn undir nafninu Styrktarsjóður togarasjómanna i reikningum 
Hrafnistu, dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja aldraða togarasjómenn skv. nánari ákvörðun 

stjórnar sjóðsins. 
4. gr. 

Eigi skal veita fé úr sjóðnum fyrr en hann er orðinn kr. 1000000.00 — ein milljón 

króna —. 
5. gr. 

Árlegir vextir leggjast við höfuðstólinn, unz hann hefur náð greindri fjárhæð. 
Auk vaxtanna renna í sjóðinn gjafir og áheit, ef því er að skipta. 

6. gr . gr. 
Höfuðstól sjóðsins má eldrei skerða, meðan sjóðurinn starfar eftir þessari skipu- 

lagsskrá, en vexti af höfuðstól og aðrar tekjur, er sjóðnum kunna að áskotnast, má 

nota jafnóðum, eftir að náð er því marki, er sett er í 4. gr. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins er stjórn Sjómannadagsráðs á hverjum tíma. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið, og skulu endurskoðendur sjóðs- 

ins vera þeir sömu sem endurskoðendur Sjómannadagsráðs. Stjórn sjóðsins skal 
halda gerðabók fyrir sjóðinn, þar sem bókaðar eru allar ákvarðanir sjóðsstjórnar 
og annað varðandi sjóðinn, þar á meðal reikningar sjóðsins skulu birtir með reikn- 
ingum Sjómannadagsráðs. 

9. gr. 
n 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 25. september 1962. 

Kristens Sigurðsson. Pétur Sigurðsson, Guðm. Oddsson, 

form. gjaldkeri. 

Hilmar Jónsson. Tómas Sigvaldason.



31. október. 413 Nr. 180. 

REGLUGERÐ 

um Verðlagsráð sjávarútvegsins. 

1. gr. 
Ráðherra sá, sem fer með sjávarútvegsmál, skipar fulltrúa og varafulltrúa í 

Verðlagsráð sjávarútvegsins til tveggja ára í senn miðað við 1. október. Starfsár 
ráðsins er frá 1. október til 30. september. 

(sí 

2. gr. 
Á fyrsta fundi verðlagsráðs hvert starfsár, kýs ráðið sér formann og ritara, annan 

úr hópi fisksöluaðila, en hinn úr hópi fiskkaupenda, svo og varaformann og vara- 
ritara á sama hátt, og skulu þeir í samráði við framkvæmdastjóra undirbúa fundi 
ráðsins. 

3. gr. 
Verðlagsráð ræður sér framkvæmdastjóra, með samþykki ráðherra, til að annast 

dagleg störf. Framkvæmdastjóri ræður, í samráði við verðlagsráð, annað starfsfólk 
eftir því, sem þörf krefur. 

4. gr. 
Kjósi aðili að verðlagsráði að neyta heimildar laga til að skipta um fulltrúa í 

ráðinu eftir því hvers konar verðákvarðanir skulu teknar, skal tilkynna ráðuneytinu 
þá staðgengla sem varafulltrúa í ráðið. Fulltrúaskipti skulu tilkynnt framkvæmda- 
stjóra verðlagsráðs með nægum fyrirvara, áður en fundir hefjast, fyrir hvert verð- 
ákvörðunartímabil. Sömu fulltrúar skulu að forfallalausu sitja alla fundi ráðsins um 
hverja verðákvörðun, þar til henni er lokið. 

5. gr. 
Framkvæmdastjóri, í samráði við formann og ritara verðlagsráðs, skal boða fundi 

í verðlagsráði. Tilkynna skal fulltrúum í verðlagsráði með a. m. k. 7 daga fyrirvara, 
hvenær fundir skuli hefjast um hverja verðákvörðun. Geti skipaður aðalfulltrúi ekki 
mætt á fundi ráðsins vegna forfalla, skal hann koma boðum þar um til varafulltrúa 
sins í verðlagsráði og framkvæmdastjóra, svo tímanlega, að varafulltrúi eigi þess 
kost að mæta á þeim fundi. 

6. gr. 
Enginn fulltrúi getur farið með nema eitt atkvæði á fundum verðlagsráðs. Verð- 

lagsákvarðanir verða því aðeins teknar, að ráðið sé fullskipað. Þó getur enginn 
fulltrúi hindrað starfsemi ráðsins með fjarveru, hafi hann verið löglega boðaður til 
fundar. Um málefni, er allir verðlagsráðsmenn fjalla um, skal tilhögun vera sú, að 
aðilar tilnefndir af seljendum og kaupendum skulu fara með 6 atkvæði hvorir um 
sig, er skiptast jafnt á viðstadda fulltrúa. Séu atkvæði jöfn í máli, er ekki varða 
verðákvarðanir, sker sjávarútvegsmálaráðherra úr. 

7. gr. 
Verðlagsári fiskideildar, vegna verðákvörðunar á bolfiski og flatfiski, skal skipt 

í eftirtalin 3 veiðitímabil: 

A) 1. janúar til 31. maí, 
B) 1. júní til 30. september, 

C) 1. október til 31. desember.
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Verð á öðrum tegundum sjávarafla, að undanskilinni síld, svo sem rækjum, 
humar o. fl, skal verðlagsráði heimilt að ákveða á öðrum tíma en greinir hér á 
undan eftir því, sem þörf krefur hverju sinni. 

8. gr. 
Verðlagsráð (fiskideild) skal leitast við að ná samkomulagi um lágmarksverð 

fisktegunda fyrir eitt ár í senn, og skal þá hafa lokið verðákvörðunum sínum fyrir 
10. desember ár hvert. Náist ekki einróma samkomulag í verðlagsráði um verð fyrir 
tilskilinn tíma, skal vísa ágreiningsatriðum til yfirnefndar þegar í stað. Yfirnefndin 
skal hafa fellt fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði og tilkynnt fiskverð eigi síðar 

en 31. desember ár hvert. 

9. gr. 
Kjósi verðlagsráð (fiskideild) að gefa út verðákvörðun fyrir eiit veiðitímabil í 

senn skv. 7. gr., skal þeirri ákvörðun verðlagsráðs fyrir hvert veiðitímabil vera lokið 
20 dögum áður en viðkomandi veiðitímabil hefst. Að öðrum kosti vísast ágreinings- 
atriðum til yfirnefndar, sem fellir fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði eins og 
greinir í 8. gr. og skal fiskverð tilkynnt áður en nýtt veiðitímabil hefst. 

10. gr. 
Landinu skal skipt í 2 síldveiðisvæði: 
A. Norður- og Austurlandssvæði: 

Frá Rit norður um að Hornafirði. 
B. Suður- og Vesturlandssvæði: 

Frá Hornafirði vestur um að Rit. 

11. gr. 
Verðlagsári sildardeildar á hvoru svæði skv. 10. gr. skal skipt í eftirtalin veiði- 

tímbil: 
1. Norður- og Austurlandssvæði: 

a. 10. júní til 30. september. 
Veiðist sild á öðrum tíma á þessu svæði, skal verðlagsráð ákveða verð 

á þeirri sild. 
2. Suður- og Vesturlandssvæði: 

a. 1. marz til 31. ágúst. 
b. 1. september til febrúarloka. 
Verðákvarðanir síldardeildar verðlagsráðs skulu liggja fyrir með sama fyrir- 

vara og mælt er um í 9. gr. um fiskideild. 

12. gr. 

Verðlagsráðsmönnum svo og starfsmönnum verðlagsráðs er bannað, að við- 
lagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að 
skýra óviðkomandi aðilum frá þeim atriðum, er þeir verða áskynja um af skýrslum 
þeim, sem látnar eru verðlagsráði í té samkvæmt lögum nr. 97/1961, svo og því sem 
fram fer á fundum verðlagsráðs, að því leyti sem það varðar einstaka menn eða 

einstök fyrirtæki. 
13. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 97 frá 18. desember 1961, um 
verðlagsráð sjávarútvegsins, öðlast gildi þegar í stað og birtist öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 31. október 1962. 

Emil Jónsson.   
Jón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð varðandi gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 273 

30. desember 1950. 

1. gr. 
Liður e í 39. gr. KV. kafla reglugerðarinnar falli niður. 
Í stað hans komi nýr liður, er verður því 39. gr. e, svohljóðandi: 
Amfetamín, dexamfetamín, metamfetamín og önnur skyld og álíka hættuleg efni 

og sölt þeirra, og er óheimilt að láta úti í einu meira en 150 mg handa einstaklingi. 
Enn fremur fenmetralin (Preludin) og metýlfenídat (Ritalin) og sölt þessara 

efna, en af því fyrrgreinda má aðeins láta úti í einu 750 mg og af því síðargreinda 
aðeins 300 mg handa einstaklingi. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 1. nóvember 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Baldur Möller. 

5. nóvember. Nr. 182. 

REGLUGERÐ 

um landsútsvör. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Greiða skal landsútsvör í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga samkvæmt reglugerð þessari. 

2. gr. 
Landsútsvör miðast við tvenns konar gjaldstofn: 

1. Hagnað skv. H. kafla þessarar reglugerðar. 
2. Heildarsölu skv. HI. kafla þessarar reglugerðar. 

TI. KAFLI 

Um landsútsvör af hagnaði. 

3. gr. 
Landsútsvör af hagnaði greiða þessir aðilar: 
Afengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna. 
Landsútsvar þeirra aðila, sem um ræðir í þessari grein, skal vera 5% — fimm af 

hundraði — af árlegum hagnaði. 

4. gr. 
Hagnaður telst sama og hreinar tekjur félaga til skatts, ákvarðaðar á þann hátt, 

sem lög nr. 70/1962 um tekjuskatt og eignarskatt og reglugerð skv. þeim lögum kveða 
á um.
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III. KAFLI 

Um landsútsvör af heildarsölu. 

5. gr. 
Landsútsvör af heildarsölu greiða þessir aðilar: 

1. Síldarverksmiðjur ríkisins, Áburðarverksmiðjan hf., Sementsverksmiðja ríkisins, 

Viðtækjaverzlun ríkisins, Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
Landsútsvar þessara aðila skal vera 1%%% — einn og hálfur af hundraði — 

af heildarsölu. 
2. ben, sem flytja inn olíu og olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu innan- 

ands. 
Landsútsvar þessara aðila skal vera 13 % — einn og einn þriðji af hundraði — 

af heildarsölu. 
6. gr. 

Til heildarsölu skv. 5. gr. telst sérhver sala eða afhending vöru, vinnu og þjón- 

ustu eða annarra verðmæta. 
Eftirtalið telst þó ekki með í heildarsölu: 

1. Andvirði fasteigna og lausafjár, sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við 
starfsemi sína, enda geti slík sala ekki talizt til atvinnurekstrar. 

2. Andvirði verðbréfa. 
3. Söluskattur af viðskiptum skv. II. kafla laga nr. 10/1960. 

7. gr. 
Landsútsvar miðast við heildarsölu skv. 6. gr., án frádráttar nokkurs kostnaðar. 

Þó má draga frá sölunni afskrifaðar skuldir, sem áður hafa verið taldar með í heildar- 
sölu til landsútsvars, enda stafi þær af landsútsvarsskyldri sölu. 

IV. KAFLI 

Um framtöl, álagningu, tilkynningar, kærur, innheimtu o. fl. 

8. gr. 
Fyrir 1. marz ár hvert skulu gjaldskyldir aðilar ótilkvaddir senda skattstjóranum 

í Reykjavík framtal til landsútsvars. 
Framtalinu skulu fylgja rekstrar- og efnahagsreikningar næst liðins árs, svo og 

önnur þau gögn, sem skattstjóra þykir við þurfa, til þess að landsútsvar og skipting 
þess verði réttilega ákveðið. Framtalsskýrslur og önnur gögn skulu vera í því formi, 
sem skattstjóri ákveður. 

Þeir aðilar, sem skattskyldir eru til tekju- og eignarskatts og hafa heimilisfang 

í Reykjavík, þurfa þó ekki að gera sérstakt framtal til landsútsvars, hafi þeir skilað 
skattstjóra tekju- og eignarskattsframtali fyrir 1. marz, enda hafi því fylgt full- 

nægjandi gögn til álagningar og skiptingar landsútsvarsins. 

9. gr. 
Þegar framtalsfrestur er liðinn, ákveður skattstjórinn í Reykjavík í umboði fé- 

lagsmálaráðuneytisins landsútsvar gjaldanda samkvæmt framtali hans. Sé framtals- 
skýrsla ófullnægjandi í heild eða einstökum atriðum, tortryggileg eða sýnilega gerð 
til málamynda, eða ekki talið fram innan tilskilins frests, skal beita ákvæðum VI. og 
VII kafla laga nr. 70/1962 um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem við á. 

10. gr. 
Nú rekur gjaldskyldur aðili atvinnu eða starfsemi frá heimilisfastri atvinnu- 

stöð utan heimilissveitar sinnar, eða þar sem aðal atvinnustöð er staðsett, og skal



5. nóvember. 417 Nr. 182. 

hann þá láta fylgja framtali sínu fullnægjandi greinargerð um heildarsölu á hverjum 

stað. 
Atvinnustöð telst heimilisföst í sveitarfélagi, ef gjaldskyldur aðili hefur þar 

fasteign til afnota fyrir starfsemi sína. 
Skattstjóri ákveður eftir framlögðum gögnum, hve mikill hluti landsútsvarsins 

skuli lagður á hverja atvinnustöð. Fjórðungur landsútsvars, sem lagt er á hverja 
atvinnustöð, skal koma í hlut þess sveitarfélags, þar sem hún telst heimilisföst. 

Við skiptingu landsútsvarsins skv. II. kafla skal farið eftir hlutfallinu á milli 
heildarsölu fyrirtækisins og sölu þess í hverju sveitarfélagi. 

Nú hefur gjaldskyldur aðili eigi talið fram til landsútsvars eða framtali hans er 

ábótavant á þann hátt, sem segir í 9. gr., og landsútsvar því verið áætlað, og skal 
þá skattstjóri einnig áætla, hversu landsútsvarið skuli á lagt í hverju því sveitar- 
félagi, þar sem honum er kunnugt um, að gjaldandi hafi heimilisfasta atvinnustöð og 
með hliðsjón af þeim tilkynningum og gögnum, sem honum hafa borizt frá sveitar- 

stjórnum, sbr. 11. gr. 

11. gr. 
Telji sveitarstjórn, að gjaldskyldur aðili hafi haft heimilisfasta atvinnustöð í 

sveitarfélaginu, skal hún tilkynna skattstjóranum í Reykjavík kröfu sína um hlut- 
deild í landsútsvari skv. 10. gr. fyrir 1. marz. Sveitarstjórn láti fylgja tilkynningunni 
upplýsingar eða sögn til stuðnings kröfu sinni til landsútsvars. 

Berist skattstjóra eigi tilkynning frá sveitarfélagi, svo sem fyrir er mælt í 1. mgr. 
þessarar greinar, og ekki eru fyrir hendi fullnægjandi gögn um skiptingu gjald- 
stofnsins milli sveitarfélaga, hefur sveitarfélag glatað rétti sínum til fjórðungs lands- 
útsvarsins skv. 10. gr. Fellur sá hluti til skiptingar með 34 hlutum landsútsvars 

skv. 2. mgr. 20. greinar laga nr. 69/1962 um tekjustofna sveitarfélaga. 

12. gr. 
Álagningu landsútsvars skal vera lokið fyrir 1. júní ár hvert. 
Skattstjóri semur skrá um gjaldendur landsútsvars. Þar skal tilgreina nafn og 

heimilisfang hvers gjaldanda, heildarfjárhæð landsútsvars, svo og hluta hvers sveitar- 
félags í fjórðungi útsvarsins, sbr. 10. gr. Skrá þessa ber skattstjóra að senda félags- 
málaráðuneyti og viðkomandi sveitarfélögum þann hluta hennar, er þau varðar. 
Jafnframt tilkynnir skattstjóri gjaldanda í ábyrgðarbréfi um heildarlandsútsvar, er 

honum hefur verið gert að greiða. 
Landsútsvar greiðist til félagsmálaráðuneytisins. 
Nú kemur í ljós, eftir að árlegri álagningu er lokið, að aðila, sem lagt skyldi 

hafa verið á, hefur verið sleppt af skrá, eða honum hefur eigi verið gert að greiða 
landsútsvar af öllum gjaldstofni, og skal þá skattstjóri leiðrétta það með nýrri álagn- 
ingu, en gera skal aðila aðvart og gefa honum kost á að sæta réttar síns, áður en 
álagning fer fram. Skattstjóri tilkynnir síðan gjaldanda, félagsmálaráðuneyti og 
viðkomandi sveitarstjórn breytingu á landsútsvari á sama hátt og segir í 2. mgr. 
þessarar greinar. Um kærur og fresti fer eftir ákvæðum 13. og 14. gr. 

Ekki skal reikna landsútsvar að nýju lengra aftur í tímann en 4 ár. Hafi gjald- 
andi skýrt frá tekjum sínum eða heildarsölu lægri en vera ber, má þó reikna lands- 
útsvarið 6 ár aftur í tímann. Reiknast þá dráttarvextir frá þeim tíma, sem lands- 
útsvarið hefði að réttu lagi verið gjaldkræft. 

13. gr. 
Gjaldandi getur kært álagningu landsútsvara til skattstjóra. Kæra skal vera skrif- 

leg og hafa borizt skattstjóra innan 15 daga frá því ábyrgðarbréf um álagninguna, 

sbr. 12. gr., var póstlagt.
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Fyrir 1. júlí skal skattstjóri hafa úrskurðað kærur og leiðrétt skrá þá, sem um 
ræðir i 12. gr., skv. þeim úrskurðum. Tilkynnir hann síðan kærendum úrskurði sína 
í ábyrgðarbréfi. Jafnframt tilkynnir hann félagsmálaráðuneytinu og viðkomandi sveit- 
arfélagi breytingar. 

14. gr. 
Vilji gjaldandi ekki una við úrskurð skattstjóra, setur hann áfrýjað honum 

með skriflegri kæru til ríkisskattanefndar innan 15 daga frá póstlagningu úrskurðar 
skattstjóra. Ríkisskattanefnd skal úrskurða kæruna innan tveggja vikna frá móttöku 
hennar, nema fresta verði úrskurði vegna ófullnægjandi gagna. Ríkisskattanefnd sendir 
úrskurð sinn til gjaldanda, félagsmálaráðuneytisins, viðkomandi sveitarfélags og 
skattstjórans í Reykjavík. Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um 
gjaldhæð. Ágreiningi um gjaldskyldu og gjaldstofna má einnig skjóta til úrskurðar 
félagsmálaráðherra. Heimilt er og að bera málið undir dómstóla. 

15. gr. 
Telji sveitarstjórn, að réttur hennar sé fyrir borð borinn að því er varðar álagn- 

ingu landsútsvars eða skiptingu þess, getur hún leitað úrskurðar um málið hjá sömu 
aðilum og nefndir eru í 13. og 14. gr., innan þeirra kærufresta, sem þar eru ákveðnir. 

16. gr. 
Gjalddagi landsútsvars er 15. ágúst ár hvert. 
Sé álagningu af einhverjum ástæðum eigi lokið fyrir þann tíma, skal gjalddagi 

vera 10. dagur frá póstlagningu tilkynningar um álagningu. Sama gildir um álagn- 
ingu skv. 4. mgr. 12. gr. 

Kæra eða málsskot frestar ekki eindaga landsútsvars né viðurlögum við van- 
greiðslu þess, en sé landsútsvar lækkað með úrskurði eða dómi, skal þegar endur- 
greiða það, sem lækkuninni nemur. 

17. gr. 
Sé landsútsvar ekki greitt innan tveggja mánaða frá gjalddaga, skal greiða 1% 

dráttarvexti af skuldinni fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, talið frá gjald- 
daga, unz gjaldið er greitt að fullu. 

Landsútsvar ásamt dráttarvöxtum má taka lögtaki, sbr. lög nr. 29/1885. 

18. gr. 
Félagsmálaráðuneytið innheimtir landsútsvör vegna Jöfnunarsjóðs. 
Jöfnunarsjóður endurgreiðir sveitarfélagi fjórðung landsútsvars skv. 3. mgr. 10. gr. 

19. gr. 
Skattyfirvöldum og innheimtumönnum, svo og starfsmönnum þeirra, 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. 

20. gr. 
Landsútsvör skv. 3. gr. skal í fyrsta sinn greiða af hagnaði af rekstri ársins 1962. 

Landsútsvör skv. 1. tölul. 5. gr. skal í fyrsta sinn miða við heildarsölu á árinu 1962, 
og landsútsvör skv. 2. tölul. 5. gr. skal í fyrsta sinn miða við heildarsölu á árinu 1961. 

Á árinu 1962 skulu aðilar þeir, sem um ræðir í 2. tölul. 5. gr., hafa skilað framtali 
og tilskildum gögnum um heildarsölu fyrir 25. nóv. 1962. Fyrir sama tíma skulu 

sveitarstjórnir hafa sent skattstjóranum í Reykjavík tilkynningar þær, er um ræðir 

í 11. gr. varðandi þá aðila, sem gjaldskyldir eru árið 1962.
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Gjalddagi landsútsvara, sem lögð eru á heildarsölu ársins 1961, skal vera 31. des. 
1962. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 28. april 1962 um 
tekjustofna sveitarfélaga, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 5. nóv. 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  
Hjálmar Vilhjálmsson. 

5. nóvember. . Nr. 183. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Bessastaðahreppi. 

Eftir beiðni hreppsnefndar Bessastaðahrepps í Gullbringusýslu og tillögu skipu- 
lagsstjóra ríkisins, hefur ráðuneytið, samkvæmt heimild í 17. gr. laga nr. 55/1921, 
ákveðið, að lög nr. 55/1921 skuli taka til byggingarlóða í Bessastaðahreppi. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. nóv. 1962. 

Emil Jónsson. 
  
Hjálmar Vilhjálmsson. 

8. nóvember. Nr. 184. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Staðarhreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt í Staðarhreppi skal innheimta með 100% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 69/1962. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69/1962, 5. gr. sbr. 3. gr., 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. nóvember 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  
Hjálmar Vilhjálmsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. 

I. KAFLI 

Stofnun og skipulag bankans. 

1. gr. 

Iðnaðarbanki Íslands hf. er stofnaður samkvæmt heimild í lögum nr. 113 frá 
29. desember 1951. 

Bankinn er hlutafélag og er hlutafé hans 6% milljón króna, en heimilt að auka 
það í allt að 10 millj. króna, sbr. lög nr. 30 frá 18. apríl 1962. 

II. KAFLI 

Starfsemi bankans. 

A. Innlán. 

2. gr. 
Sparisjóðsdeild bankans tekur við fé til ávöxtunar í sparisjóðsbækur, minnst 

10 krónur í senn. Þó er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum upp- 
hæðum til ávöxtunar, ef bankastjóri telur það óhagkvæmt. 

3. gr. 
Þegar innistæða nemur minnst 10 krónur, reiknast vextir af heilum krónum frá 

og með næsta degi eftir að féð er lagt inn. 
Vextir reiknast 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. 
Vexti skal færa í sparisjóðsbók, þegar hún í fyrsta sinn er sýnd í bankanum 

eftir að þeir voru lagðir við innistæðuna. 

4. gr. 
Af fé, sem stendur inni í sparisjóðsbók, verður greitt það, er menn óska, án 

uppsagnarfrests. Þó er bankastjóra heimilt að áskilja, að upphæðum frá 10 000—-30 000 
krónum sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir með tveggja mánaða 
fyrirvara. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að greiða meira en 
30 000 krónur á mánuði hverjum úr sömu sparisjóðsbók. 

5. gr. 
Viðskiptamaður, sem stofnar nýja sparisjóðsbók, greiðir fyrir hana gjald sam- 

kvæmt ákvörðun bankastjóra. 
Sá, sem leggur inn eða tekur út fé úr sparisjóðsbók, skal afhenda útfyllt eyðu- 

blað samkvæmt nánari ákvörðun bankastjóra. Sparisjóðsbækur skulu að jafnaði bera 
nafn eiganda þeirra, en heimilt er einnig að auðkenna þær eða að þær séu nafnlausar 
án auðkenna. Vanti einhverjar þær upplýsingar, sem eyðublaðið krefst, getur bankinn 
neitað um afgreiðslu. 

Þegar fé er lagt inn eða tekið úr sparisjóðsbók, skal það fært í bókina, og nægir 
þá kvittun gjaldkera sé um vélabókhald að ræða. Heimilt er þó að taka við inn- 
borgun gegn kvittun, án þess að sparisjóðsbók sé sýnd, enda fellur slík kvittun úr 

gildi, þegar innborgun hefur verið færð í bókina, næst þegar bókin er sýnd í bankanum. 
Eigendur sparisjóðsbóka geta mælt svo fyrir, að aðrir en þeir sjálfir megi ekki
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leggja inn eða taka út fé úr bókum þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandar- 
sýnishorn sitt um leið. Að öðrum kosti ber bankinn eigi ábyrgð á heimildarlausri 
úttekt eða innborgun. 

6. gr. 
Bankastjóra er heimilt að segja lausu fé í sparisjóðsbókum með þriggja mánaða 

fyrirvara, annað hvort með áritun í bókina eða auglýsingu í Lögbirtingablaði. Eftir 
að sá fyrirvari er liðinn, greiðast engir vextir af því fé, sem sagt er upp. 

7. gr. 
Glatist sparisjóðsbók, ber eiganda að snúa sér til bankans, er annast um að hand- 

hafa hennar verði stefnt, samkv. 19. gr. laga um Landsbanka Íslands, nr. 11 1961, sbr. 
10. gr. laga um Iðnaðarbanka Íslands hf. Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

8. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 19% ár samfleytt, skal 

með auglýsingu, er skal birt með misseris fyrirvara á þann hátt sem segir Í 7. gr., 
skorað á eiganda að vitja fjárins. Gefi hann sig eigi fram, áður en fresturinn er 
liðinn, er viðskiptabók hans ógild, en féð ásamt vöxtunum rennur í bankann, sbr. 
2. gr. laga nr. 14 1905. 

9. gr. 
Sparisjóðsdeildin tekur við fé til ávöxtunar á ávísanareikning, sem stofnaður 

er með a. m. k. 2000 króna innborgun. 

Bankinn greiðir út fé af ávísanareikningum gegn tékkum, sem ritaðir eru á sér- 
stök eyðublöð bankans og útgefin af eiganda reiknings eða þeim, sem hann hefur 
gefið umboð. Sá, sem heimild hefur til útgáfu tékka á reikning, skal afhenda bank- 
anum rithandarsýnishorn sitt. 

Bankinn getur neitað að greiða tékka, sem eigi er rétt útfylltur samkvæmt formi 
sínu. 

Greiði bankinn falsaðan tékka eða tékka, sem gefinn hefur verið út í heimildar- 
leysi og tékkinn er útgefinn á eyðublað úr tékkhefti, sem reikningseigandi hefur 
sjálfur fengið, skal hann bera skaðann, nema augljósu gáleysi starfsmanna bankans 
sé að kenna. 

10. gr. 
Reikningseiganda, sem gefið hefur út tékka á meira fé en hann á innistæðu fyrir, 

skal tilkynnt, að reikningi hans verði lokað, ef eigi verður strax úr bætt. Sé um ítrekun 
eða alvarlegt misferli að ræða, er bankanum heimilt að loka reikningnum tafarlaust. 

11. gr. 
Bankastjóri ákveður, hvort innborganir og útborganir af ávísanareikningi skuli 

færðar í ávísanabók reikningseiganda eða honum látið í té endurrit reiknings síns eins 
oft og bankastjóri telur fært. 

Á vísanabækur eru ekki úttektarheimild. 

12. gr. 
Bankanum er heimilt að greiða út fé af ávísanareikningi samkvæmt skriflegum 

fyrirmælum reikningseiganda eða símskeyti hans, staðfestu á venjulegan hátt, enda 
gangi greiðslan inn á annan reikning við bankann eða til annars banka eða sparisjóðs. 

Ráðstöfun fjár samkvæmt 1. mgr. er því aðeins heimil, að reikningseiganda sé 
ekki mögulegt að ráðstafa fénu samkvæmt 2. mgr. 9. gr.
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Bankinn tekur á móti fé til ávöxtunar á hlaupareikningum og reikningslánum. 
Fé það, sem inni stendur á ávísanareikningum verður greitt út án uppsagnar- 

frests. 
14. gr. 

Um ávísanareikninga gilda að öðru leyti reglur 2.—8. gr. eftir því sem við á. 

B. Útlán. 

15. gr. 
Útlánastarfsemi bankans skal hagað svo, að sem bezt samrýmist aðalhlutverki 

hans, að styðja verksmiðjuiðnað og handiðnað í landinu. 

16. gr. 
Bankinn leysir útlánastarfsemi sína af hendi með: 
Kaupum á víxlum. 
Yfirdráttarlánum á hlaupareikningum og teikningslánum. 
Kaupum á skuldabréfum. Go

 
DO

 
pm

 

17. gr. 
Synjun bankans á lánbeiðnum þarf ekki að vera skrifleg, og ekki verður bankinn 

krafinn um ástæður til synjunar. 

18. gr. 
Bankastjóri skal að jafnaði krefjast þess, að settar séu tryggingar fyrir útlánum 

bankans, svo sem fasteignaveð, sjálfsvörzluveð í lausafé, handveð, ábyrgð eða aðrar 
tryggingar, sem bankastjóri telur fullnægjandi. 

19. gr. 
Um reikningslán skal gerður sérstakur lánssamningur og undirritaður af banka- 

stjóra og lántakanda. Skal í honum greint hámark lánsins, uppsagnarfrestur af hálfu 
beggja aðila, trygging fyrir láninu og hverja vexti skuli greiða, bæði af skuld og inni- 
stæðu. Reikningslán skulu að jafnaði einungis veitt gegn fasteignaveði eða handveði 
í vel tryggðum verðbréfum, en heimilt er þó að taka aðrar tryggingar, ef sérstök 
ástæða þykir til. 

Lán þessi skulu veitt með því skilyrði, að annaðhvort sé hægt að heimta viðbótar- 
veð eða frekari tryggingu, ef veðið rýrnar, svo að þessa álítist þörf eða afborgana af 
láninu, þótt gjalddagi sé eigi kominn. 

Heimilt er að veita yfirdrætti á reikningslánum á sama hátt og hlaupareikningum. 

20. gr. 
Um útborgun lána samkvæmt yfirdráttum á hlaupareikningum og reikningslánum 

gilda reglur 24. mgr. 9. gr., 10. gr. og 12. gr. reglugerðar þessarar.   

21. gr. 
Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti en að framan greinir, enda 

sé þess sætt, að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi. 

C. Ábyrgðir. 

22. gr. 
Bankanum er heimilt að ábyrgjast greiðslur til innlendra eða erlendra aðila fyrir 

viðskiptamenn sína, gegn skilyrðum þeim, sem bankastjóri ákveður hverju sinni.
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Ábyrgð er einföld, nema annað sé tekið fram. 
Sá, sem óskar ábyrgðar bankans, skal sækja um hana skriflega. 

D. Innheimta. 

23. gr. 
Bankinn annast innheimtur fyrir innlenda og erlenda kröfuhafa hérlendis og 

erlendis. 
24. gr. 

Bankinn hefur með höndum umsjón og varðveizlu eigna, samkvæmt nánari 
ákvörðun bankastjóra og bankaráðs. 

25. gr. 
Bankinn annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

TIl. KAFLI 

Stjórn bankans. 

26. gr. 
Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa, svo sem segir í samþykktum bankans, 

svo og bankaráð, sem kosið er á aðalfundi hans. Bankaráð ræður bankastjóra. 

27. gr. 
Bankaráðið heldur reglulega fundi eigi sjaldnar en tvisvar í hverjum mánuði. 

Aukafundi skal halda, þegar formaður eða meiri hluti bankaráðs eða bankastjóri 
telur þess þörf. Til þess að gerð verði gild ályktun, verða eigi færri en 5 bankaráðs- 
menn, aðalmenn eða varamenn þeirra, að sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum, 
nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum eða öðrum lögmætum fyrirmælum. Þegar 
jöfn eru atkvæði, ræður atkvæði formanns. Það, sem gerist á fundum bankaráðs, 

skal bókað í sérstaka gerðabók. Hver sá, sem rétt á að sitja fundi bankaráðs, getur 
krafizt þess, að bókaðar séu athugasemdir hans og ágreiningsálit. 

Bankastjóra er rétt og skylt að sitja fundi bankaráðsins og taka þátt í umræðum, 
nema rætt sé um mál, er snertir hann sjálfan. 

Á hverjum reglulegum fundi skal bankastjóri leggja fyrir bankaráðið skýrslu 
um útlán bankans, hve mikið af fé hans sé bundið í hverri atvinnugrein, um verð- 

bréfaeign hans, um innlánsfé í honum og um það, hve mikið af því megi taka út 
fyrirvaralaust, og um annað það, er bankaráðinu þykir nauðsynlegt, til þess að geta 
haft fullkomið eftirlit með starfsemi bankans. 

Formaður bankaráðsins hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starfsemi 
bankans, en hinir bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit ásamt honum. 

28. gr. 
Utibú bankans annast þau bankastörf, sem bankaráð og bankastjóri ákveða og 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 

IV. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun. 

29. gr. 
Ársreikningi Iðnaðarbankans, sem miðast við almanaksárið, skal lokið fyrir 

marzmánaðarlok, en yfirlit um hag bankans skal gera mánaðarlega. Reikningsyfirlit 
skal birta í Stjórnartíðindum eftir hverja 6 mánuði. Reikningurinn skal vera svo 
sundurliðaður, að hann sýni glögga mynd af hag bankans.
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30. gr. 
Aðalfundur í hlutafélaginu kýs með hlutfallskosningu tvo bókhaldsfróða endur- 

skoðendur til eins árs í senn. Skulu þeir rannsaka reikninga bankans og bera saman 
við bækurnar og við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslur á þeim 
skulu þeir einnig rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið sýni rétta 
mynd af því, sem fram hefur farið. 

Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða að 
nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá eiga þeir að benda bankastjóra og banka- 
ráði á það og gera tillögur um endurbætur. 

31. gr. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti ársfjórðungslega fyrirvaralaust sann- 

reyna, hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á sama hátt á 
óákveðnum tíma, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, rannsaka hjá þeim starfs- 
mönnum bankans, sem hafa fé undir höndum, hvort það fé er í sjóði hjá þeim, sem 
á að vera í þeirra vörzlum. 

Enn fremur skal sams konar rannsókn fara fram á útibúum bankans, sem stofnuð 

kunna að verða, fyrirvaralaust að minnsta kosti einu sinni á ári. 

32. gr. 
Endurskoðendur skulu gefa skýrslu um störf sín til bankaráðs, er fylgja skal 

ársreikningum bankans, svo og endranær, þegar þeim þykir ástæða til. 

33. gr. 
Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum bankans skulu þannig gerðar, að 

glöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. 

34. gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal framkvæma hina daglegu endurskoðun allra 

deilda bankans og skulu reglur um endurskoðunardeild settar af bankaráði. 

35. gr. 
Laun endurskoðenda skulu ákveðin af aðalfundi Iðnaðarbankans. Rétt er, að 

bankaráð setji endurskoðendum erindisbréf. 

V. KAFLI 

Sérréttindi bankans. 

36. gr. 
Iðnaðarbankinn hefur sparisjóðsréttindi og nýtur í hvívetna sömu réttinda sem 

Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 19. og 21.—23. gr. laga nr. 11 1961. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

97. gr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að gjaldkeri hafi undirritað 

þær og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar, sbr. þó 1. málslið 3. 
mgr. 5. gr.
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38. gr. 
Ekki verða gefnar upplýsingar um viðskipti manna við bankann, skuldir þeirra 

né eignir. 
Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það, að þeir með 

árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, sem þeim eru falin, og ekki gera 
neinum óviðkomandi kunnugt um málefni bankans né um viðskipti einstakra aðila 
við hann. 

39. gr. 
Bankastjóri má ekki vera skuldskeyttur bankanum. 

40. gr. 

Starfsmenn bankans mega ekki, án leyfis bankastjóra, taka að sér annað launað 

starf eða reka atvinnu. 

41. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfstíma 

bankans, þegar þess er þörf. 

42. gr. 
Starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn annarra gangvart 

bankanum. 

VII. KAFLI 

Um Iðnlánasjóð. 

43. gr. 
Iðnlánasjóður skal vera sérstök deild í Iðnaðarbankanum með aðskildum fjár- 

hag og bókhaldi og ber sjálfur kostnað af rekstri sinum. Um Iðnlánasjóð fer að 
öðru leyti eftir þeim sérstöku lögum, sem um hann gilda, og reglugerðum, sem settar 
kunna að verða af ráðherra. 

44. gr. 
Breytingar á reglugerð þessari má einungis gera á aðalfundi Iðnaðarbankans, enda 

staðfesti ráðherra þær. 

Þannig samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands hf., hinn 2. júní 1962. 

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands hf. 

Sveinn B. Valfells. Sveinn Guðmundsson. Einar Gíslason. 

Magnús Ástmarsson. Guðmundur H. Guðmundsson. 

Framanrituð reglugerð staðfestist sem reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf., nr. 66 6. nóvember 
1952. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 9. nóvember 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Nafn félagsins er „Iðnaðarbanki Íslands hf.“, í samþykktum þessum kallað Iðn- 

aðarbankinn. 

2. gr. 
Heimili Iðnaðarbankans, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. Auk aðal- 

skrifstofunnar má setja á stofn afgreiðslustofur í Reykjavík eftir þörfum, og útibú 
má stofna utan Reykjavíkur eftir því, sem þörf þykir og ástæður leyfa. 

3. gr. 
Hlutverk Iðnaðarbankans er að reka bankastarfsemi, er sérstaklega miði að því 

að styðja verksmiðjuiðnað og handiðnað í landinu. 

II. KAFLI 

Um hlutafé Iðnaðarbankans. 

4. gr. 
Hlutafé Iðnaðarbankans er sex og hálf milljón króna, en lögmætur hluthafa- 

fundur getur ákevðið, skv. lögum nr. 30/1962, að auka hlutaféð í allt að 10 millj. kr., 
og skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að aukningunni í réttu hlutfalli við hlutafjár- 
eign sína. Hafi hluthafi eigi neytt forkaupsréttar síns innan þriggja mánaða frá aug- 
lýsingu bankaráðs um hlutafjárauka, skal heimilt að bjóða út innanlands það, sem á 
vantar samþykktan hlutafjárauka. Hlutaféð er allt jafnrétthátt. 

5. gr. 
Hlutabréf hljóða á nafn. — Hlutabréfin eru að nafnverði kr. 250.00, kr. 500.00, 

kr. 1 000.00, kr. 5 000.00 og kr. 100 000.00. — Hlutabréfin skiptast í fjóra flokka (A, B, 
C, D) eftir uppruna þeirra, og bréf í hverjum flokki hafa framhaldandi tölumerki. 
Í flokki A eru hlutabréf, sem Landssamband iðnaðarmanna annaðist sölu á. Í flokki B 
eru hlutabréf, sem Félag íslenzkra iðnrekenda annaðist sölu á. Í flokki C eru hluta- 
bréf ríkissjóðs. Í flokki D eru hlutabréf seld með opinberu útboði. Hlutafjárauka 
skal skipað í flokka með sama hætti. Arðmiðar skulu fylgja hverju hlutabréfi. Réttur 
til arðs fellur niður, ef arðs er ekki vitjað innan þriggja ára frá gjalddaga, og rennur 
hann þá í varasjóð bankans. 

6. gr. 
Halda skal skrá yfir hlutabréf og skal þar greina: 
Utgáfudag hlutabréfs. 
Nafnverð þess, flokk og tölu. 
Eiganda bréfsins og eigandaskipti. 
Ef hlutabréf hefur verið ónýtt með dómi eða öðrum hætti. Þ 

7. gr. 
Nú vill eigandi hlutabréfs í A-flokki selja hlutabréf sitt. Skal hann þá tilkynna 

það stjórn Landssambands iðnaðarmanna og láta getið verðs, söluskilmála og kaup-
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anda. Hefur sambandsstjórnin forkaupsrétt að bréfinu fyrir hönd sambandsins eða 
einstakra félagsmanna þess fyrir sama verð og með sömu skilmálum og aðrir bjóða 
hæst. Vilji sambandsstjórnin eigi neyta forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, þá 
öðlast stjórn Félags íslenzkra iðnrekenda forkaupsrétt að bréfinu fyrir hönd félags- 
ins eða einstakra aðila innan þess, með sömu skilmálum. Hafi félagsstjórnin eigi neytt 

forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, má hluthafi bjóða bréfið hverjum sem vill, 
enda sé verð og söluskilmálar eigi hagkvæmari kaupanda en stjórnum félagssamtak- 
anna var gefinn kostur á. — Á sama hátt skal eigandi hlutabréfs í B-flokki, er selja 

vill hlutabréf sitt, fyrst tilkynna það stjórn Félags íslenzkra iðnrekenda og láta 
getið verðs, söluskilmála og kaupanda. Hefur þá stjórnin forkaupsrétt að bréfinu 
fyrir hönd félagsins eða einstakra aðila innan þess fyrir sama verð og með sömu 
skilmálum og aðrir bjóða hæst. Vilji félagsstjórnin eigi neyta forkaupsréttar síns 
innan tveggja vikna, þá öðlast stjórn Landssambands iðnaðarmanna forkaupsrétt að 

bréfinu fyrir hönd sambandsins eða einstakra félagsmanna þess með sömu skilmálum. 
Hafi sambandsstjórnin eigi neytt forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, má hlut- 
hafi bjóða bréfið hverjum sem vill, enda sé verð og söluskilmálar eigi hagkvæmari 
kaupanda en stjórnum félagasamtakanna var gefinn kostur á. — Vilji eigandi hluta- 
bréfs í D-flokki selja hlutabréf sitt, skal hann tilkynna það stjórnum Félags íslenzkra 
iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna og láta getið verðs, söluskilmála og 
kaupanda. Eiga þá stjórnir þessara samtaka sameiginlegan forkaupsrétt að bréfinu 
fyrir hönd samtakanna eða einstakra aðila innan þeirra með sömu skilmálum og aðrir 
bjóða hæst. Vilji stjórnir þessara samtaka eigi neyta forkaupsréttar síns innan 
fjögurra vikna, má hluthafi bjóða bréfið hverjum sem vill, enda sé verð og sölu- 
skilmálar eigi hagkvæmari kaupanda en stjórnum félagasamtakanna var gefinn 
kostur á. 

8. gr. 
Eigandaskipti hlutabréfa skulu tilkynnt bankaráðinu og eru þau ella ógild gagn- 

vart félaginu. — Nú verða eigandaskipti fyrir arftöku og skal þá tilkynna nafn hins 
nýja eiganda til bankaráðsins, er lætur þess getið á hluthafaskránni. — Veðsetning 
hlutabréfa er óheimil. 

9. gr. 
Iðnaðarbankinn má ekki veita lán gegn tryggingu í hlutabréfum sjálfs sín, og 

ekki má hann eiga þau, nema ráðherra leyfi, og aldrei meira en 5% alls hlutafjárins. 

10. gr. 
Nú glatast hlutabréf, stofn eða arðmiði, sem því fylgir, og gefur bankaráð þá út 

nýtt hlutabréf, stofn eða arðmiða, til handhafa, er hann hefur fengið ógildingardóm 
á hinu glataða skjali. — Bankaráði skal heimilt að gefa út til aðila nýtt hlutabréf 
eða arðmiða, þótt ógildingardóms sé ekki aflað, ef bankaráðið telur nægilega sannað, 
að bréfið eða arðmiðinn hafi glatazt. — Ef hlutabréf, stofn eða arðmiði skemmist, 
en þó verður ekki villzt um flokk skjalsins, tölu þess eða efni, getur bankaráðið 
sefið út til aðila, á hans kostnað, nýtt skjal í staðinn, enda skili hann hinu skemmda 
skjali. 

11. gr. 
Enginn hluthafi ábyrgist skuldbindingar Iðnaðarbankans fram yfir nafnverð 

hlutabréfa sinna. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum 
ályktunum hluthafafundar. 

B 54
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IIL KAFLI 

Um starfsemi Iðnaðarbankans. 

12. gr. 
Hlutverk sitt leysir bankinn af hendi með því: 

Að taka við fé til ávöxtunar með hlaupareiknings- eða sparisjóðskjörum. 
Að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir. 
Að kaupa og selja verðbréf. 
Að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar. 
Að annast hvers konar önnur venjuleg störf viðskiptabanka. i

i
 

0 
RO

 

13. gr. 
Stjórn bankans skal gæta þess, að bankinn eigi ávallt hæfilegan hlut eigna sinna 

i auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem greiðast eiga á skömmum tíma. 
Skal eign bankans í ríkistryggðum verðbréfum, öðrum auðseldum verðbréfum og 
innistæðum í öðrum bönkum vera að minnsta kosti 15% af innlánsfé í sparisióðs- 
bókum. 

14. gr. 
Samkvæmt heimild í 11. gr. laga nr. 113 frá 1951 og með samningi milli Iðnað- 

arbankans og iðnaðarmálaráðherra er Iðnlánasjóður sérstök deild í Iðnaðarbank- 
anum með aðskildum fjárhag og sérstöku bókhaldi. Skal bankinn hafa á hendi stjórn 
sjóðsins og starfrækslu, en ber ekki ábyrgð á töpum, er hann kann að verða fyrir. — 
Iðnlánasjóður tekur þátt í sameiginlegum reksturskostnaði með Iðnaðarbankanum, 
eftir samkomulagi milli bankastjórnar og iðnaðarmálaráðherra. 

IV. KAFLI 

Stjórn Iðnaðarbankans. 

15. gr. 
Með stjórn Iðnaðarbankans fara: 

A. Hluthafafundir. 
B. Bankaráð. 
C. Bankastjóri. (Framkvæmdastjóri). 

A. Um hluthafafundi. 

16. gr. 
Hluthafafundir fara með málefni Iðnaðarbankans, samkvæmt þeim fyrirmælum, 

sem hér fara á eftir. 

17. gr. 
Aðalfund hluthafa skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert, og skal til hans 

boðað með auglýsingu, er birt sé í Lögbirtingablaði, með ekki minna en 4 vikna 
fyrirvara, talið frá birtingu fundarboðs. Enn fremur skal birta fundarboðið með 
ekki minna en viku fyrirvara í útvarpi og dagblöðum og sé þar tekið fram, hvenær 
og hvar skuli afhenda aðgöngumiða og atkvæðamiða til fundar, og skal afhendingin 
fara fram 4 síðustu dagana fyrir fundardag. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun 
hluthafafunda eða bankaráðs, enda skal boða þá með sama hætti sem aðalfund, en 
viku fyrirvari er þó nægur, ef bankaráð telur þörf fundarhalds svo skjótlega. Banka- 
ráðið boðar til funda og undirbýr þá, ásamt bankastjóra, að öðru leyti. Hluthafa- 
fundir skulu haldnir í Reykjavík.
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18. gr. 
Á aðalfundi fylgir 1 atkvæði hverjum 500 krónum í hlutafé. Að því er hluta- 

bréf ríkissjóðs snertir gilda engar takmarkanir um atkvæðisrétt, en um aðra hlut- 
hafa fer eftir gildandi lögum. 

19. gr. 
Í fundarboði skal greina dagskrá fundarins, og má þar greiða atkvæði um þau 

mál ein, sem fundarboð greinir, og breytingartillögur við þau. — Tillögur frá hlut- 
höfum er bankaráðinu skylt að taka á dagskrá á hluthafafundi þeim, sem boðað er 
til í Lögbirtingablaðinu næst á eftir, að þær bárust bankaráðinu í hendur, enda séu 
þær bornar fram skriflega af hluthöfum eða umboðsmönnum hluthafa af 100 000.00 
króna hlutafjárins eða þaðan af meira. 

20. gr. 
Á hluthafafundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sé mælt í lögum þessum. 

Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði með sér og mót, telst hún fallin. Ef tveir menn eða 
fleiri fá jafnmörg atkvæði, þegar kjósa skal mann til starfa fyrir Iðnaðarbankann, 
skal hlutkesti ráða. 

21. gr. 
Hluthafafundur kýs fundarstjóra, en hann tilnefnir fundarritara með samþykki 

fundarins. Fundsrstjóri stýrir fundi og sker úr öllum atriðum, er fundarhald varða. 
Þá er fundargerðir hafa verið lesnar upp og samþykktar, skal fundarstjóri og for- 
maður bankaráðs, ásamt ritara, undirrita þær. 

22. gr. 
Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál og þeim ljúka þar: 

Skýrslu bankaráðs um starfsemi Iðnaðarbankans síðastliðið starfsár. 
Endurskoðaða reikninga hans fyrir síðastliðið reikningsár. 
Tillögu um kvittun til bankastjóra fyrir reikningsskil. 
Kosning bankaráðs, sbr. 25. gr. 
Kosning endurskoðenda. 
Ákvörðun um þóknun til bankaráðs og endurskoðenda. 
Önnur mál. a

 

23. gr. 
Breytingar á reglugerð bankans má ekki gera nema á aðalfundi, enda staðfesti 

ráðherra þær. 

24. gr. 
Hver hluthafi, sem ætlar að neyta atkvæðisréttar síns á hluthafafundi, verður, 

í síðasta lagi daginn fyrir fundinn, að gera grein fyrir atkvæðisrétti sínum á þeim 
stað, er bankaráð hefur tilgreint í fundarboðinu, og fær hann þar aðgöngumiða að 
fundinum. Skal tilgreint á aðgöngumiðanum hve mörg atkvæði hann hafi. Heimilt 
er hluthafa að gefa öðrum umboð til þess að mæta á fundinum fyrir sína hönd, og 
fara þar með atkvæði sín. Aðrar heimildir til þess að vera fyrir hönd einhvers hlut- 
hafa á hluthafafundi verður að sanna, er aðgöngumiða að fundinum er vitjað. 

B. Bankaráðið. 

25. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs ár hvert með hlutfallskosningu 5 menn í stjórn hluta- 

félagsins, sem í samþykktum þessum nefnist bankaráð, og jafnmarga til vara. Vara- 
menn skulu kosnir sérstaklega með sama hætti og aðalmenn, og taka sæti í banka- 
ráði eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess lista, sem þeir eru
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kosnir af, falla frá eða forfallast. Skulu bankaráðsmenn vera búsettir í Reykjavík 
eða svo nálægt Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja fundi bankaráðsins hvenær 
sem er. Bankaráðsmenn skulu vera lögráða menn, fjár síns ráðandi og með óflekkað 
mannorð, en ekki þurfa þeir að vera hluthafar. Bankaráðsmenn mega ekki samtímis 
eiga sæti í stjórn annarra lána- eða bankastofnana, né vera slarfsmenn þeirra. 

26. gr. 

Bankaráðið kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður gegnir 
störfum formanns í forföllum hans. — Formaður kallar saman fundi bankaráðs og 
stýrir þeim. Reglulega fundi skal halda eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði hverjum. 
Aukafundi skal halda, þegar formaður eða meiri hluti bankaráðs eða bankastjóri 
telur þess þörf. — Fundi bankaráðs skal halda í Reykjavík. Eru þeir því aðeins lög- 
mætir, að mættir séu 5 fulltrúar á fundi, aðalmenn eða varamenn þeirra. Afl atkvæða 

ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lög- 
mætum fyrirmælum. Séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. 

27. gr. 
Bankaráð hefur æðstu forstöðu Tönaðarbankans, nema þar sem öðruvísi er 

ákveðið í samþykktum þessum. Verkefni þess eru því: 

1. Að ráða bankastjóra, ákveða laun hans og eftirlaun, setja honum erindisbréf og 
veita honum lausn. 

2. Að ráða aðalgjaldkera, aðalbókara og útibússtjóra og veita þeim lausn. 
3. Að eiga aðild að reglugerð eða heildarsamningi um launakjör starfsmanna bank- 

ans og réttarstöðu þeirra gagnvart bankanum. 
4. Að hafa eftirlit með því að endurskoðendur ræki störf sin óaðfinnanlega. 
5. Að ákveða í samráði við bankastjóra innláns- og útlánsvexti, séu þeir ekki 

ákveðnir af stjórn Seðlabanka Íslands. 
6. Að taka ákvarðanir um afskriftir af eignum bankans og gera tillögur til aðal- 

fundar um aðra ráðstöfun á ágóða á ársreikningi. 
7. Að gera tillögur um breytingar á reglugerð bankans. 
8. Að skera úr ágreiningi, er koma kynni upp milli bankastjóra og starfsmanna 

bankans. 
9. Að ákveða, með samþykki bankastjóra, hvar bankinn skuli hafa útibú. 

10. Að ákveða að fengnum tillögum bankastjóra, hverjir starfsmenn bankans ásamt 
bankastjóra geti skuldbundið bankann með undirskrift sinni og kveða á um það, 

hverjir starfsmenn bankans geti skuldbundið hann í tilteknum málum með 
undirskrift sinni. 

11. Að ráða fram úr öðrum málum, sem ekki eru til hluthafafunda eða bankastjóra 
lögð, og þeim málum, sem bankastjóri eða hluthafafundur skjóta til þess. 

28. gr. 

Bankaráðsmenn og varamenn þeirra hafa adgang að öllum bókum lIðnaðarbank- 
ans og skjölum. 

29. gr. 
Allt það, er bankaráðið lætur skriflega frá sér fara, skal undirritað af formanni 

og einum hinna bankaráðsmannanna. Iðnaðarbankinn ábyrgist allar skuldbindingar, 
sem bankaráðið undirgengst stöðu sinni samkvæmt, fyrir hans hönd.
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C. Bankastjóri. 

30. gr. 

Framkvæmdastjóri bankans, sem nefnist bankastjóri, hefur á hendi daglega 
stjórn Iðnaðarbankans samkvæmt reglum þeim, sem honum eru eða verða seltar af 
bankaráðinu, samkvæmt samþykktum þessum. — Hann má ekki hafa á hendi embætti 
eða sýslan, sem ekki er lögskylt að gegna, nema með samþykki bankaráðsins, ekki 
reka sjálfur atvinnu eða vera í stjórn atvinnufyrirtækja. Bankastjóri má ekki vera 

skuldskeyttur Iðnaðarbankanum eða útibúum hans, hvorki sem aðalskuldunautur 

eða ábyrgðarmaður. — Bankastjóri ræður alla þá starfsmenn Iðnaðarbankans, sem 
bankaráðinu er eigi sérstaklega falið að ráða samkvæmt samþykktum bankans, og 
segir þeim upp. Starfsmenn bankans skulu að jafnaði ráðnir með þriggja mánaða 

uppsagnarfresti. 

31. gr. 
Bankaráðið, endurskoðendur, bankastjóri og allir aðrir starfsmenn Iðnaðar- 

bankans skulu skyldir að sæta fullkominnar þagnarskyldu um allt það, er varðar 
hagi viðskiptamanna hans og þeir fái vitneskju um vegna starfsemi sinnar í þarfir 
bankans. 

V. KAFLI 

Reikningsskil, endurskoðun, skipting ágóða og varasjóður. 

32. gr. 
Starfsár Iðnaðarbankans er almanaksárið. Skal ársreikningi lokið fyrir marz- 

mánaðarlok, og sé hann jafnskjótí sendur endurskoðendum, en yfirlit yfir hag 
Iðnaðarbankans skal sera mánaðarlega. — Yfirlit skal birta í Lögbirtingablaðinu 
eftir hverja 6 mánuði. 

33. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs 2 endurskoðendur, til eins árs í senn. Endurskoðendur 

skulu vera bókhaldsfróðir menn og leiknir í endurskoðun reikninga. Þeir mega ekki 
vera i þjónustu Iðnaðarbankans að öðru leyti, enda má jafnt kjósa þá úr flokki hlut- 
hafa sem utan hans. Þeir skulu rannsaka allt reikningshald og alla reikninga bankans, 
enda er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókum hans og skjölum. — Fyrir 

aprílmánaðarlok skulu endurskoðendur hafa lokið endurskoðun á ársreikningi Iöðn- 
aðarbankans, og ber þeim þá þegar að afhenda hann stjórn bankans, ásamt athuga- 
semdum sínum. — Í síðasta lagi 2 vikum fyrir aðalfund skal bankastjórinn hafa 
samið svör sín við athugasemdum endurskoðenda og skulu þau liggja hluthöfum 
til sýnis ásamt ársreikningi. 

34. gr. 
Ársreikningurinn skal sýna skilmerkilega og ýtarlega tekjur og gjöld bankans, 

eignir hans og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og 

lausafjármunum. Áður en ársreikningur er gerður, skal bankaráðið ákveða, hvað 

lagt skuli til hliðar á afskriftareikning vegna skulda, sem taldar eru tapaðar, og gera 

grein fyrir því á aðalfundi, sbr. 22. gr. 2. tölulið. 

35. gr. 

Tekjuafgangi samkv. rekstrarreikningi skal varið sem hér segir: 
1. Vinna skal upp eignfært tap frá fyrra ári eða árum. 
2. m hluta tekjuafgangs skal ávallt leggja í varasjóð. 

3. Til arðgreiðslu samkv. ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. 
Eigi er heimilt að greiða hærri arð en sem nemur almennum innlánsvöxtum af
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sparifé, unz hlutafé ásamt varasjóði nemur 10% af innlánsfénu. Nú er hluta 
af tekjuafgangi óráðstafað vegna þessara takmarkana á arðgreiðslu, og skal hann 
þá renna óskiptur í varasjóð. 

4. Til annars samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. 
Varasjóð má eigi nota til annars en að vinna upp tap á rekstri bankans eða önnur 

töp, er bankinn kann að verða fyrir. 

36. gr. 
Ef árságóði hrekkur ekki fyrir töpuðum skuldum eða til afskrifta á öðrum 

eignum Iðnaðarbankans, skal það, sem á vantar, tekið af varasjóði. 

VI. KAFLI 

Um breytingar á samþykktum félagsins. 

37. gr. 
Samþykktum félagsins má breyta á löglegum aðalfundi félagsins, þar sem staddir 

eru hluthafar, er umráð hafa yfir að minnsta kosti % atkvæða, og sé breytingin sam- 
þykkt með % atkvæða að minnsta kosti. Hafi eigi verið á fundinum svo margir hlut- 
hafar, en lagabreytingin samþykkt með % atkvæða, skal halda fund aftur innan mán- 
aðar. Skal til hans boðað á venjulegan hátt, og það tekið fram, að til fundarins sé 
boðað af því, að eigi hafi verið nægilega margir á hinum fyrri. Séu á þeim fundi 24 
greiddra atkvæða með breytingunni, öðlast hún gildi, hvort sem margir eða fáir hafa 
sótt fundinn. 

VII. KAFLI 

Um félagsslit. 

38. gr. 
Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu, og fer þá um tillögur þar að 

lútandi sem um lagabreytingar. — Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að 
slíta félaginu, kveður og á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslu skulda. 

Þannig samþykkt á framhaldsstofnfundi Iðnaðarbanka Íslands hf., hinn 26. 
október 1952 og aðalfundi bankans hinn 2. júní 1962. 

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands hf. 

Sveinn B. Valfells. Sveinn Guðmundsson. 

Magnús Ástmarsson. Einar Gíslason. 

Guðmundur H. Guðmundsson. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast sem samþykktir fyrir Iðnaðarbanka Ís- 
lands hf. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. nr. 65 
6. nóvember 1952. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 9. nóvember 1962. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Hveragerðis. 

1. gr. 
Hitaveita Hveragerðishrepps selur afnot af varmaorku úr veitukerfum þeim, 

sem gerð hafa verið eða gerð kunna að verða eftir þeim reglum, sem settar eru fram 
í reglugerð um Hitaveitu Hveragerðishrepps, nr. 175/1962 og gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er kerfi hennar, í té nægjanlega varma- 

orku til hitunar hússins í hæfilegan hita, að hennar dómi. Nú breytist varmagjafi 
þannig, að afköst kerfisins í heild minnka, og skal þá ekki koma lækkun til á gjöldum 
fyrir varmaorku. 

3. gr. 
Gjald fyrir notkun varma: 

1. Varmi frá hitaveitukerfi er seldur svo sem hér segir: 
a. Gróðurhús og skúrar greiða kr. 23.00 pr. m? gólfflatar á ári. 
b. Öll önnur hús greiða kr. 33.00 pr. m? sólfflatar á ári. 

Þó skulu gjöld samkv. grein þessari ekki vera undir kr. 2 000.00 á ári. 
2. Þeir, sem taka varma frá opnum hverum og leiða sjálfir í íbúðarhús sín, greiði 

kr. 25.00 pr. m?. Sé um gróðurhús að ræða, greiðist kr. 20.00 pr. m?. Hreppsnefnd 
er heimilt, að fengnum tillögum hitaveitunefndar, að lækka gjald þetta niður í 
kr. 16.00 pr. m? á ári, ef um er að ræða langar leiðslur í hlutfalli við stærð upp- 
hitaðs húsnæðis. 

3. Nú er varminn notaður til iðnaðar eða sem gufuorka, og ákveður hreppsnefnd 
þá gjald fyrir slíka notkun að fengnum tillögum hitaveitunefndar. 

4. Gjöld fyrir hitastilla skulu vera kr. 500.00 á ári fyrir 20 mm stilla og fyrir 25 mm 
stilla kr. 1 000.00 á ári. 

4. gr. 
Heimæðagjöld eru svo sem hér segir: 
Gróðurhús og skúrar kr. 10.00 pr. m? gólfflatar. 
Öll önnur hús kr. 20.00 pr. m? gólfflatar. 
Lágmarksgjald samkv. grein þessari skal aldrei vera lægra en krónur 2 000.00. 
Heimæðagjöld greiðast við tengingu húsanna. 
Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál hitaðra húsa. m
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5. gr. 
Hitaveitugjöld samkv. 3. gr. skulu krafin mánaðarlega. Þó er hreppsnefnd heimilt 

að láta lengri tíma líða á milli gjalddaga. 

6. gr. 
Hver húseigandi ber ábyrgð á að heimæðargjald sé greitt af húsi hans. Hver sá, 

sem fengið hefur varmaafnot fyrir húseign sína hjá hitaveitunni, ber ábyrgð á 
greiðslu hitagjalda án tillits til þess, hver er hinn raunverulegi notandi. 

7. gr. 
Nú er ekki staðið í skilum með greiðslu fyrir varma og getur stjórn hitaveit- 

unnar þá sent gjaldanda tilkynningu um, að hann verði að greiða gjaldið innan viku 
í skrifstofu hreppsins. Dragist greiðsla lengur, má loka fyrir varmann. Þá er heimilt
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að loka fyrir varma hjá notanda, sem eftir itrekada áminningu eyðir varma að óþörfu 

eða umfram gjaldskrá þessa og reglugerð hitaveitunnar. Slík lokun leysir ekki not- 
anda undan að greiða hitagjöld fyrir þann tíma, sem lokun stendur yfir, og ekki er 
heldur hitaveitan bótaskyld fyrir tjón, sem kann að hljótast af slíkri lokun. 

Nú er lokað vegna skuldar og má þá ekki enduropna nema: 

1. Sett sé fullnægjandi trygging fyrir greiðslu skuldar eða hún sreidd að fullu. 
2. Gjald fyrir enduropnun kr. 250.00 sé greitt í sjóð hitaveitunnar. Starfsmenn hita- 

veitunnar einir mega annast enduropnun. 

8. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru lögtakskræf með veði í hinni hituðu 

eign. 

9. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að hækka eða lækka gjöld í gjaldskrá þessari um allt að 

tuttugu af hundraði án staðfestingar ráðuneytisins, þó aldrei nema til eins árs í senn. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 3 31. jan. 1952, um hitaveitur utan Reykja- 
víkur, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 121 19. sept. 1958 fyrir Hitaveitu Hvera- 
gerðis. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. nóvember 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 188. 9. nóvember. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykktum nr. 158 6. júlí 1943 fyrir Sparisjóð Húsavíkur. 

1. gr. 
Við samþykktirnar bætist ný grein, sem verður 38. gr., svo hljóðandi: 

Ef sparisjóðurinn verður lagður niður eða hættir störfum, skal eignum hans 
varið til almenningsþarfa og skulu stofnfjáreigendur gera samþykkt um á hvern hátt 
það skuli gert. Leita skal samþykkis stjórnarráðsins á ráðstöfun eignanna. 

Framanrituð samþykkt staðfestist hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 9. nóvember 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Oddur Guðjónsson.
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AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir dýralækna nr. 114 20. september 1948. 

1. gr. 
8. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Fyrir að skoða og stimpla hvern skrokk: 
Sauðfé, geitfé kr. 0.90. 
Þegar slátrað er yfir 300 kindum á dag í sláturhúsi, er skoðunargjaldið kr. 0.60 

fyrir hvern skrokk. 
Naut, hross, svín kr. 14.50. 
Kálfar, grísir kr. 7.25. 
Verðlagsvísitöluuppbót greiðist ekki á skoðunargjald samkvæmt 1. mgr. 
Þurfi dýralæknir að annast kjötskoðun fjarri heimili sínu, ber sláturhúsi því, 

er hann skoðar kjötið fyrir, að sjá honum fyrir greiðum farkosti eða greiða honum 
fyrir farkost, ef hann leggur hann til sjálfur. 

2. gr. 
Gjöld samkvæmt öðrum greinum gjaldskrárinnar en 8. gr. skulu innheimt með 

25% álagi. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 124 22. desember 1947, um dýra- 
lækna, og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 138 
25. september 1961. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. nóvember 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 190. 

REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Efnahagsreikningur Slysatrygginga 31. des. 1961. 

  

Eignir 

I. Sjóður og bankainnstæður .................0000 000... 00... kr. 50094495.39 
II. Ýmsir skuldunautar: 

1. Óinnheimt iðgjöld skyldutrygginga ..... kr. 3343442.66 
2. Öinnheimt iðgjöld frjálsra slysatrygginga —  353016.40 
3. Endurtryggjendur ................0...... —  201399.58 

j — 3897858.64 
III. Ógreiddir vextir ...............000000. 00 — 688975.77 
IV. Verðbréf ..........0002.0.02222. rr — 14110265.67 

SEEREN EDER — 60000.00 
  

Kr. 68851595.47 
B55
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i Skuldir: 
. Ymsir skuldheimtumenn: 

1. Ríkissjóður vegna iðgjaldaskatts ...... kr. 56817.57 
2. Aðrir ........000000 0. .0 nn — 41817.23 

Ogreiddar bætur: 
1. Skyldutryggingar ...................... kr. 7424192.64 
2. Frjálsar slysatryggingar ............... — 66000.00 

  

. Ógreitt áhættufé í Ísl. endurtryggingum .................. 
Iðgjaldavarasjóður frjálsra slysatrygginga ................ 
Afskriftasjóður ....................000.0.0 00 

  

- Höfuðstólsandvirði slysalifeyris .........0....0......00.... 
- Varasjóður frjálsra slysatrygginga: 

1. Frá fyrra ári ......................... kr. 2471162.45 
2. Vextir 1961 .................0..000000... —  172981.44 
3. Tekjuafgangur ............0........0... —  340407.17 

Varasjóður skyldutrygginga: 
1. Frá fyrra ári ..............0.0.0000.... kr. 29474155.03 
2. Vextir ..............0 00. —  2436915.79 

  

Kr. 31911070.82 
3. Tekjuafgangur .................00.0.... — 869241.87 

  

kr. 98634.80 

— 7490192.64 
— 60000.00 
— 42321.32 
— 3036719.92 
— 22358863.04 

--  2984551.06 

— 92780312.69 
  

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Kr. 68851595.47 

  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Slysatrygginga árið 1961. 

  

Gjöld: 
Bætur skyldutrygginga: 
1. Dánarbætur ..................0.00000... kr. 5314722.83 
2. Örorkubætur ..........0..00000. 0... — 4117015.50 
3. Dagpeningar ..............000000 00... —- #190994.63 
4. Kaup og aflahlutur lögskráðra sjómanna —  336604.82 
5. Sjúkrakostnaður .................0...... — 1139938.17 

- Styrkur til slysavarnastarfsemi ................00...0000.. 
. Bætur frjálsra slysatrygginga ...............0.0 0000... 

Iðgjaldahluti endurtryggjenda ............00000.0 0000... 
Kostnaður ..............0...200022 000. 
Vextir: 
1. Til höfuðstóls lífeyris .................. kr. 1552142.84 
2. — varasjóðs frjálsra slysatrygginga .... —  172981.44 
3. — varasjóðs skyldutrygginga .......... — 2436915.79 

  

kr. 14099275.95 
— 10000.00 
—  263081.43 
—- 1395625.19 
—- 1530410.00 

— 4162040.07
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VII. Tekjuafgangur frjálsra slysatrygginga ..................... kr 940407.17 
VIII. Tekjuafgangur ..............0..0.000 00... —  869241.87 

Kr. 22670081.68 
Tekjur: 

I. Iðgjöld skyldutrygginga álögð samkv. 43. gr. kr. 16896318.42 
Til afskriftasjóðs ............00.00000000.. —  844815.92 

. Kr. 16051502.50 
Ur afskriftasjóði ...............0.00...0... —  457425.32 

kr. 16508927.82 
II. Iðgjöld frjálsra slysatrygginga ................0..000.00.0.. —-  1495411.68 

III. Þóknun og umboðslaun frjálsra slysatrygginga ............ — 272885.23 
IV. Tjónahluti endurtryggjenda .............0...00... 0 0..0.0.. — 230816.88 
V. Vextir ..............000000 0000. —  4162040.07 

Kr. 22670081.68 
Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. - 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyristrygginga 31. des. 1961. 

Eignir: 
I. Innstæða í Söfnunarsjóði ..............000%0 0000... kr 1338172.70 

II. Ýmsir skuldunautar: 
1. Ríkissjóður ................0.00.00... kr. 13000467.49 
2. Sjúkrasamlög ..........%.0.0.00.. 0. —  2407309.88 
3. Aðrir ...........0.0.00 00... —  147248.61 

—  15555025.98 
II. Ógreiddir vextir .................... 00... — 4018349.72 
IV. Verðbréf ..................2.0 00... —  11111626.69 
V. Fasteign .........0...0.00. 0000 0 enn — 4663775.00 

VI. Áhöld og húsbúnaður ...............2.20.00.0 0... nes. — 600000.00 
VII. Innrétting Laugaveg 114 .............00..0...00 000. — 132815.53 
VIII. Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Sjóður og bankainnst. við reikningslok kr. 61613711.48 
2. Oinnheimt iðgjöld ................... — 26902623.08 
3. Óinnheimtur barnalífeyrir ............ — 16466806.31 
4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga ....... — 10750576.99 
5. Ymislegt ...............0.00.0......... — 53918.00 

Mu A 

IX. Til næsta års: 115787635.86 
1. Rikissjodur: Inneign frå fyrra åri .. kr. 5982308.07 

Tekjuhalli 1961 ...............0....... — 10067632.95 

2. Idgjåld hinna tryggðu: —  2085324.88 
Inneign frá fyrra ári ................ kr. 4834747.57 
Tekjuhalli 1961 ..................0.... —  5911330.89 

  1076583.32
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3. Framlag sveitarsjóða: 

  kr. 1239455.61 
  

  

  

  

  

  

Inneign frá fyrra ári ................ kr. 1911769.43 
Tekjuhalli 1961 ...................... —  3151225.04 

Skuldir: 
I. Sjóðsskuld ..............00200000 

II. Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Sjúkrasamlög .............00........ kr. 10367788.13 
2. Útflutningssjóður ................... — 14366.40 
3. Aðrir .........00.00. 000 — 51785.77 

III. Afskriftasjóður ..................0..20. 0... err 
IV. Afskrift fasteignar ....................0 0... nn 
V. Stofnkostnaðarsjóður ...............2..00.00. nn. 

VI. Vörzlufé: 
1. Ellistyrktarsjóðir ................... kr. 4219987.74 
2. Vegna Sjúkrasamlags Reykjavíkur — 825275.13 
3. — örorkubóta ................... — 4444209.49 
4. — sjúkrabóta .........000.0000... — 13581494.16 
5. — heilsugæzlu .................. — 1161000.00 
6. — sjúkraflutninga og læknisvitjana — 1818240.32 

VII. Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Ógreiddar bætur .............0..... kr.  2613170.72 
2. Inneignir sveitarfélaga .............. —  2319807.31 
3. Ógreiddur kostnaður og umboðslaun . — 938752.94 
4. Ýmislegt ...........0..0.000 000... — 1099846.76 

VIII. Til næsta árs: 
1. Iðgjöld atv.rek.: inneign frá f. ári .. kr.  2084618.33 

Tekjuhalli 1961 ..................... — 169434.08 

IX. Varasjóður: 
1. Frá fyrra ári ....................... kr. 129520953.86 
2. Vextir á árinu ...................... — 6639094.79 
3. Tillag á árinu .............000..000... —  8466988.88 

Kr. 144627037.53 
4. Endurgreiðslur ...................... — 1039.00 

  

Kr. 226268765.29 

kr. 10046525.57 

—  10433890.30 
— 17506371.68 
— 82585.00 
— 9236425.39 

26050206.84 

—  6971577.73 

—- 1815184.25 

— 144625998.53 
  

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Kr. 226268765.29 

  
Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyristrygginga árið 1961. 

  

I. Greiddar bætur: Gjöld: 
1. Elllilífeyrir ........00.0000 00. kr. 165863933.49 
9. Örorkulífeyrir seere —  43235341.80 
3. Örorkustyrkur ......0.0000000. 0... —  3779645.00 
4. Makabætur ......0000.000 00... — 902319.00 
5. Fjölskyldubætur ..........0.0...2.... — 159865182.87 
6. Barnalífeyrir .........000000........ — 45328921.45 

7. Mæðralaun .......0.0000.000 000... — 11294616.00 

8. Fæðingarstyrkur ..........0.000000. —  10438068.00 

9. Ekkjubætur og lífeyrir ............. —  3138841.00 

10. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega .. — 6330643.81 

IL Til opinberra rannsóknarstofnana .......00000000 0000... 
II. — læknisvitjana og sjúkraflutninga .......000.0000000.0.. 
IV. Sjúkrakostnaður vegna milliríkjasamninga ............... 
V. Sjúkrabætur frá 1959 skv. tekjulið XII ..........0...2.... 

VI. Barnalífeyrir 1956 og eldri, Ókræfur .......0..000000. 00... 

XI. 

III. 
IV. 

. Tillag ríkissjóðs til sjukrasamlaga 

  

Nr. 190. 

. 450177512.42 
500818.27 
650945.83 
16925.07 
5722.18 

405975.35 
54166805.72 

5196.00 
7100263.16 

1695077.16 
8466988.88 
  

  

  

  

  

. Greitt til sjúkrasamlaga vegna úttlutningssjóðs .......... 
Kostnaður ...........0200000 00. se nn 

. Vextir til sérstakra sjóða: 
1. Til ellistyrktarsjóða ................. kr 269449.16 
2. — vörzlufjár Sjúkrasamlags Rvíkur . — 61131.44 
3. — vöræglufjár vegna heilsugæzlu .... — 81000.00 
4. — stofnkostnaðarsjóðs ............. 644401.77 
5. — varasjods ......00000000 0. — 6639094.79 

Tillag til varasjóðs .........0002000 00... 

Tekjur 

Framlag ríkissjóðs skv. 24. gr. ........0000000 000... 
. Tðgjöld hinna tryggðu skv. 27. gr. ...... kr. 84282484.68 

Til afskriftasjóðs .......0..000. 00... —  4214124.23 

. Alls kr. 80068360.45 
Ur afskriftasjóði 1957 ......00.000000... —- 1044708.72 

Framlög bæjar- og sveitarfélaga ..........2.0200000.00.00. 
Iðsjöld atvinnurekenda skv. 29. gr. ...... kr. 38270510.60 
Til afskriftasjóðs ........0.00000.00. — 1913525.53 

. Alls kr. 36356985.07 
Ur afskriftasjóði 1957 .......0.000000... — 946755.88 

Framlag sveitarsjóða til lífeyrisuppbóta .......0000000... 
. Endurkræfur lfeyrir: 

1. Skv. bótaskrá .......0.00000 0000. kr. 28119119.45 
2. Frá slysatryggingu ................. — 2914208.00 

  

. 529792230.04 

- 247700000.00 

81113069.17 
45800000.00 

37303740.95 
4513693.10 

31033327 45
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VIL 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

  

  

  

  

  

  

Vextir .......0..0..0.00.. ennen eee renee kr... 7695077.16 
Rikissjodsstyrkur sbr. gjaldalið HI „..................... — 150000.00 
Niðurgr. útflutningssjóðs til sjúkrasamlaga .............. — 5196.00 
Framl. ríkissjóðs til sjúkrasamlaga ...................... —- 54166805.72 
Úr afskriftasjóði til jöfnunar ókræfum barnalífeyri .... — 405975.36 
Úr vörzlufé vegna sjúkrabóta 1959 .................... — 5722.18 
Tekjuhalli å årinu: 
1. Framlag ríkissjóðs .................. kr. 247700000.00 

Útgjaldahluti ....................... — 25716/832.95 

—  10067632.95 
2. Iögjöld hinna tryggðu .............. kr. 81113069.17 

Útgjaldahluti ....................... —  87024400.06 
— 5911330.89 

3. Framlag sveitarsjóða ................ kr. 45800000.00 
Útgjaldahluti ....................... — 48951225.04 

—  3151225.04 
4. Iðgjöld atvinnurekenda ............. kr. 37303740.95 

Utgjaldahluti ....................... — 38073175.03 
—- 169434.08 

Kr. 529792230.04. 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Erfðafjársjóðs 31. des. 1961. 

Eignir 
Sjóður .....0....0..0.0 000 kr. 5949370.08 

. Erfðafjárskattur 1961 .................0.0..000.. 0... — 3520623.26 
. Ógreiðdir vextir .................... seere veere ereren — 257496.42 
Verðbréf ...............0....0 een ennen ere rnene — 4589944,46 

Kr. 14317434.22 
Skuldir: 

Höfuðstólsreikningur : 
1. Hrein eign frá fyrra ári .............. kr. 10944577.94 
2. Viðbót á árinu ....................... —  3372856.28 

kr. 14317434.22   

  

Kr. 14317434.22 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. rr 

Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Erfðafjársjóðs árið 1961. 

Nr. 190. 

kr. 965000.00 
— 3372856.28   

  

Gjöld: 
Styrkir:, 
1. Til Blindrafélags .............00.000..0... kr. 125000.00 
2. — Sjálfsbjargar, Ísafirði ................ —  25000.00 
3. — SÍBS. vegna Múlalunds ............. — 775000.00 
4. — Félags fatlaðra og lamaðra, Siglufirði . —  40000.00 

Tekjur umfram gjöld ...........00. 0000... 

Erfðafjárskattur: Tekjur 
1. Frá ríkissjóði vegna 1961 ............... kr. 3520623.26 
2. — — viðb. frá 1960 ............ — 57257.51 

Vextir 20.00.0200... 00 

Kr. 4337856.28 

kr. 3577880.77 
—  759975.51   

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Kr. 4337856.28 

  
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. des. 1961. 

  

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstæður ...............000000.0.......... kr. 10468095.39 

II. Innstæða í Söfnunarsjóði ............0.0.00 0... 0... — 127365.34 
III. Innheimtumenn .............00.2020 0000. sn —  4743469.07 
IV. Ógreiddir vextir ...............000... eee re vennsnee —  8452143.29 
V. Verðbréf .............22000... sn sn —- 213202080.17 
VI. Inneign vegna lífeyris skv. 1. nr. 40/1945 ................ —  12848808.25 

Kr. 249841961.51 

. Skuldir: 
I. Ögreiddur lifeyrir og styrktarfé ............0.0.0000002... kr. 126863.20 

II. Viðskiptamenn ...........002.000. 0. esne — 36433.50 
III. Skuld vegna iðgjalda skv. 1. nr. 40/1945 .................. — 1990622.72 
TV. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári ....................... kr. 213452735.69 
2. Aukning 1961 .............000000.0... —  34235306.40 

  —  247688042.09   

Kr. 249841961.51 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1961. 

  

  

  

Gjöld 
I. Lifeyrir ....................0.00.nr kr. 12469824.63 

Il. Endurgreidd iðgjöld ......................0. 000... —  1494891.74 
III. Endurfærð iðgjöld vegna 1. nr. 40/1945 .......0...000000.... — 227386.16 
IV. Kostnaður .................2.02..0 0... sess — 600000.00 
V. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega ...............00.0000.00. — 102234.00 

VI. Rekstrarafgangur ....................0.0. 000... nn — 34235306.40 

Kr. 49129642.93 
Tekjur 

I. Iðgjöld .................02000000 000 kr. 25994636.93 
II. Endurgreiddar lífeyrishækkanir ................000. 0000... —  6142261.82 

III. Endurfærður lífeyrir skv. 1. nr. 40/1945 seere —  2680217.72 
IV. Vextir ................0.00 0000 — 14312526.46 

Kr. 49129642.93 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. nn i 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. des. 1961. 

i Eignir 
I. Ogreiddir vextir ................2. 000... kr. 1650686.47 

II. Verðbréf ...............00020000 0. — 43117362.06 
  

Kr. 43768048.53 

I. Sjóðskuld ..................0000.0. senn kr.  853322.80 
II. Ógreiddur lífeyrir ..............0..00.. 0000 — 46210.28 

III. Viðskiptamenn ...............20..0 sess nn — 4717.23 
IV. Ríkissjóður ...............02.00000 ene sn — 63578.67 
V. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári „...............0...0..... kr. 38135224.28 
2. Aukning 1961 ..............0.000000... —  4665995.27 

  — 42800219.55 
  

Kr. 43768048.53 
Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyrisjóðs barnakennara árið 1961. 

  

  

  

  

Gjöld 

I. Lífeyrir ............00000 nes ser kr. 4697270.00 
II. Endurgreidd iðgjöld ..............2.2000 000... nn —  160119.35 

III Kostnaður .................200.0ene eens — 148000.00 
IV. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega ........0.00000000 000... — 22644.00 
V. Rekstrarafgangur ..............200000 0. enn — 4664995.27 

Kr. 9693028.62 

Tekjur 

I. Iðgjöld ................2002. 000. nn ss kr. 4589480.72 
II. Hluti ríkissjóðs af lífeyrishækkunum ............0.0...... — 2554582.36 

II. Vextir ..............20022 00 — 2548965.54 

Kr. 9693028.62 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna 31. des. 1961. 

Eignir 

I. Sjóður ...........220020 0000. ee kr. 13679582.22 
II. Innheimtumenn ..........0000000 ee eneenn —  8988203.21 

III. Ógreiddir vextir .............2.....0.000 etan —  557660.10 
IV. Verðbréf ...........2.002.0 000 —- 16034373.97 

Kr. 39259819.50 

Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir ...........000...... 00. e rann kr. 7120.00 
II. Ýmislegt greitt eftir áramót .........2.0000 0000... — 13671.60 

II. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ...........000.00000. 0... kr. 27693950.36 
2. Viðbót á árinu ............0...0.00.0... — 11545077.54 

—- 39239027.90   

  

Kr. 39259819.50 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson. 

B 56
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Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna árið 1961. 

Gjöld 
I. Lifeyrir ..................0..00 00 kr.  268660.00 

Il. Kostnaður ................02 0000... HA — 287155.56 
III. Endurgreidd iðgjöld .................0000..0 never —  1597597.93 
IV. Rekstrarafgangur ...............0....0 0... nn -. — 11545077.54 

Kr. 13698491.03 
Tekjur 

I. Iðgjöld skv. 9. gr. .............0 000... kr. 11782160.78 
II. Lífeyrir endurgreiddur af ríkissjóði ...................... — 82286.00 

II. Vextir ...............20. 0200. —- 1834044.25 

Kr. 13698491.03 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. i ið 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. des. 1961. 

Eignir 
I. Sjóður ............2.202000 0. kr. 18896127.95 

II. Innlánsskírteini .............0...220000 00. 0n nr — 154122000.00 
III. Innheimtumenn: 

1. Óinnheimt iðgjöld skv. 5. gr. ......... kr. 4982719.59 
2. — framlag sveitarfélaga ...... —  9147585.44 
3. — — — v. idgj. 

sjómanna 1961 ..............000000... — 1311590.23 
4. Innheimt við reikningsskil ........... — 33864577.45 

—- 49306472.71 
IV. Ríkissjóður, framlag greitt 1962 ...........0.2..0000.0.00.. —  10321250.40 
V. Ógreiddir vextir ...............0.0.. 0. —  13765305.55 

VI. Verðbréf .................0 en. —  74627666.68 

Kr. 321038823.29 
i Skuldir: 

I. Ogreiddur kostnadur: 
1. Innheimtulaun umboðsmanna ........ kr. 39224.33 

2. Ýmisl. gr. eftir áramót og matskostnaður — 135913.95 
kr. 175138.28 

II. Afskriftasjóður: 
1. Afskriftasjóður 1. jan. 1961 ........ kr.  2291464.18 
2. Óinnheimtanleg iðgjöld 1961 ......... — 35501.72 
3. Afskrift 1957 .........0000 00... — 538020.64 

Mismunur kr. # 1717941.82 

4. Viðbót á árinu ...........000. 0000... — 689016.27 
  — 2406958.09
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II. Höfuðstóll: 
1. Höfuðstóll 1. jan. 1961 .............. kr. 243244404.10 
2. Viðbót á árinu .............00.0000... — 19212322.82 

kr. 318456726.92   

  

Kr. 321038823.29 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1961. 

  

  

Gjöld: 
I. Bætur: 

1. Dagpeningar ............0.00.0 0... 0... kr. 781198.27 
2. — vegna barna ................ — 96464.00 

kr. 877662.27 
Il. Kostnaður .................2000.20. 0. sense — 651615.45 

TIl. Til afskriftasjóðs iðgjalda ..............000% 000... 0... — 689016.27 
IV. Rekstrarafgangur ..................00.. 0... nnn nn — 15212322.82 

Kr. 77430616.81 
Tekjur: 

I. Iðgjöld atvinnurekenda skv. 5. gr. ........ kr. 13847406.27 
Ranglega álagt frá f. árum ................ — 67080.80 

  kr. 13780325.47 
lI. Framlag sveitarfélaga skv. 11. gr.: 

  

  

1. Vegna vinnu 1960 .........000000..0.. kr. 11564785.00 
2. — sjómanna 1961 ................. —  2215540.47 

— 13780325.47 
III. Framlag ríkissjóðs skv. 12. gr.: 

1. Vegna vinnu 1960 „...........0.000..... kr. 23129570.00 
2. — sjómanna 1961 .................. —  4431080.94 

— 27560650.94 
IV. Vextir ......00.....000.0 0 — 21771294.29 
V. Frá afskriftasjóði 1957 ...............2.0.00.. 0... nn. —- 538020.64 

  

Kr. 77430616.81 

Reykjavík, 1. júlí 1962. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson.



Nr. 191. 446 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs prófessors dr. phil. húsameistara 

Guðjóns Samúelssonar 

árin 1954 og 1955. 

  

  
  

  
  

Tekjur: 
1. Eign frá árinu 1953: 

%% hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 35 ........ kr. 26733.34 
Hlutdeild í skuldabréfi Eggerts Steinþórssonar ...... --— 8336.12 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands ........ — 11282.99 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands .......... —  2333.31 

kr. 48685.76 
2. Vextir af skuldabréfi ............0.0000000 000... kr. 984.19 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Landsbankanum .... —  279.38 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Búnaðarbankanum .. —- 1156.45 

-—— 2420.02 

Kr. 51105.78 
Gjöld: 

1. Geymslugjald til Landsbankans vegna skuldabréfs . kr. 10.00 
2. Eign til ársins 1956: 

24 hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 36 ........ — 26733.34 
Hlutdeild í skuldabréfi Eggerts Steinþórssonar .... —  7798.30 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands .......... — 4124.70 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands ........ — 12439.44 

— 51095.78 

Kr. 51105.78 
Menntamálaráðuneytið, 24. september 1956. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurdur J. Briem. 

Nr. 192. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs prófessors dr. phil. húsameistara 

Guðjóns Samúelssonar 

árin 1956—-1960. 

Tekjur: 
1. Eign 1. janúar 1956: 

% hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 35, 
Reykjavík .........0.0200000 000. kr. 26733.34 
Hlutdeild í skuldabréfi Egserts Steinþórssonar — 7198.30 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands .... — 4124.70 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands .. —  12439.44 

kr. 51095.78  



2. 
3. 

  

  

  

  
  

  
  

447 Nr. 192 

Hækkun á fasteignamati Skólavörðustigs 35, frå 1. mai 1957 .. — 106933.32 

Vaxtatekjur: 
Af skuldabréfi Eggerts Steinþórss.: 
Árið 1956 .......000000 000... kr. 467.90 
— 1957 .....0000000 00. — 446.75 
— 1958 ...0.000000 0 — 435.64 

. kr.  1350.29 

Af sparsjóðsinnstæðu i Landsbank- 
anum (båk nr. 72640): 
Árið 1956 .......2.0000000 0. kr. 207.19 
— 1957 .....00000000 00. — 254.32 
— 1958 .....0000000 00. —- 302.64 
— 1959 ....0000000 000 — 710.96 
— 1960 ......0000000 000... —- 1241.26 

— 2716.37 

Af sparisjóðsinnstæðu í Bunadar- 
bankanum (bók nr. 24939): 
Árið 1954 .........00000 0. kr. 621.95 
— 1957 ....0000000 00 — 653.05 
— 1958 ....0000000 00 — 685.70 
— 1959 ....0000000 000. — 720.00 
— 1960 ....00000000 00... — 1275.11 

— 3955.81 
— 8022.47 

Kr. 166051.57 

Gjöld: 

Geymslugjald Landsbanka Íslands árin 1956—1961 incl. ...... kr. 40.00 
Eign 31. des. 1960: 
2% hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 35, 
Reykjavík ......0202000 0. kr. 133666.66 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands (bók 
nr. 72640) .......00000 00. —  15949.66 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands (bók 
nr. 24939) ...2.00000000 ne -—— 16395.25 

— 166011.57 

Kr. 166051.57 

Menntamálaráðuneytið, 17. nóvember 1961. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurður J. Briem.



Nr. 193. 448 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs prófessors dr. phil. húsameistara 

Guðjóns Samúelssonar 

árið 1961. 

Tekjur: 
1. Eign 1. janúar 1961: 

% hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 35, Rvík kr. 133666.66 

Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands ........ —  15949.66 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands ...... —  16395.25 

————— kr. 166011.57 
2. Vaxtatekjur: 

Af sparisjóðsinnstæðu í Landsbankanum (bók nr. 

  

  

72640) árið 1961 ................000 0... kr. 1117.70 
Af sparisjóðsinnstæðu í Búnaðarbankanum (bók nr. 
24939) árið 1961 .............0.0.00 0000. nn —  1145.83 

—  2263.53 

Kr. 168275.10 
Gjöld: 

Eign 31. des. 1961: 
% hlutar húseignarinnar Skólavörðustígs 35, Reykjavík ........ kr. 133666.66 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands (bók nr. 72640) .... —  17067.36 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands (bók nr. 24939) .. —  17541.08 

  

Kr. 168275.10 

Menntamálaráðuneytið, 6. nóvember 1962. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurður J. Briem. 

Nr. 194. 

REIKNINGUR 

sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslubóka- og kennsluáhaldasafns 

í Reykjavík árið 1961. 

  

Tekjur: 
Eign 1. janúar 1961: 
Sparisjóðsinnstæða ................00.0. 00... kr. 13809.31 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0202 0... 0... — 49067.32 

kr. 62876.63 
Vextir: 
Af söfnunarsjóðsinnstæðu (aðaldeildar 566) árið 1961 .............. —  3557.38 

(Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Landsbanka, kr. 471.59, taldir með 
  vöxtum 1960 í síðasta reikningi.) 

Kr. 66434.01
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Gjöld: 
Eign 31. des. 1961: 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands, bók nr. 12828 ........... kr. 13809.81 
Söfnunarsjóðsinnstæða, aðaldeild nr. 566 .........00000000.... 00... — 52624.70 

  

Kr. 66434.01 

Menntamálaráðuneytið, 6. nóvember 1962. 

Birgir Thorlacius. 

F. h. r. 
  

Sigurdur J. Briem. 

Nr. 195. 

BERKLAVARNASJÓÐUR 

Ólafs Halldórssonar. 

Ársreikningur 1961. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi ............0000 0000. .00.0.. kr. 3796.43 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi ............00..0020 0000... — 249.15 

  

Kr. 4045.58 
Eignir sjóðsins eru: 

  

  

  

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands hf. ..............2..0..0 0000... kr. 200.00 
Innstæða í sparisjóði ............0.00000 00 0000 — 3845.58 

Kr. 4045.58 
Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ............000000 0000 nn en kr. 249.15 

Kr. 249.15 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ...............000200 0. sn esne nr kr. 249.15 

Kr. 249.15 

Forsætisráðuneytið, 9. nóvember 1962. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Sigurður J. Briem.



Nr. 196. 450 

STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 

Ársreikningur 1961. 

Höfuðstóll: 
Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi .......0..0.0000 000... 0... kr. 13407.96 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi ............0..0200 000... 0... —.. 861.22 

Kr. 14269.18 
  

Eignir sjóðsins eru: 

  

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands ........0.0.000.0 0... en... kr. 6000.00 
Sparisjóðsinnstæða ............0..0000000n ene " — 8269.18 

Kr. 14269.18 
Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ..............02000000 0000 en kr. 621.22 
Vextir af veðdeildarbréfum ................00.00 0000... =. — 240.00 

Kr. 861.22 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ..............000000 0000 0n0 een kr. 861.22 

Kr. 861.22 

Forsætisráðuneytið, 9. nóvember 1962. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurður J. Briem. 

Nr. 197. 

MINNISVARÐASJÓÐUR HANNESAR HAFSTEIN 

Ársreikningur 1961. 

Höfuðstóll; 

  

Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi ..................0..0..... kr. 952.89 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi ..............0.2.2.000.0.....00.. . — 66.64 

Kr. 1019.53 
Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ...............2002.000 0. nn en - kr. 66.64 

Kr. 66.64 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ...............220000 0000 nn en .… kr. 66.64 

Kr. 66.64 

Forsætisråduneytid, 9. nåvember 1962. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
"Sigurdur J. Briem. 
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ARÐSKRÁ 

fyrir fiskiræktar- og veiðifélag Fellsstrandar. 

Samkvæmt mati tveggja dómkvaddra manna 29. okt. 1960. 

  

1. Stóri-Galtalækur ................. 3.77 

2. Grund ........20000 00. 3.50 

3. Kjarlaksstadir ................... 13.41 
4. Litla-Tunga 2........0..2 0... 9.32 
5. Stóra-Tunga ......0.000200 000... 21.90 
6. Orrahóll .........0000 000... 2.51 

7. Svínaskógur ........00000 00... 1.26 
8. Hallsstaðir ........02000.000..... 2.94 

9. Staðarfell .........0.00000 000... 4.92 

10. Túngarður .......0.00020. 000. 2.23 
11. Harastaðir ..........0.00000000... 1.52 

12. Ytra-Fell ............. 0 32.72 

100.00 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungs- 
veiði, og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. október 1962. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

13. nóvember. . Nr. 199. 

AUGLÝSING 

um húsaleigu embættismanna í embættisbústöðum annarra en presta. 

Ríkisendurskoðunin úrskurðar svo um húsaleigu embættismanna þeirra, sem 
ríkið leggur til embættisbústað. 

Þegar um það er að ræða, að embættismaður þarf ekki á öllu því húsnæði að 
halda fyrir sig og fjölskyldu sína, sem embætti hans er fengið til ráðstöfunar, er rétt, 
að það af húsnæðinu, sem embættismaðurinn telur sig ekki þurfa á að halda, sé 
leigt öðrum og tekjur af því renni í ríkissjóð, ef embættismaðurinn samþykkir og 
það er honum ekki að neinu leyti til óþæginda. 

B57 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Embættismaðurinn á engan rétt til tekna af embættisbústað, ef hann framleigir 
hann eða eitthvað af honum, og ber að skila öllum slíkum tekjum í ríkissjóð. 

Um húsaleigu í embættisbústöðum presta gilda lög nr. 38 1. maí 1947 og verður 
ekki úrskurðað um hana að svo stöddu. 

Rikisendurskoðunin, 13. nóvember 1962. 

F. h. r. 

Einar Bjarnason. 

Nr. 200. 8. nóvember. 

AUGLÝSING 

um umferð á Seyðisfirði. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Seyðisfjarðar hefur verið ákveðið, að eftir- 
taldir vegakaflar á Seyðisfirði skuli teljast aðalbrautir: 

a. Austurvegur allur frá Fjarðará að Búðará. 
b. Bjólfsgata frá Öldugötu að Norðurgötu. 

Aðalbrautir njóta þeirra forréttinda, að umferð bifreiða og annarra ökutækja 
frá vegum, sem að þeim liggja, skal skilyrðislaust víkja fyrir umferð aðalbrautar 
eða staðnæmast áður en beygt er inn á aðalbraut, ef þess er þörf. 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 8. nóvember 1962. 

Erlendur Björnsson. 

Nr. 201. 14. nóvember. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurkauptún, nr. 97 1. júní 1951. 

1. gr. 
15. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Öll skip, seglskip, gufuskip, vélskip og bátar, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin 
vörum eða seglfestu, skulu greiða lestagjald í hvert sinn sem þau leggjast við 
bryggju eða á höfninni, þó með þeim undantekningum, sem síðar gelur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestagjaldið af nettóburðarmagni skipsins 
í heilum tölum, en brotum skal sleppt. 

a. Skip, sem eru eign búsettra manna í Hólmavíkurhreppi og skrásett þar og eru 
ekki í millilandasiglingum, skulu greiða hafnargjöld einu sinni á ári, sem hér segir: 

Skip 20--50 brúttórúmlestir greiði .......... kr. 2000.00 
Skip 7—20 brúttórúmlestir greiði .......... -—— 1000.00 
Smærri bátar greiði .......00.0.00000 00. — 500.00 

b. Skip stærri en 12 rúmlestir brúttó, sem ganga eftir föstum auglýstum ferða- 
áætlunum greiði 20 aura fyrir hverja brúttórúmlest í hvert skipti, sem þau koma 

til hafnar.
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Öll önnur skip stærri en 12 rúmlestir brúttó, sem til hafnarinnar koma, nema 
herskip (varðskip), skip sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, skip sem 
hafa skírteini sem skemmtiskip og skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda, 
skulu greiða 50 aura lestagjald fyrir hverja brúttórúmlest. 
Vélbátar minni en 12 rúmlestir brúttó, greiði í hafnargjald 10 krónur í hvert 
sinn, sem þeir koma til hafnarinnar. Undanþegnir eru bátar af verzlunarsvæð- 
inu, sem eru í kaupstaðarferð eða öðrum heimiliserindum. 
Liggi skip lengur við bryggju en einn sólarhring, ber því að greiða 7 aura 
á hverja brúttórúmlest í bryggjugjald, fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólar- 
hring, sem fram yfir er. 

2. gr. 
21. gr. orðist þannis: 

Vörugjaldskrá. 

1. Aöðfluttar vörur. 

. flokkur. Gjald kr. 3.50 hver 100 kg: 
Kornvörur, sykur. 

. flokkur. Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 
Kol, fóðurvörur, áburður. 

. flokkur. Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 
Salt. 

. flokkur. Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 
Sement. 

flokkur. Gjald kr. 6.00 hver 100 kg: 
Allar vörur, sem ekki heyra undir aðra flokka og greiðast eftir þyngd. 

. flokkur. Gjald kr. 5.00 hver 100 kg: 
Olía og benzin. Hver tunna kr. 8.00. 

flokkur. Gjald kr. 0.90 hver tunna: 
Tómar tunnur og föt uppsett og óuppsett. 

. flokkur. Gjald kr. 0.90 hvert teningsfet: 
Timbur. 

. flokkur. Gjald kr. 1.25 hvert teningsfet. 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir máli. 

flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hvern stórgrip og kr. 1.50 fyrir hverja sauðkind. 
flokkur. Lægsta vörugjald í öllum flokkum er kr. 3.00. 

2. Útfluttar vörur. 
. flokkur. Gjald kr. 3.50 hver 100 kg: 

Kjöt. 
. flokkur. Gjald kr. 1.50 hver tunna: 

Sild. 

. flokkur. Gjald kr. 3.00 hver 100 kg: 
Mjólk, skyr, hey. 

. flokkur. Gjald kr. 2.00 hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og saltfiskur. 

flokkur. Gjald kr. 5.00 hver 100 kg: 
Fiskimjöl. 

flokkur. Gjald kr. 6.00 hver 100 kg: 
Allar vörur, sem reiknast eftir þyngd, ótaldar áður.
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7. flokkur. Gjald kr. 0.90 hvert stykki: 
Umbúðir og tómar tunnur. 

8. flokkur. Lægsta vörugjald í öllum flokkum er kr. 3.00. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 

hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 193 23. desember 1958 um breytingu á 

hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurkauptún. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. nóvember 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 202. 14. nóvember. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Skarðsstöð í Skarðshreppi, Dalasýslu. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar eru: Frá verzlunarhúsi Kaupfélags Stykkishólms að aust- 
an, sjónhending í Örfirisey. Að norðan Örfirisey og Arasker. Að sunnan frá fyrr- 
nefndu verzlunarhúsi eftir stórstraumsflæðarmáli að Brimnestá. 

TI. KAFLI 

1. gr . gr. 

Stjórn hafnarmåla er í höndum hreppsnefndar Skarðshrepps undir yfirumsjón 

samgöngumálaráðuneytisins. 

2. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að kjósa 3 menn í hafnarnefnd, en ávallt skal einn 

hreppsnefndarmaður eiga þar sæti. Kosning hafnarnefndar skal fram fara að af- 

stöðnum hreppsnefndarkosningum. Sé hafnarnefnd ekki kosin, er hreppsnefnd hafn- 

arnefnd. 
Hafnarnefnd sér um viðhald og endurbætur hafnarinnar, og stýrir öllum fram- 

kvæmdum, er þar að lúta. Hafnarnefnd annast reikningshald og fjárreiður hafnar- 
sjóðs, enda ber sveitarsjóður ábyrgð á eignum og skuldbindingum sjóðsins. 

3. gr. 

Hreppsnefnd ræður hafnarvörð, ákveður laun hans og setur honum erindisbréf. 

Hafnarvörður hefur umsjón með höfninni og eignum hennar og innheimtir 

hafnartekjur. Í starfi sínu er hann háður eftirliti hafnarnefndar. Hafnarvörður sér 

um, að gætt sé reglu á höfninni, landi hennar, bryggjum og öðrum mannvirkjum. 

Er öllum skylt að hlýða boði hans og banni og þeirra starfsmanna annarra, sem 

hafnarnefnd setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum hann órétti beittur, getur 

hann kært starfsmanninn fyrir hafnarnefnd, en skipuninni ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu.
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4. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í sjóð hafnarinnar. 

Sjóðurinn heitir Hafnarsjóður Skarðsstöðvar. Sjóði þessum má eingöngu verja i 

þágu hafnarinnar, svo sem til byggingar og viðhalds hafnarmannvirkjum, til kaupa á 
landi í þágu hennar, til greiðslu á kostnaði við stjórn hafnarinnar og til greiðslu 
lána, sem tekin hafa verið og tekin kunna að verða til hafnarmannvirkja. Óheimilt er 

að nota fé hafnarinnar til annars en hennar þarfa. Aldrei má verja því í þágu 

hreppsins eða annarra fyrirtækja hans eða binda það í lánum til þessara aðila. 

5. gr . gr. 
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið. Að loknu hverju reikningsári skal 

semja reiknings hafnarsjóðs svo tímalega, að hann verði lagður fram til endur- 
skoðunar ásamt reikningum hreppsins. 

HI. KAFLI 

6. gr. 
Skip, sem hvorki á að ferma né afferma, mega aldrei leggjast svo á höfnina, að 

þau tálmi afgreiðslu annarra skipa, og skulu þau skyld, að hlýða boðum starfs- 
manna hafnarinnar. Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að þau hindri eða tefji 
umferð um höfnina. Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum starfsmanna hafnar- 
innar um að flytja skip sitt, og getur þá hafnarvörður látið gera það á kostnað og 
ábyrgð eigenda. 

7. gr. 
Verði skemmdir á mannvirkjum eða áhöldum hafnarinnar af völdum skipa 

þeirra, er höfnina nota, skulu skemmdirnar jafnan að fullu bættar af eigendum og 
útgerðarmönnum skips þess, er skaðann vann, enda sé skipshöfnin völd að skaðan- 
um af ásettu ráði eða af vangá. 

8. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal viðtakandi eða skipstjóri láta 

ræsta bryggjuna, ef þörf gerist. Sé það vanrækt, skal hafnarvörður láta framkvæma 
verkið á kostnað afgreiðslunnar eða skipstjóra. 

IV. KAFLI 

9. gr. 
Öll skip, sem mæld eru til lestatals, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum, 

skulu greiða lestagjald í hvert sinn, sem þau leggjast að bryggju eða við festar á 
höfninni, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. Ef ekki er öðruvísi ákveðið, 
greiðist lestagjald af nettóstærð skipsins talið í heilum tölum. Brotum skal sleppt. 

10. gr. 
Skip og bátar, sem greiða lestagjald fyrsta sinn á ári, sem hafnarstjórn semur 

sérstaklega við, skulu greiða lestagjöld sem hér segir. 

  

a. Fyrir báta að 2 rúmlestum brúttó ............ FIRIR kr. 50.00 
— — — 2—4 — AA ere, 75.00 
— — — 4—10 — ARA FRI -. —- 150.00 
— — — 10 — — og stærri .............. .. —- 225.00 

b. Oil önnur skip, sem til hafnar koma, nema herskip, varðskip, björgunarskip, 
og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna og skip, sem leita hafnar 
vegna sjóskemmda, skulu greiða 30 aura lestagjald fyrir hverja nettórúmlest. Þó
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er hafnarnefnd heimilt að lækka þetta gjald eða fella burt, ef sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi. 

V. KAFLI 

11. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum (þ. á m. lifandi dýrum), sem fluttar eru 

af eða á skipsfjöl í höfninni, með þeim undatekningum, sem i næstu grein getur. 

12. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru eftirtaldar vörur: 

1. Vistir, vélaeldsneyti, og aðrar vörur til notkunar um borð í skipum og bátum, 
sem fluttar eru úr landi. 

N
n
 Póstur og farangur ferðamanna. 

Vörur og tæki, er höfnin eða hreppurinn senda eða eru viðtakendur að. 

13. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli og þyngd með umbúðum. Hálf gjaldeining 

telst sem heil. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

9. flokkur. 

14. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 1.50 hver 100 kg: 
Kol, koks, sement, áburður, saltfiskur, síldarmjöl, fiskimjöl, fóður- 

vörur útlendar, kornvörur, garðávextir, kjöt, tólg, smjör, ull, smjörlíki, 

særur, hey, allt byggingarefni annað en timbur, girðingarnet og allt 
annað girðingarefni. 
Gjald kr. 2.00 hver 100 kg: 
Olíur, benzin, lýsi, hessian, kaðlar, stangajárn, vatnspípur, leirvörur, 
pottar, balar, blikkfötur. 

Gjald kr. 4.00 hver 100 kg: 
Bilar, bátavélar, landbúnaðarvélar, vélahlutir, gler, miðstöðvar, gólf- 

dúkar, málningarvörur, pappírsvörur, sápur, þvottaduft og aðrar hrein- 
lætisvörur, krossviður. 
Gjald kr. 5.00 hver 100 kg: 
Kaffi, kaffibætir, kex og aðrar brauðvörur, ávextir, niðursuðuvörur, 

súkkulaði, kakó, sælgætisvörur, öl og gosdrykkir. 
Gjald kr. 1.00 hver 10 kg: 
Vefnaðarvara, fatnaður, skófatnaður, tóbaksvörur og allar aðrar vörur 

reiknaðar eftir þyngd og ekki annars staðar taldar. 
Gjald kr. 10.00 hvert stykki: 
Eldavélar, þvottavélar, ísskápar, baðker. 
Gjald kr. 1.00 fyrir hverja tunnu af saltsíld og hvers konar sjávaraf- 
urðum í tunnum. Af hálftunnu reiknast kr. 0.75. Af tómum tunnum 
kr. 0.40. 
Gjald kr. 0.40 hvert teningsfet: 
Timbur og allar aðrar vörur reiknaðar eftir rúmmáli. 
Gjald kr. 5.00 fyrir hvern stórgrip, kr. 1.00 fyrir hverja kind. 

VI KAFLI 

15. gr. 
Hafnarvörður innheimtir lestagjöld af skipum samkvæmt reglugerð þessari.
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16. gr. 
Skipstjóri eða formaður skips ber ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Gjöldin skal 

greiða áður en skip fer úr höfn, þegar öðruvísi er ekki ákveðið í reglugerð þessari. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt á skipi, unz gjöldin eru greidd. 
Gjalddagi á föstum árgjöldum er 1. október ár hvert. 

17. gr. 
Vörugjald greiðir móttakandi aðfluttrar vöru eða afgreiðsla skipa, þar sem því 

verður við komið, og sendandi útfluttrar vöru. Ef margir eiga vörur með sama skipi, 
skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef farmur er 
ekki skráður, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Séu vörur fluttar úr 
einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. Vörugjald af aðfluttum vörum 
fellur í gjalddaga, er skip, er þær flytur, er komið í höfn. Vörugjald af útfluttum 
vörum fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar í skip. Hafnarsjóður hefur 
haldsrétt í gjaldskyldum vörum, unz gjaldið er greitt. 

18. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á mannvirkjum hafnarinnar eða áhöldum 

fer eftir almennum lagareglum. Ef samningar nást eigi um upphæð skaðabóta, er að- 
iljum heimilt að láta ákveða hana með mati 3 óvilhallra dómkvaddra manna. Krefja 
má yfirmats, áður en mánuður er lðinn frá lokum matsgerðar. Yfirmat skal fram- 
kvæmt af 5 óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmat greiðir sá, er 

krafðist þess, ef matsupphæðinni verður eigi breytt meiru en sem nemur 10% af 
því, sem undirmat ákvað. Nemi breytingin meira, greiði sá kostnaðinn, er halla 
bíður af niðurstöðu yfirmatsnefndar. 

20. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er ei útkljáð, nema hann 
setji tryggingu, er hafnarnefnd tekur gilda. 

21. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá kr. 1000.00—-10000.00, nema 

þyngri refsing liggi við að lögum. 
Sektir renna í Hafnarsjóð Skarðsstöðvar. 

22. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Samgöngumálaráðuneylið, 14. nóvember 1962. 

Emil Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.



Nr. 203. 458 14. nóvember. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Suðureyrarkauptún, nr. 74 18. maí 1948. 

1. gr. 
Aftan við 32. grein komi ný grein, sem verður 33. grein, og breytist greinatala 

reglugerðarinnar því til samræmis, svo hljóðandi: 

a. Skip, sem heimilisföst eru á Suðureyri, undir 20 rúmlestum, greiði 25 krónur 
í ljósagjald á ári. 

b. Skip, sem heimilisföst eru á Suðureyri, yfir 20 lestir, greiði eina krónu á rúm- 

lest til viðbótar því, sem segir í a-lið. 
c. Önnur skip greiði á tímabilinu 1. ágúst til 15. maí 10 aura af hverri nettó- 

rúmlest, þó aldrei yfir 100 krónur og sé innheimtan í samræmi við innheimtu 

lestagjalda. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, 
um hafnargerðir og lendingarbætur og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. nóvember 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 204. . 19. nóvember. 

AUGLÝSING 

um niðurfelling á gjaldskrá héraðslækna nr. 2/1933 með áorðnum breytingum. 

Samkvæmt ákvæðum læknaskipunarlaga nr. 16/1955, sbr. lög nr. 45/1962, hefur 
verið gerður samningur hinn 24. f. m. milli Tryggingastofnunar ríkisins og Lækna- 
félags Íslands um greiðslur fyrir störf héraðslækna og aðstoðarlækna og staðgöngu- 
manna héraðslækna. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá héraðslækna nr. 2/1933 með áorðnum breyt- 
ingum. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 19. nóvember 1962. 

Bjarni Benediktsson. 

Baldur Möller.



21. nóvember. 459 Nr. 205. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt tillögu borgarstjórnar í Reykjavík hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Að bifreiðastöður verði bannaðar við húsin nr. 10 við Klapparstíg og nr. 10 

við Rauðarárstíg. 
2. Að bifreiðastöður verði bannaðar á Ægisgötu, vestan megin götunnar, frá Vest- 

urgötu að Túngötu. 
3. Að bifreiðastöður verði bannaðar á Vesturgötu, norðan megin götunnar, frá 

Ægisgötu að Seljavegi. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 21. nóvember 1962. 

Sigurjón Sigurðsson. 

26. nóvember. . Nr. 206. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Akraness hefur verið ákveðið eftirfarandi 

um umferð á Akranesi: 

Bifreiðastöður eru bannaðar á Bárugötu frá Hafnarbraut á 35 m kafla til 

vestur, sunnan götunnar. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn á Akranesi, 26. nóvember 1962. 

Þórhallur Sæmundsson. 

22. nóvember. - Nr. 207. 

AUGLYSING 

um breytingu á kærufresti til ríkisskattanefndar. 

Samkv. heimild í 53. gr. laga nr. 70 frá 1962, sbr. 62. grein laga nr. 46 frá 
1954, hefur ráðuneytið ákveðið, að kærufrestur til ríkisskattanefndar út af tekju- 
og eignarskatti fyrir árið 1962 skuli vera til 15. desember 1962. 

Fjármálaráðuneytið, 22. nóvember 1962. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Ólafur Stefánsson. 
B 58
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27. nóvember. 463 Nr. 209. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Raufarhöfn, nr. 73 30. júní 1959. 

1. gr. 
Stafliður b. í 11. gr. orðist þannig: 

Innlend veiðiskip greiði 75 aura af brúttórúmlest í hvert skipti, er þau koma til 

hafnar, þó aldrei minna en kr. 30.00. 

Stafliður c. í sömu gr. orðist þannig: 

Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma skulu greiða kr. 1.00 fyrir hverja 

brúttórúmlest, nema strandferðaskip Skipaútgerðar ríkisins, sem greiði 60 aura af 

rúmlest. Hafnarnefnd er heimilt að lækka gjald þetta eða fella burtu, ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. 
Undanþegin gjaldi þessu eru þó herskip, varðskip, björgunarskip, skemmtiferða- 

skip, skip sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna og skip, sem leita hafnar vegna 

sjóskemmda. 

ho
 gt. 

Stafliður b. í 12. gr. orðist þannig: 
Skip, sem um getur í 11. gr. b-lið, allt að 20 brúttólestir, greiði kr. 12.00 í 

hvert skipti. 
Stærri skip í þessum flokki greiða kr. 20.00 í hvert skipti, sem þau koma til 

hafnar. 
Stafliður c. í sömu grein orðist bannig: 
Öll önnur skip greiði 10 aura af brúttórúmlest í hvert skipti, sem þau koma til 

hafnar, þó aldrei minna en kr. 50.00. 

3. gr. 

17. gr. orðist þannig: 

Vörugja'dskrá. 

Aðfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald kr. 1.50 pr. 100 kg: 
Áburður, eldavélar, fóðurvörur, akkeri, garðávextir, gólfflísar, veggflísar, 

girðingarefni, virnet hvers konar, hey, kornvörur, kálmeti, mjólk, 

mjólkurvörur, sykur stil., þakpappi, þvottapottar, kaffi og katfibætir, 
smjörlíki, harðfiskur, tóls, matvara ótalin annars staðar. 

2. flokkur. Gjald kr. 2.00 pr. 100 kg: 
Kol, koks, salt, sement, sykur óstil., byggingarefni, þilplötur, vikursteinn 
og plötur, steypustyrktarjárn, bárujárn og járnpípur. 

3. flokkur. Gjald kr. 3.00 pr. 100 kg: 
Gasolía, benzin, brennsluolía (fuelolía), smurolíur, ljósaolía, veiðarfæri 

ótalin annars staðar, vélatvistur, trolltvinni, kaðall, stál og járnvir. 

4. flokkur. Gjald kr. 5.00 pr. 100 kg: 
Bækur, blek, brauð, brauðvörur, garn, gúmmívörur, kítti, einangrunar- 
efni og plötur, gólfdúkar alls konar, vefnaðarvörur alls konar, málning 
og málningarvörur, olíufatnaður, pappir og pappírsvörur, stálbik, tjara, 
krít og gips.
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Gjald kr. 10.00 pr. 100 kg: 
Ávextir, barnavagnar, blikkvörur, burstar, bökunarvörur, borðbúnaður, 

búsáhöld, blóm, eldspýtur, gler og slervörur, hreinlætisvörur, leður og 
leðurvörur, lyf, prjónavörur, saumavörur, efnagerðarvörur, ótaldar ann- 
ars staðar, smájárnvörur, leirvörur, te, tin, tómatar, plastvörur og fisk- 

umbúðir. 

Gjald kr. 20.00 pr. 100 kg: 
Húsgögn, hljóðfæri, ekki reiknað eftir rúmmáli, fatnaður, jólatré, ljós- 
myndavélar, klukkur, mælar, peningaskápar, rafmagnsvörur, raflagna- 
efni, listmunir, skrifstofuáhöld, skófatnaður, skot og skotfæri, sprengi- 
efni, tóvara, símar, snurpinætur, snurpinótaefni, strigi, pokar úr striga 
og pappír, rotvarnarefni, sýrur, sódi, krydd, saltpétur, verkfæri, ávaxta- 
drykkir, öl og skilvindur. 

Gjald kr. 30.00 pr. 100 kg: 

Ilmvörur, snyrtivörur, spritt, spiritus, áfengir drykkir, tóbak og tóbaks- 
vörur, súkkulaði, sælgæti, sportvörur, sýnishorn, sýningarfilmur og við- 
tæki. 

Gjald kr. 1.00 pr. stykki: 

Tómar tunnur og föt, uppsett og í stöfum, búntað í hverja tunnu. 

Gjald kr. 0.50 pr. teningsfet: 
Timbur, sem reiknast í rúmmáli. 

Gjald kr. 1.00 pr. teningsfet: 
Húsgögn, hljóðfæri, olíuseymar og allar aðrar vörur, ótaldar annars 
staðar, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Gjald kr. 5.00 pr. 100 kg: 
Allar vörur ótaldar annars staðar. 

Gjald kr. 1.00 pr. mál: 
Öll sild í bræðslu, sem flutt er á land innan hafnarsvæðis Raufar- 
hafnar, eða í skip á höfninni. 

Gjald kr. 1.00 pr. uppsaltaða tunnu: 
Sild og annar fiskur þannig mældur. 

Gjald kr. 0.75 pr. tunnu: 
Sild, mæld eða vegin til frystingar. 

Gjald kr. 1.00 pr. 100 kg: 
Þorskur og annar fiskur til verkunar, veginn upp úr sjó, slægður eða 
óslægður. 

Útfluttar vörur. 

Gjald kr. 2.00 pr. 100 kg: 
Saltfiskur, síldarmjöl, fiskimjöl, lýsi, soðkjarni, skreið og aðrar sjávar- 
afurðir, ótaldar annars staðar. 

Gjald kr. 2.50 pr. tunnu: 
Fiskur, hrogn, garnir, kjöt, síld hvers konar, verkuð í tunnum. 

Gjald kr. 2.00 pr. 100 kg: 
Landbúnaðarvörur, ótaldar annars staðar.
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Ýmislegt. 
19. flokkur. 

Kindur og loddyr .....00.00000 0000. kr. 5.00 pr. grip 

Stórgripir .......0000 000. — 10.00 — — 

Reiðhjól, vélknúin .......0.00000000.0.00. — 10.00 — stykki 

Reiðhjól .........2.0000 0000. — 5.00 — — 
Dráttarvélar ........0020000 00 — 100.00 — — 
Jeppar og fólksbifreiðar ................ — 150.00 —  — 

Vörubifreiðar .........200000 000... — 200.00 — — 
Vinnuvélar, stórvirkar .......00000000... — 250.00 — -- 

Bátar, Opnir .......020000 00... — 150.00 — — 
Nótabátar .........200000 00 .0 nn — 200.00 — — 

Lægsta vörugjald í öllum flokkum skal vera kr. 2.00. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 27. nóvember 1962. 

Emil Jónsson. 
  
Brynjólfur Ingólfsson. 

30. nóvember. i Nr. 210. 

AUGLYSING 

um hámarkshraða ökutækja í Seydisfjardarkaupstad. 

Hámarkshraði ökutækja er 35 km á klst. á öllum vegum innan lögsagnarum- 

dæmis Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Reglur þessar gilda þó ekki á eftirtöldum vegum: 

a. Þjóðveginum af Bakkanum við vesturenda Vesturvegar áleiðis til Fjarðarheiðar. 
b. Vestdalseyrarvegi, Eyrarvegi, Sandgötu og Utvegi. 
c. Strandarvegi utan við yztu hús á Strönd. 

Á þessum vegum er hámarkshraði 70 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 50. gr. umferðalaga nr. 26 
2. maí 1958, öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. nóvember 1962. 

F. h. r. 

Baldur Möller. 

Olafur W. Stefånsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Verzlunarskóla Íslands, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. desember 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Verzlunarskóla Íslands. 

1. gr. 
Verzlunarskóli Íslands er sjálfseignarstofnun, sem stendur undir vernd og um- 

sjón Verzlunarráðs Íslands, og ber það ábyrgð á eignum og sjóðum þeim, er honum 
tilheyra og ekki er ráðstafað öðruvísi með sérstakri skipulagsskrá. 

2. gr. 
Stjórn Verzlunarráðs Íslands kýs að loknum aðalfundi ár hvert, til eins árs í 

senn, 5 menn í skólanefnd til að annast rekstur skólans samkv. 3. gr. 
Stjórn Verzlunarráðsins kýs sérstaklega formann skólanefndar, og skal hann 

vera úr stjórn Verzlunarráðsins. 

3. gr. 
Skólanefnd hefur á hendi allar ráðstafanir um rekstur skólans. Hún hefur um- 

sjón með eignum skólans og sjóðum þeim, er skólanum tilheyra, úthlutar styrkjum og 
verðlaunum til nemenda og setur reglur um kennslu, ræður fastakennara og víkur 
þeim frá og ákveður útgjöld skólans, allt í samráði við skólastjórann. 

Skólanefndinni ber einnig að sjá um fjárhag skólans og gera ráðstafanir til þess, að 
nægilegt fé sé ávallt fyrir hendi til nauðsynlegra útgjalda við reksturinn. 

Reikningsfærslu og gjaldkerastörf annast skrifstofa Verzlunarráðsins, meðan 
ekki er öðruvísi ákveðið. 

4. gr. 
Stjórn Verzlunarráðs Íslands ákveður aðal starfstilhögun og stefnu skólans, að 

fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra. Stjórn Verzlunarráðsins ræður skóla- 
stjóra og víkur honum frá. Einnig tekur stjórn Verzlunarráðsins ákvörðun um hús- 
næði fyrir skólann eða byggingu fyrir hann. 

Sé um ágreining að ræða milli skólanefndar og skólastjóra, skal þeim ágrein- 
ingi skotið til stjórnar Verzlunarráðsins, er gefur fullnaðarúrskurð. 

5. gr. 
Skólastjóri annast daglegar framkvæmdir og stjórn skólans, ákveður stunda- 

skrá, sér um starfsemi skólans og semur skýrslu yfir hana, að liðnu hverju skólaári. 
Hann ræður stundakennara og víkur þeim frá, hvort tveggja í samráði við skóla- 
nefnd. 

6. gr. 
Reikningsár skólans telst frá 1. júlí til 30 júní. Skal skólanefnd leggja fyrir 

stjórn Verzlunarráðsins skyrslu með yfirliti yfir rekstur skólans fyrir liðið reikn- 
ingsár og skilagrein um eignir hans og sjóði þá, sem honum tilheyra. 

7. gr. 
Verði Verzlunarskólinn lagður niður sem sjálfseignarstofnun skal Verzlunar- 

ráð Íslands taka við eignum hans og skuldum og hagnýta þær í þágu íslenzkrar 
verzlunarmenningar. 

8. gr. 
Breytingar á skipulagsskrá þessari getur stjórn Verzlunarráðs Íslands gert, 

að fengnum tillögum frá skólanefnd og skólastjóra.
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SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt hafnarsjóðs Akureyrar og bæjarsjóðs Akureyrar 

á nokkrum fasteignum á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 frá 23. júní 1932 um forkaupsrétt kaupstaða 

og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl., samþykkti bæjarstjórn Akureyrar á fundi 

sínum 6. nóvember 1962 að áskilja hafnarsjóði Akureyrar forkaupsrétt á lóðum 

og fasteignum Sverris Ragnars og db. Ragnars Ólafssonar á Oddeyrartanga á Ak- 

ureyri. Enn fremur samþykkti bæjarstjórn Akureyrar á sama fundi að áskilja 

bæjarsjóði Akureyrar, vegna skipulags, forkaupsrétt á eftirtöldum fasteignum á 

Akureyri: 

1. Húseigninni Melstað í Glerárþorpi, 
— Gránufélagsgötu 1, 
— Gránufélagsgötu 11, 

Geislagötu 1, 
— Geislagötu 39, 
— Glerárgötu 9, 
— Eyrarlandsvegi 19. S

A
R
A
 

| 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að 

telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. desember 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

4. desember. . Nr. 213. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samþykktum 

byggingarsamvinnufélaga. 

Samkvæmt lögum nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar íbúða í kaup- 

stöðum og kauptúnum, hefur ráðuneytið staðfest þessar samþykktir fyrir bygg- 

ingarsamvinnufélög: 

66. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag iðnverkafólks. Varnarþing Reykja- 

víkur. Staðfest 27. ágúst 1968. 

67. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag flugvallarstarfsmanna. Varnarþing 

Reykjavíkur. Staðfest 30. okt. 1958. 

68. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag húsasmiða. Starfssvið þess er: Reykja- 

vík, Kópavogur, Seltjarnarnes og Garðahreppur. Varnarþing Reykjavíkur. Stað- 

fest 23. júlí 1960. 
B 59
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69. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag starfsmanna Keflavíkurbæjar. Varnar- 
þing Keflavíkur. Staðfest 27. nóvember 1962. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. desember 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 214. 10. desember. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Ólafs- 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. desember 
1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Ólafsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minning Guðrúnar Ólafsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Guðrúnu Ólafsdóttur, er lengi bjó 

ekkja að Miðdal í Hólshreppi. Hún var fædd 26. nóv. 1877 og lézt 10. ágúst 1947. 
Stofndagur sjóðsins er 26. nóvember 1962, en stofnendur eru Pétur J. Ólafsson, 
bróðir Guðrúnar, og kona hans Þorsteina Guðmundsdóttir. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 2000.00 — tvö þúsund — og skal hann ávaxtaður í Spari- 

sjóði Bolungarvíkur eða annarri tryggri peningastofnun. 
Tekjur sjóðsins eru, auk árlegra vaxta, hvers konar gjafir og áheit, svo og annað 

það fé, er stjórn hans kann að afla honum. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita viðurkenningu þeim bændum í Hólshreppi, 

Norður-Ísafjarðarsýslu, er sýnt hafa sérstakan dugnað í búrekstri sinum og þó 
einkum þeim, sem kunnir eru að því að eiga gott búfé og fara vel með það. Verð- 
launum skal úthlutað 26. nóvember og skal fyrsta úthlutun fara fram árið 1967. 
Eftir það má úthluta úr sjóðnum á fimm ára fresti og skulu eigi líða meira en tíu ár 
á milli úthlutana. 

Verja má í samræmi við ofangreindan tilgang allt að % hlutum af árlegum 
vaxtatekjum sjóðsins, en % hluti af árlegum vöxtum skal lagður við höfuðstól, 
unz hann nemur kr. 10000.00 — tíu þúsund —, eftir það má verja vaxtatekjum öllum 
til téðra verðlaunaveitinga. 

5. gr. 
Stjórn Búnaðarfélags Hólshrepps hefur með höndum stjórn sjóðsins. Skal ár- 

legur reikningur færður í sérstaka bók og hann endurskoðaður með reikningum 
Búnaðarfélagsins.
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6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

Bolungarvík, 26. nóvember 1962. 

Pétur Ólafsson. Þorsteina Guðmundsdóttir. 

11. desember. Nr. 215. 

HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

fyrir Suðureyrarhrepp. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Suðureyrarhrepps, þó sérstaklega 

fyrir þéttbýli í hreppnum, en fyrir sveitabýli eftir því, sem við verður komið. 

2. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykkt- 

arinnar með leyfi heilbrigðisnefndar, ef óhjákvæmilegt þykir vegna aðstæðna eða 
staðhátta. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefnd er skipuð 3 mönnum. Er hreppstjóri sjálfkjörinn í nefndina 

og er jafnframt formaður hennar, þá á héraðslæknir sæti í nefndinni, og loks er 
þriðji maður valinn af hreppsnefnd. 

4. gr. 
Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda svo oft sem þurfa þykir. Honum 

er skylt að kveðja nefndina á fund, ef annar hvor hina nefndarmanna æskir þess. 

5. gr. 
Heilbrigðisnefnd heldur serðabók, og skulu í hana skráðar fundargerðir, svo 

og kærur, sem nefndinni berast. Senda skal hreppsnefnd samþykktir eða álitsgerðir 
fundarins eða afrit af fundargerð. 

6. gr. 
Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá skotið til hreppsnefnd- 
ar. Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um framkvæmd þeirra. 

7. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og hreppsnefndar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, skal leitað úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá 
getur einnig héraðslæknir skotið máli sínu til hennar, ef hann fær ekki framgengt 
þeim heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt, ef heilbrigðisnefnd telur það æskilegt, að ráða sérstakan 

heilbrigðisfulltrúa. Skal hann þá starfa samkvæmt erindisbréfi, er hreppsnefnd
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setur honum í samráði við heilbrigðisnefnd. Heilbrigðisfulltrúi situr fundi heil- 

brigðisnefndar. 

9. gr. 

Á fjárhagsáætlun hreppsins skal jafnan veitt nokkur fjárhæð, er heilbrigðis- 

nefnd getur ráðstafað til nauðsynlegra heilbrigðisframkvæmda, svo og til greiðslu 

kostnaðar vegna bréfaskrifta og bókhalds. Skal heilbrigðisnefnd gera tillögu um 

upphæðina til hreppsnefndar áður en fjárhagsáætlun er samin ár hvert. 

B. Um hlutverk og valdsvið heilbrigðisnefndar. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal sjá um, að haldin séu ákvæði samþykktar þessarar, svo 

og laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. Hún skal yfirleitt vera á verði 

um allt það, er varðar hollustu og heilbrigði á samþykktarsvæðinu, og i samræmi 

við lög og reglur setur hún um það fyrirmæli, sem öllum hlutaðeigandi er skylt að 

hlíta. Skal nefndinni heimilt að láta rannsaka allt það, er þessi samþykkt fjallar um, 

svo og annað er að hollustuháttum lýtur, utanhúss og innan. 
a. Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 

fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær 
eftir þörfum. Nefndin getur krafizt lagfæringar og viðgerða á lóðum og port- 
um, ef nauðsynlegt þykir til þrifnaðar. 

b. Nefndin hefur eftirlit með vatnsveitu og vatnsbólum og lætur taka af vatninu 
sýnishorn til rannsóknar, þegar ástæða þykir til. Nefndin getur bannað notkun 
vatns úr vatnsveitu eða öðrum vatnsbólum, ef hún telur þess þörf. Nefndin 
hefur eftirlit með allri fráræslu og getur bannað notkun á skolpræsum, vatns- 
og sorprennum, enn fremur sundstöðum, ef hún telur þess þörf. 

c. Nefndin lítur eftir meðferð á sorpi úr húsum. 
d. Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar meindýra úr húsum og híbýlum og 

getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa verið upprætt. Nefndin getur 
krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 

e. Nefndin hefur eftirlit með leiguíbúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum 
íbúðum og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað afnot 
íbúða, ef hún telur þær hættulegar lífi og heilsu íbúa. 

f. Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri, sem um 
er fjallað í VIII—XIX. kafla þessarar samþykktar, og getur krafizt endurbóta 
og lagfæringar á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreinsunar og 
hreingerningar, ef hún telur þess þörf. Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, 

sem um ræðir í þessari grein, ef hún telur það hættulegt lífi og heilsu þeirra, 

sem við eiga að búa. 
s. Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra. 
h. Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem fjallað 

er um i samþykkt þessari. 
i. Nefndin aðstoðar héraðslækni við hvers konar sóttvarnir eftir því, sem hann 

telur þörf á. Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráða- 
birgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún þó samþykkis 
hreppsnefndar, svo fljótt sem auðið er. 

j. Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfur til tryggingar þrifnaði og 
hollustuháttum en beinlínis er mælt fyrir í samþykkt þessari, að því er varðar 
hvert einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera í samræmi við ákvæði 
samþykktarinnar um hliðstæð atriði, eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og 
heilbrigðisreglur.
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k. Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 

laga og annarra reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta og þá varða. Sama máli 

gegnir um ákvæði, sem hún setur samkvæmt heimild í j.-lið þessarar greinar. 

C. Ýmis ákvæði. 

11. gr. 
Ekki má setja á fót neina þá stofnun eða fyrirtæki, né hefja neinn þann rekstur, 

sem um er fjallað í VIL XVI. og XIX. kafla þessarar samþykktar, nema heil- 

brigðisnefnd hafi veitt leyfi til af sinni hálfu og farið sé að fyrirmælum hennar 

um allt, er varðar hollustuhætti. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðrar breytingar 

á húsakynnum og rekstri. 
Öllum er skylt að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar nauðsynlegan að- 

gang til eftirlits með stofnun þeirri, fyrirtæki eða rekstri, er þeir stýra. 

12. gr. 
Starfsfólk þeirra stofnana, sem um er fjallað í VINI. og K—XVH. kafla þessarar 

samþykktar, skal sanna árlega og oftar, ef þurfa þykir, að það sé ekki haldið nein- 
um þeim sjúkdómi, kvillum eða óþrifum, sem öðrum getur stafað hætta af eða 
vakið getur ógeð þeirra, er við það eiga skipti. Það skal í starfi sínu gæta svo ræki- 
lega hreinlætis, sem auðið er, ganga þokkalega og hreinlega til fara, sápuþvo sér um 
hendur hverju sinni, er það hefur gengið til salernis og endranær eftir þörfum. 

Starfsfólk í neyzluvörubúðum skal klæðast sérstökum, hreinum hlifðarfötum við 

starf og stúlkur hafa hreina kappa á höfði. 

13. gr. 
Húsakynni þeirra stofnana, sem um er fjallað í VINI. og X—XVIH. kafla þess- 

arar samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: vera rúmgóð, björt, 
hæfilega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður mönnum. 

Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í VIII. og X.—XV. kafla þessarar sam- 
þykktar, skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildi, loft máluð, veggir málaðir eða 
að öðru leyti þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. Ákvæði 
þessarar málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað í XVI. kafla, 
69.—-72. gr. og 79. gr. 

14. gr. 
Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í VIII. og K— KVI. kafla 

þessarar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að falageymslum, rennandi 
vatni, hæfilega mörgum salernum, svo og þvagstæðum, ef þurfa þykir, handlaugum, 
hreinum handklæðum eða pappirsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hreinlætisgögn- 

um. Gestum skal séð fyrir sams konar þæg indum á öllum stöðum, sem þeim eru 
ætlaðir til afnota, og skulu konur vera sér um salerni og karlar sér. 

15. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIIM— XVI. 

kafla þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum, sem auðið er. 
Þar sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega 
og oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni, lausa og 
fasta, skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingerning 
skal fara fram a. m. k. einu sinni á ári. 

Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum húsdýrum inn í húsakynni þau, sem 
um ræðir í þessari grein.
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IL KAFLI 

Um hreinlæti og þrifnað utan húss. 

16. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. a. og 17.—-20. gr. að því er varðar hreinlæti og þrifnað 

utan húss og eftirliti með því. 

17. gr. 
Girðingar kringum hús og lóðir skulu þannig gerðar, að rottur og mýs geti ekki 

gert sér hreiður í þeim. 
Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 

sínum og portum, svo og af hreinsun á þeim, sem heilbrigðisnefnd setur fyrirskipað 
í þrifnaðarskyni, ef þurfa þykir. 

18. gr. 
Ekki má fleygja á almannafæri, í læki, höfnina né í fjörur neins konar rusli eða 

úrgangi. Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða annars 
konar byggingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 

Götur kauptúnsins, fjörur, hafnarbakka, ræsi og annað þess háttar skal hreinsa 
á kostnað hreppsins, svo oft sem heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt. 

19. gr. 
Öll flutningatæki, sem fara um götur kauptúnsins skulu þannig gerð, að flutn- 

ingurinn valdi ekki óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist niður eða hrynur við flutninginn, 
skal þeim, er flytur, skylt að hreinsa það upp þegar í stað. 

20. gr. 
Bannað er með öllu að bera salernisáburð í garða, hvort heldur er um að ræða 

mafjurta- eða skrúðgarða. Sorphaugar, opnar safngryfjur eða forir mega ekki vera 
á þéttbyggðum svæðum í hreppnum. 

Eigi má hengja upp eða leggja við almannafæri fiskiföng eða annað það, sem 
óþrifnaði eða óþef getur valdið. 

III. KAFLI 

Um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli. 

21. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. b. að því er varðar vatnsból, vatnsveitu og frárennsli 

og eftirlit með því. 

22. gr. 
Allar byggingar innan vébanda Suðureyrarkauptúns skulu taka neyzluvatn úr 

hinni sameiginlegu vatnsveitu kauptúnsins. 
Skip skulu einnig taka vatn úr vatnsveitu til þvotta á fiskilestum og þilfari. 

23. gr. 
Leita skal samþykkis og umsagnar heilbrigðisnefndar, sé ný vatnsveita lögð 

eða eldri breytt. Sama máli gegnir, ef leyfa skal önnur vatnsból. 

24. gr. 
Lagningu allra holræsa á samþykktarsvæðinu, skal bera undir heilbrigðisnefnd.
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25. gr. 
Öllum húseigendum í kauptúninu skal skylt að leggja nægilega vid og hallandi 

holræsi frá húsi sínu og út í göturæsi, þar sem til þess næst. Skulu ræsi þessi eigi 
verr gerð en aðalræsin. Eftir þeim skal leiða allt skolp frá húsinu, enn fremur 
rigningarvatn eftir því sem við verður komið. Húseigandi skal á sinn kostnað sjá 
um hreinsun á ræsum þeim, er frá húsinu ganga og gæta þess, að frárennsli stíflist 

ekki. 
26. gr. 

Þar sem skolpi verður ekki veitt í götuholræsi, skal veita því eftir vatnsheldum 
holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar hverju 
sinni. 

27. gr. 
Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar með- 

ferðar, skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

28. gr. 
Þar sem því verður við komið og ekki veldur óþrifnaði, skal leggja öll skolpræsi 

til sjávar, og skulu þau ná út fyrir smástraumsfjöruborð, að svo miklu leyti sem 
framkvæmanlegt er. 

IV. KAFLI 

Um salerni og meðferð sorps. 

29. gr. 
Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni. Þó nær þetta ákvæði 

ekki skilyrðislaust til sveitabýla, og heilbrigðisnefnd getur veitt undanþágur, ef sér- 
staklega stendur á, t. d. bráðabirgðasalerni verkamanna á vinnustað, en jafnan skal 
leitað fyrirmæla heilbrigðisnefndar um salerni þessi, svo og um uppsetningu salerna 
af annarri gerð en vatnssalerni. 

30. gr. 
Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægilega mörg sorpílát úr málmi, að stærð og 

gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt sorp, ösku 
og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan tæmd, áður 
en þau fyllast, og sorpið flutt í burt. 

Ekki má leggja skarnrennur í hús, nema hreppsnefnd fallist á frásang þeirra. 

31. gr. 
Hreppsnefnd lætur annast brottflutning sorps, ef annað fyrirkomulag þykir ekki 

henta betur, og tiltekur í samráði við heilbrigðisnefnd, hvert það skuli flutt og hvernig 
skuli eytt eða fyrir komið. Þá skal þess vandlega gætt, að enginn óþefur eða óþrifn- 

aður annar berist frá sorphaugum til mannabyggða. 

V. KAFLI 

Um veggjalús, kakalaka og önnur meindýr. 

32. gr. 
Húseigendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra í 

húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 
rekstrar. 

Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýra verður vart, fyrr en þau hafa 
verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar séu ráð-
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stafanir, er heilbrigðisnefnd metur gildar, til þess að meindýr berist ekki með honum. 
Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sínum og hlíta um það fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að gera slíkar ráðstafanir 
innan þess tíma, er nefndin hefur tiltekið, getur hún látið framkvæma þær á hans 
kostnað. 

33. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. d. 

VI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

34. gr. 
Um íbúðir og íbúðarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og regl- 

um, er á hverjum tíma gilda um það efni, (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929, um íbúð í 
kjöllurum), svo og eftir byggingarsamþykkt hreppsins. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsamþykkt, skal 
sætt ákvæða 10. gr. og 35.—-37. gr. þessarar samþykktar. 

35. gr. 
Í íbúð mega ekki búa fleiri en svo að 4.5 m? gólfs og 10 må loftrýmis komi minnst 

á hvern íbúa, og séu þá einungis talin sjálf íbúðarherbergin. 
Ekki má nota kjallara til íbúðar, ef gólf íbúðarinnar er meira en 30 cm undir 

yfirborði jarðvegs við gluggahlið. 

36. gr. 
Eigendum íbúðarhúsnæðis er skylt að halda húsum sínum vel við, að utan 

jafnt sem innan. Sama máli segnir um leiguíbúðir, og skal leigjendum séð fyrir 

nægum hita, ljósi og rakavörn. 

37. gr. 
Hverjum íbúa húsnæðis er skylt að halda húsakynnum sínum hreinum og 

saggalausum eftir föngum. 

VII. KAFLI 

Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks. 

38. gr. 
Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks, þar með taldar verbúðir, verka- 

mannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og reglum, sem á hverjum 
tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnu- 
stöðvum, reglugerð nr. 10 16. febr. 1929, um eftirlit með verksmiðjum og vélum 
með breytingum samkv. reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem mælt er fyrir í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f., 11. og 39. gr. 

39. gr. 
Þeir, sem reka iðju, iðnað eða aðra atvinnu á sérstökum vinnustöðvum, þegar 

samþykkt þessi gengur í gildi, skulu þegar í stað tilkynna það heilbrigðisnefnd. 

Getur heilbrigðisnefnd þá krafizt lagfæringa á því, sem á skortir, að fylgt sé fyrir- 
skipuðum reglum, og veitt til þess hæfilegan frest.



11. desember. 475 Nr. 215. 

40. gr. 
Ef þörf krefur, getur heilbrigðisnefnd sett nánari ákvæði um almennan aðbúnað 

á vinnustöðvum þeim, er hér ræðir um, og ef um sérstaklega óholla vinnu er að 

ræða, getur hún gert viðeigandi ráðstafanir. 

VIIL KAFLI 

Um skrifstofur, bókasöfn, afgreiðslustofur og verzlunarbúðir, sem ekki lúta 

sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

41. gr. 

Lofthæð í skrifstofum, bókasöfnum, afgreiðslustofum og verzlunarbúðum skal 

vera a. m. k. 25 m og loftrými á hvern starfsmann a. m. k. 10 mö. 

Vélknúin loftræstingartæki skulu sett, þar sem slíks þykir þörf, og ryksæl efni, 

s. s. vefnaðarvörur í hillum, skulu ryksogaðar öðru hverju. 

42. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 16. gr. samþykktar þessarar. 

IX. KAFLI 

Um vöruskemmur. 

43. gr. 
Vöruskemmur skulu vera vel loftræstar, rakalausar og rottuheldar. 

44. gr. 
Að öðru leyti skal sætt ákvæða 10. gr. f. og 11. og 15. gr. 

X. KAFLI 

Um skóla og aðra kennslustaði. 

45. gr. 
Um skólahúsnæði og heilbrigðiseftirlit í skólum fer eftir almennum lögum og 

reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 61 8. júní 1957, um 
heilsuvernd í skólum, og reglugerð nr. 214 22. jan. 1958, um heilsuvernd í skólum, 
9. gr. berklavarnarlaga nr. 66 30. des. 1939 og 11. gr. farsóttalaga nr. 10. 19. marz 

1958). 
Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f., 11.— 15. gr. og 46.—52. gr.   

46. gr. 
Lofthæð í stofum, sem notaðar eru til kennslu, skal vera a. m. k. 3 m og gólf- 

flötur á hvern nemanda a. m. k. 1.4 m?. Ljósflötur glugga skal vera að minnsta kosti 
14 sgólfflatar, og gluggar mega ekki vita móti norðri. 

Birta skal falla á vinstri hönd nemanda. Hiti í kennslustofu skal vera minnst 
18--19? C, og fylgi hitamælir hverri kennslustofu. 

47. gr. 
Kennsluborð og tæki skulu hæfa nemendum. Þau mega hvorki vera rifin né 

sprungin, og auðvelt skal að halda þeim hreinum. 
B 60
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48. gr. 
Hver nemandi skal hafa aðgang að sérstökum fatasnaga og sérstöku hólfi til 

seymslu á hlífðar- og útiskófatnaði. Ekki má geyma fatnað í kennslustofum, og 
ekki ganga þangað inn á útiskóm. 

49. gr. 
Ekki mega nemendur nota sameiginleg drykkjarker, og jafnan skal drykkjar- 

búnaður þannig, að ekki þurfi að snerta hann með vörum, þegar drukkið er. 

50. gr. 
Nemendur skulu hafa greiðan aðgang að vatnssalernum og handlaugum. Skulu 

þau ekki færri en svo, að eitt salerni komi á hverja 30 pilta og eitt á hverjar 20 
stúlkur. Auk þess hafi piltar aðgang að þvagstæðum. 

51. gr. 
Héraðslæknir er jafnframt skólalæknir, og hefur hann eftirlit með heilsufari 

og þrifum nemenda og sér um, að fram sé fylgt í skólum fyrirmælum heilbrigðis- 
nefndar þessarar samþykktar og almennra laga og reglugerða, er að heilbrigðis- 
málum lúta. Hann lætur heilbrigðisnefnd í té skýrslur um þann hátt starfs síns, 
er hana varðar. 

52. gr. 
Nemandi, sem haldinn er kláða eða öðrum óþrifum, má ekki sækja skóla. Sama 

máli gegnir um starfsmenn skólans. 

XI. KAFLI 

Um sjúkraskýli, lækningastofur og aðrar heilbrigðisstofnanir. 

53. gr. 
Um heilbrigðisstofnanir og tilhögun þeirra fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. sjúkralög nr. 93 31. des. 1953 og væntan- 
legar reglugerðir eftir þeim). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglum, skal gætt ákvæða 
10. gr. f. og 11.— 15. gr. 

XII. KAFLI 

Um dagvistarheimili barna. 

54. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd sett sérstök ákvæði um dag- 

vistarheimili barna, ef þeim yrði komið á fót á samþykktarsvæðinu. 

XII. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

55. gr. 
Hver sá, sem rekur eða hyggst reka gistihús á samþykktarsvæðinu, matsölu 

eða veitingahús hvers konar, skal gæta fyrirmæla laga nr. 21 15. júní 1926 um veit- 
ingasölu, gistihúsahald o. fl. með breytingum samkv. lögum nr. 33 13. júní 1937. 
Einnig skal gæta ákvæða VI. kafla lögreglusamþykktar Vestur-Isafjarðarsýslu og 
fyrirmæla 10. gr. f., 11.—15. gr. og 56.— 63. gr. þessarar samþykktar.
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56. gr. 
Gistihus er hvert bad hus eda hushluti, bar sem menn dveljast næturlangt fyrir 

borgun. 
Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo að 8 mö loftrými komi 

á hvern gest. . 
Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill og laus við ólykt. Ávallt skal 

skipt á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur og minnst vikulega. 
Gestir skulu hafa greiðan aðgang að baði. 

57. gr. 
Lofthæð veitingastofu skal vera a. m. k. 2.5 m, og hverjum gesti skal ætla a. m. k. 

2.15 m? gólfflöt. Ekki má vera innangengt milli veitingastofu og herbergja, sem eru 
rekstrinum óviðkomandi. 

58. gr. 
Á veitingahúsum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru framreiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvotta og sótthreinsunar. 
Í eldhúsum skulu vera vélknúin loftræstingartæki, ef þurfa þykir. 

Réttir, sem ekki er neytt 4 klst. frá tilbúningi, skulu seymdir í kæliskápum, 
bar sem hiti er undir 5 stigum C. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem seyma á i 
minnst 60 stiga hita C, unz þeirra er neytt. 

59. gr. 
Ekki má bera gestum skörðótt eða sprungin matar- eða drykkjarílát, og mat- 

reiðslu- og uppþvottatæki skulu heil. Ílát og borðbúnað skal þvo úr heitu sápu- 
valni og sjóða eða sótthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni 
eftir notkun. Búr, hillur og þess konar ber að þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofu má ekkert geyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

60. gr. 
Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið í, ber að sótthreinsa áður en það er 

notað að nýju, nema héraðslæknir telji það óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað 
og aðra muni, sem hinn sjúki maður hefur notað. 

XIV. KAFLI 

Um rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

61. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur ásamt hreppsnefnd sett sérstök fyrirmæli varðandi þessi 

fyrirtæki, ef rekstur þeirra yrði upp tekinn á samþykktarsvæðinu. 

XV. KAFLI 

Um kirkjur og önnur samkomuhús. 

62. gr. 
Veggir, loft og gólf í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingartæki skulu sett þar, sem slíks 
er talin þörf. 

63. gr. 
Ad öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. f. og 11.—15. gr.
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XVI. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru. 

64. gr. 
Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru fer eftir almennum lögum 

og reglum, sem á hverjum tíma eru í gildi um það efni (sbr. lög nr. 24 1. febr. 1956, 
um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglugerðir, 
sem settar hafa verið samkvæmt þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 15. júlí 1936 
og reglugerð nr. 17 22. febr. 1939, reglugerð nr. 157 4. sept. 1953, um mjólkurvörur, 
bráðabirgðareglur nr. 57 12. marz 1961, um framleiðslu og sölu á rjómais með eða 
án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl., auglýsingu nr. 185 
22. nóv. 1940, um nokkrar vörur úr kjöti, og reglugerð nr. 155 8. sept. 1949, um 
kjötmat o. fl.). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum skal gætt 
ákvæða 10. gr. f., 11— 15. gr. og 65. gr. 

A. Almenn ákvæði. 

65. gr. 
a. Ekki má vera innangengt milli neyzluvörubúða eða neyzluvörugeymslna og 

íbúðarherbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 
b. Lofthæð húsakynna skal vera a. m. k. 25 m. Vélknúin loftræstingalæki skulu 

sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur þörf. 
c. Búðir og matvælagerðarhús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 

meindýrum. 
d. Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur 

úr búð, en nota til afgreiðslu á henni þar til gerð áhöld. 
e. Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappír eða annað jafngildi. 
f. Vöru, sem seld er í neyzluvörubúðum, má aldrei neyta þar inni, nema húsakynni 

og annar búnaður sé til þess gerður og leyfi heilbrigðisnefndar til þess sé fengið. 
gs. I búðum og matvælasölustöðum skulu vera lokuð ílát undir úrgang, og skulu þau 

tæmd daglega. 

B. Um mjólk og mjólkurvöru. 

66. gr. 
Verði starfrækt mjólkurbúð á samþykktarsvæðinu, getur heilbrigðisnefnd sett 

, 
um það nánari reglur í samráði við hreppsnefnd. 

67. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd leyft framleiðendum að selja 

ógerilsneydda mjólk milliliðalaust, ef fylgt er ákvæðum allra þeirra laga og reglu- 
gerða, sem vísað er til í 64. gr. Aldrei má þó mjólk, sem seld er á þennan hátt, vera sam- 
bland mjólkur frá tveimur eða fleiri framleiðendum. 

Heimilt er að selja á veitinga- og matsöluhúsum ógerilsneydda mjólk eftir sömu 
reglum, meðan gerilsneyðingu verður ekki við komið. 

68. gr. 
Um sölu á rjómaís gilda almennar reglur um sölu matvæla, svo og aðrar þær 

reglur, sem í gildi eru á hverjum tíma.
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C. Um brauðgerðarhús, brauðbakstur, heimabakstur o. fl. 

69. gr. 
Verði brauðgerðarhús starfrækt á samþykktarsvæðinu, getur heilbrigðisnefnd 

sett um það nánari fyrirmæli í samráði við hreppsnefnd. 

70. gr. 
Öll óumbúin vara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða afgreidd 

með sérstökum tækjum (sbr. 65. gr. d), skulu geymd og afhent í sérstökum um- 

búðum. 

71. gr. 
Brauðvörur má aldrei hafa á boðstólum á götum úti eða á torgum né ganga með 

þær húsa á milli í framboðsskyni. 
Brauðvörur skal flytja milli brauðgerðarhúss og búða í hreinum, lokuðum og 

rykheldum kössum. 

72. gr. 
Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi í samráði við 

hreppsnefnd veitt leyfi til þess og farið sé að fyrirmælum heilbrigðisnefndar um 
allt, sem máli skiptir. Þó eru undanskildar brauðvörur seldar sem þáttur almennra 
veitinga á vegum félaga og einstaklinga, enda fari sá rekstur eftir almennum regl- 
um um hreinlæti. 

D. Um meðferð og sölu kjölvöru. 

73. gr. 
Kjöt og kjötvöru til daslegrar neyzlu má einungis selja í sérstökum kjötbúðum 

eða deildum. Þó getur heilbrigðisnefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði um stundar- 
sakir, ef nauðsyn ber til. 

Í kjötbúðum má einnig selja harðan og frystan fisk í umbúðum, nýjan og reyktan 
lax og silung, síld, fiskifars, niðursuðuvörur, feitmeti, áskurð, osta, egg, kartöflur, 
tófur, grænmeti, svo og aðra vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir þar sölu á. 

Um kjötbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
a. Gólf kjötbúðar (eða deildar) skal vera vatnshelt og lagt flísum eða öðru jafn- 

gildi, rás skal úr gólfi niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða 
húðaðir öðru jafngildi, en búðin að öðru leyti máluð. 

b. Botn búðarborða skal vera a. m. k. 15 cm frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, marmara 
eða öðru jafngildi. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri. 

c. Kjötkrókar og kjötstengur skal vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr hörð- 
um viði, og eggjárn öll óryðguð. 

d. Vara, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur úr búð, skal geymd í luktum 
glerskápum. 

e. Kæliklefi eða kæliskápur skal vera í hverri kjötbúð (eða deild). 

E. Um meðferð og sölu á neyzlufiski. 

74. gr. 
Í fiskverkunarhúsum skulu vera steinsteypt gólf með niðurfallsopum, einu eða 

fleiri, og hallist gólfið að þeim. Veggir skulu kalkaðir, nema heilbrigðisnefnd leyfi 
aðra tilhögun. Vatnsleiðsla skal vera um allt húsið. 

Staðsetning fiskhjalla til þurrkunar á skreið skal vera háð samþykki heilbrigðis- 
nefndar.
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75. gr. 
Með þeim undantekningum, sem um getur í 76. og 77. gr., skal selja óunninn 

neyzlufisk í sérstökum fiskbúðum. Í fiskbúðum má einnig selja niðursuðuvöru, sjó- 
fugl, hval, sel, hákarl, harðfisk í umbúðum og aðra þá vöru, sem heilbrigðisnefnd 
leyfir þar sölu á. 

Um fiskbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
a. Gólf skal vera úr terrazzo eða öðru jafngildi, með niðurfalli og hæfilegum 

halla að þvi. 
Gengið skal þannig frá veggjum, að auðvelt sé að hreinsa þá. 

c. Búðarborð skulu vera skúffulaus og klædd ryðfríum stálplötum eða öðru jafn- 
gildi. Skal þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að hreinsa undan þeim. 

=> 

d. Geymsluklefi skal fylgja hverri bud. 
e. Sérstakur upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar, en 

fiskbúðin sjálf sé ekki upphituð. 
f. Í búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni til fiskþvottar. 

Þar skal enn fremur vera lokað ílát undir fiskúrgang og ber að hreinsa það 
daglega. 

s. Í búðinni skulu vera trog eða bakkar undir fisk. Ef trog eru notuð, skulu þau 
grænmålud utan, en ljósmáluð innan og söt á botni. 

h. Kassar, sem notaðir eru til flutnings á fiski úr fiskbúð til neytenda, skulu vera 
með loki, grænmálaðir utan, en ljósmálaðir innan, og á þá málað nafn eða merki 
eigandans. 

i. Ekki má láta fisk liggja á gólfi í búð eða í geymslu. 

76. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd leyft til bráðabirgða sölu á 

neyzlufiski annars staðar en i sérstökum fiskbúðum. Slík starfsemi skal að sjálfsögðu 
háð eftirliti heilbrigðisnefndar, sem og annað það, er að meðferð og sölu neyæzluvarn- 
ings lýtur, og skal hún háð ákvæðum 11.—15. gr., svo og 75. gr. eftir því, sem við 
verður komið. 

71. gr. 
Heimilt er sjómönnum að selja eigin afla úr bát á lendingarstað eða á götum 

úti. Við götusölu skal nota hreinlega, málaða vagna, og segir heilbrigðisnefnd fyrir 
um gerð þeirra. Hverjum vagni skal fylgja lokað ílát undir úrgang. 

78. gr. 
Frá 1. maí til septemberloka má ekki selja óslægðan fisk, og aldrei má selja 

fisk, sem ekki hefur verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn frá því að hann 
var veiddur. 

Allur neyzlufiskur skal vera hreinn, óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti óað- 
finnanlegur. 

Við flutning á fiski, skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. 

F. Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

79. gr. 
Kornvöru, sykur og aðra neyzluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um í sam- 

Þykkt þessari og vegin er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geyma í vel 
luktum skúffum eða ílátum, sem aldrei mega standa opin. 

Smjör, smjörlíki og ost skal geyma í vel luktum glerskápum.
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XVII. KAFLI 

Um baðstaði, sundlaugar og aðrar íþróttastöðvar. 

A. Um sundlaugar og baðstaði. 

80. gr. 
Gólf baðherbergja skv. þessum kafla skulu vera flísalögð og veggir flísa- 

lagðir, gleraðir eða húðaðir öðru jafngildi í 1.80 m hæð. 

81. gr. 
Sundlaugar skulu vera úr steinsteypu og svo sléttar innan, að auðvelt sé að þvo 

golf og veggi. Barmar skulu vera hærri en gólfið í kring. Meðfram innanverðum 
börmum ofan vatnsborðs skulu vera vatnsheldar rennur eða ílát, er sundgestir 
seti hrækt í. 

82. gr. 
Vatn eða sjór, sem notað er í sundlaug, skal vera hreint og gerlagróður þess 

ekki meiri en 1000 í hverjum em? og saurgerlar í sundlaugarvatni (B. coli) mega ekki 
finnast að staðaldri í 1 emð. Taka skal sýnishorn af vatni til rannsóknar svo oft, sem 
heilbrigðisnefnd telur ástæðu til. 

Sundlaugar skal hreinsa svo oft, sem þurfa þykir. 

83. gr. 
Sundlaug skulu fylgja hæfilega margir búningsklefar, baðklefar með steypiböð- 

um, salerni og þvagstæði. Húsakynnum skal haga þannig, að sundgestir komist ekki 
í laugina nema úr baðklefa. Skylt er að hafa björgunartæki við sundlaug. 

84. gr. 
Sundgestum er skylt að sápuþvo sig vandlega, áður en þeir fara í sundlaug. 

Bannað er að hrækja eða snýta sér í laugina eða saurga hana á annan hátt, og er 
heimilt að vísa sundgestum burt, ef þeir verða uppvísir að slíku. 

85. gr. 
Ekki má hleypa fleiri gestum í sundlaug í senn en svo, að a. m. k. 3 m? af 

yfirborði vatnsins komi á hvern gest. 

86. gr. 
Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, opin 

sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi, áberandi kvef, niðurgang eða aðra kvilla, sem 
borizt geta manna á milli, ber að synja honum um aðgang að sundlaug. 

Ef grunur leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal 
synja honum um aðgang, nema læknisvottorð komi til. 

87. gr. 
Ef grunur leikur á, að smitandi sjúkdóm, t. d. fótamyglu (epidermophytosis 

interdigitatalis plantarum), megi rekja til smitunar í sundlaug, skal tafarlaust gera 
héraðslækni viðvart og hlíta fyrirmælum hans um varúðarráðstafanir. 

88. gr. 
Baðföt, handklæði, bursta og annað, sem lánað er sundlaugargestum til afnota, 

skal sjóða eftir notkun hverju sinni eða leggja í sótthreinsunarlög eftir nánari fyrir- 
mælum héraðslæknis.
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89. gr. 
Utisundlaug má ekki vera nær peningshúsum, safngryfjum, sorphaugum eða öðru 

slíku en 200 metra. 
Skal búið svo um, að vatn úr umhverfi sundlaugar geti ekki runnið í hana eða 

safnazt umhverfis hana. 

90. gr. 
Sérstakur umsjónarmaður skal hafa umsjón með lauginni og sjá um, að reglum 

um hana sé hlítt. Enginn má fá aðgang að lauginni, nema með hans leyfi. 

91. gr. 
Enn fremur skal fara eftir fyrirmælum íþróttalaga og reglugerða þeirra, sem í 

gildi eru. Gæta skal einnig fyrirmæla lögreglusamþykktar Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

92. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd veitt til bráðabirgða undanþágu 

frá þeim fyrirmælum, sem ósamrýmanleg eru aðstæðum, þar til skilyrði til sund- 
iðkunar hafa verið bætt frá því, sem nú er. 

B. Um íþróttahús. 

93. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttasalar og glerflötur þeirra helzt 

ekki minni en % hluti gólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði sem 
minnst. Leitazt skal við að gera áhöld og dýnur þannig úr garði, að þau safni ekki 
í sig ryki. 

94. gr. 
Auk æfingasalar skulu vera í íþróttahúsi eða í þeirri byggingu, sem notuð er til 

til íþróttaiðkana, eitt eða fleiri búningsherbergi, baðherbergi með steypiböðum, sal- 
erni og áhaldaherbergi eða skápur fyrir ræstitæki. 

Haga skal húsakynnum þannig, að gengt sé í leikfimisal úr búningsklefa, og ætið 

skal gengið á hreinum skóm. 

. 95. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sé til nauðsynlegrar hrein- 

gerningar og loftræstingar. 

C. Um íþróttavelli og útiskemmtistaði. 

96. gr. 

Íþróttavöllur, ef byggður verður á samþykktarsvæðinu, skal þannig úr garði 
gerður, að sem minnst rykist upp af honum. Hann skal hreinsaður eftir þörfum, og 
aldrei má safnast þar fyrir rusl. Heilbrigðisnefnd getur sett nánari reglur, ef þurfa 

þykir. 
97. gr. 

Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með útiskemmistöðum. Þeim, sem útiskemmtun 
heldur, skal skylt að hafa samráð við heilbrigðisnefnd um, að gætt sé hreinlætis 
og góðrar umgengni á samkomusvæðinu. 

D. Um útileikvelli barna. 

98. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd selt sérstakar reglur um úti- 

leikvelli barna.
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XVIII. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

99. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem 

á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með 
skipum, svo og reglur nr. 11 20. jan. 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, 
sólttvarnalög nr. 34 12. apríl 1954 og farsóttalög nr. 10 19. marz 1958). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal sætt 
ákvæða 10. gr. f. og 100.—-104. gr. 

100. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega skal haldið eins hreinum og auðið er, svo og 

bifreiðum. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á 
veitingahúsum, eftir því sem við verður komið. 

101. gr. 
Ekki má flytja með skipum, bátum né bifreiðum sjúklinga með næma sjúk- 

dóma nema með leyfi héraðslæknis, sem hefur um það samráð við landlækni, þegar 
mikið er í húfi. 

102. gr. 
Ef vart verður meindýra í skipi eða bát, sömuleiðis lúsar, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

103. gr. 
Skipstjórar, útgerðarmenn, bifreiðarstjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð á, 

að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur að 
þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og bifreiðum. 

Kyrrsetja má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bága við fyrirmæli 
héraðslæknis eða heilbrigðisnefndar. 

104. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur krafizt þess, ef þurfa þykir, að skipverji leggi fram, 

áður en hann er skráður í skiprúm, eigi eldra læknisvottorð en tveggja mánaða um, 
að hann sé ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða óþrifakvilla. 

XIX. KAFLI 

Um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

105. gr. 
Auk þess sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt Vestur-Ísafjarðarsýslu, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f. og 11. gr. þessarar samþykktar og 106.—110. gr. um peningshús, 
búrekstur og skepnuhöld. 

106. gr. 
Ekki má reisa peningshús, haughús, áburðarhús eða safngryfjur nema i samræmi 

við ákvæði heilbrigðissamþykktarinnar, enda skulu slíkar framkvæmdir tilkynntar 
heilbrigðisnefnd. 

107. gr. 
Peningshús má ekki standa nær íbúðarhúsi né alfaravegi en 10 metra, og ekki 

má það standa nær vatnsbóli en 15 metra, og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli 
frá vatnsbóli. 
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108. gr 
Peningshús skulu vera björt og loftgóð, gólf og flórar úr efni, sem auðvelt er að 

þrífa og húsin að öðru leyti þannig gerð, að auðvelt sé að hreinsa þau. Skulu þau 
kölkuð eða þrifin viðlíka vel a. m. k. einu sinni á ári. 

Gengið skal þannig frá haug- os. åburdarhåsum og safngryfjum, að ekki berist 
frå beim til mannabyggða ódaunn eða óþverri og mönnum og skepnum stafi ekki 
hætta af, þótt yfir þau sé gengið. 

109. gr. 
Hundahald er bannað á samþykktarsvæðinu. Þó getur hreppstjóri leyft mönn- 

um, er stunda búrekstur, að hafa smalahunda, ef heilbrigðisnefnd veitir sam- 

þykki til. 
110. gr. 

Búpeningur má ekki ganga laus innan takmarka Suðureyrarkauptúns. 

XX. KAFLI 

Um kirkjugarða, geymslu og meðferð líka. 

111 gr. 
Um kirkjugarða og meðferð líka fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 64 23. júní 1932, reglugerð nr. 83 25. 
júlí 1934, hvort tveggja um kirkjugarða, lög nr. 42 10. nóv. 1913 og reglugerð nr. 
24 1. apríl 1936, hvort tveggja um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum). 

Um flutning líka milli sókna fer eftir ákvæðum farsóttalasa nr. 10 19. marz 
1958 og ákvæðum reglugerðar nr. 159 27. sept. 1941, um flutning líka. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f, 11. gr. og 112— 119. gr. samþykktar þessarar. 

112. gr. 
Þá er gera skal nýjan kirkjugarð, stækka gamlan eða taka heimagratreit í notkun, 

skal sóknarnefnd leita álits héraðslæknis og "heilbrigðisnefndar um garðstæðið. 

113. gr. 
Jarðvegsvatn má ekki standa ofar í kirkjugarði en sem svarar %% m neðan grafar- 

botns, og skulu grafir vera minnst 2 m djúpar. 
Fjarðlægð frá kistuloki að grafarbarmi sé minnst 1.25 m og a. m. k. 30 em þykkt 

moldarlag sé á milli grafa. 

114. gr. 
Vatnsból mega ekki vera nær kirkjugarði á jafnsléttu eða undan brekku en 200 m. 

Matjurtagarðar mega aldrei vera nær kirkjugarði en 50 m og ekki nær en 200 m, 

halli frá kirkjugarði að þeim. 

115. gr. 
Leyfa má, að grafir séu gerðar úr steinsteypu, en þó skulu þær vera neðanjarðar, 

og a. m. k. 0.5 m þykkt jarðvegslag ofan á. Í botni slíkra grafa skal vera sandur eða 

möl eða þannig frá honum gengið á annan hátt að gröf haldist þurr. 
Ekki má opna slíkar grafir, nema héraðslæknir veiti samþykki til og farið sé 

að fyrirmælum hans í hvívetna. 

116. gr. 
Lík má ekki geyma ókistulögð í heimahúsum lengur en 2 sólarhringa og aldrei 

lengur en 7 sólarhringa, þótt kistulögð séu, nema sérstakt leyfi héraðslæknis komi 
til eða þau séu í loftþéttri málmkistu.
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Héraðslæknir getur fyrirskipað, að lík fólks, sem dáið hefur úr næmum sjúk- 
dómi, séu kistulögð þegar í stað. 

117. gr. 
Fundin og sjórekin lík skal kistuleggja þegar í stað að lokinni lögskipaðri 

mannskaðarannsókn. 

118. gr. 
Verði komið upp sérstakri líkgeymslu eða líkhúsi á samþykktarsvæðinu getur 

heilbrigðisnefnd sett um það nánari fyrirmæli. 

119. gr. 
Samþykki heilbrigðisnefndar þarf til að taka niðurlagðan kirkjugarð til ann- 

arra nota. 

XXI. KAFLI 

Lokaákvæði. 

120. gr. 
Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefndin hefur mælt fyrir 

um samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað 
hans. Skal þá greiða kostnaðinn úr sveitarsjóði til bráðabirgða, en innheimta síðan 
hjá hlutaðeiganda, með lögtaki, ef þörf gerist. 

121. gr. 
Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í tæka 

tid fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta sekt- 
um allt að 5000.00 kr., nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur sektar- 
féð allt í sveitarsjóð. 

122. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar annars vegar og einstaklinga eða 

stofnana, sem um er getið í reglugerð þessari, hins vegar sker hreppsnefnd úr, 
nema annað sé fyrir mælt í reglugerðinni. 

123. gr. 
Með mál, er rísa af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opinberra 

mála. 

124. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi jafnskjótt og hún hefur verið birt í Stjórnartíð- 

indum. 

Fellur þá úr gildi fyrri heilbrigðissamþykkt fyrir Suðureyrarhrepp frá 24. júní 
1912. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 
samþykktir, er hér með eftir tillögum landlæknis staðfest framanrituð heilbrigðis- 
samþykkt fyrir Suðureyrarhrepp í Vestur-Ísafjarðarsýslu, er hreppsnefndin hefur 
samþykkt. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 11. desember 1962. 

F. h.r. 

Baldur Möller.   
Elías Elíasson.
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SAMÞYKKT 

fyrir vatnsveitufélagið Fall í Skeiðahreppi í Árnessýslu. 

1. gr. 

Félagið heitir Vatnsveitufélagið Fall. Heimili þess og varnarþing er i Skeiða- 

hreppi í Árnessýslu. 

9 gr 2. gr. 

Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 

Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Vorsabær 1, Vorsabær 2, Efri- 

Brúnavellir 1, Efri-Brúnavellir 2, Syðri-Brúnavellir, Húsatóftir 1, Húsatóftir 2, 

Nýbýli Húsatóftir 1, Hlemmiskeið 1, Hlemmiskeið Ía, Hlemmiskeið 2, Hlemmiskeið 3, 

Hlemmiskeið 5. Auk þess barnaskólinn Brautarholt, sundlaug og almenningsþvotta- 

hús. 

Hver stofnandi greiði 2000 krónur í stofngjald og telst hann ekki fullgildur 

félagsmaður fyrr en það stofngjald er greitt. 

4. gr. 

Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um félagssvæðið og vatnsæðar að hús- 

vegg. 

5. gr. 

Hver félagsmaður á rétt á vatni til heimilisnotkunar og búsþarfa og til annarra 

nota, sem venjulegar eru að dómi félagsstjórnar. 

Félagsskylda er því skilyrði háð, að húseiganda séu látin í té afnot af vatni 

því, sem félagið hefur til afnota. 

6. gr. 

Ef býlum fjölgar á félagssvæðinu, má taka ábúendur þeirra í félagið með sam- 

þykki lögmæts félagsfundar. 
Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á 

félaginu hvíla til jafns við aðra félagsmenn frá því að hann gekk í félagið. Sjálfur 

skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans vegna til þess 

að hann geti notað mannvirki félagsins. 

1. gr. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverjum húseiganda á félagssvæðinu, sem 

vatns nýtur úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórnin tiltaka upphæð hans þannig fyrir 

hvert reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar vatnsveit- 

unnar og til viðhalds. 
Vatnsskatt má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtukostnaði, ef ekki er staðið 

í skilum með greiðslu hans til félagsins. 

Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félags- 

maður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er 

gert að greiða til félagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

8. gr. 

Félagssljórn er skylt að boða til félagsfundar, ef 5 félagar eða 2 stjórnarmeð- 

limir krefjast þess. enda greini þeir tilefni kröfunnar.
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9. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er 
tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á félags- 
fundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

10. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en Í. apríl ár hvert. Til hans 

skal boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur, ef 
34 félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar 
fundarsóknar telst þriðji fundurinn lögmætur, hver sem fundarsókn er. 

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

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

11. gr. 
Stjórn félagsins skiptir með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðenda skulu 

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

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

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

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbóli 
og vatnsæðum. Umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér, undir eftirliti fé- 
lagsstjórnar. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af vatnsveitufélaginu Falli í Skeiða- 
hreppi, staðfestist hér með samkvæmi vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. desember 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Hólahverfis, Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Hólahverfis. Heimili þess og varnarþing er i 

Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýlu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru 3. Einn ábúandi frá hverri jarðanna Hóla, Ártúns og 

Dýhóls í Nesjahreppi. 
Hver stofnandi greiðir stofngjald, fimm þúsund krónur, og telst hann ekki full- 

gildur félagsmaður fyrr en það gjald er greitt. Allt vatn til daglegra nota í íbúðar- 
hús og útihús á hverri jörð teljast undir sama stofngjald. 

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

4. gr. 
Ábúendur annarra býla, svo og væntanlegra nýrra býla á félagssvæðinu, má taka 

í félagið með samþykki lögmæts aðalfundar. 
Nyr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á 

félaginu hvíla, til jafns við aðra félagsmenn frá því er hann gekk í félagið. Sjálfur 
skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans vegna til þess 
að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Stofnkostnað af upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar, skal að jöfnum hlutum 

greiða fyrir hvert býli á félagssvæðinu. Skal hann greiddur af stofngjöldum félags- 
manna, svo sem þau hrökkva til og styrk, sem veittur kynni að verða til vatnsveit- 
unnar. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju býli á félagssvæðinu, sem vatns 
nýtur úr vatnsveitunni. Félagsstjórnin ákveður upphæð hans þannig, fyrir hvert 
reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu vatns- 
veitunnar og til viðhalds. 

Gjöld samkv. 2. málsgr. þessarar greinar, má taka lögtaki, ásamt áföllnum 
innheimtukostnaði, ef ekki er staðið í skilum með greiðslu gjalda til félagsins. 
Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum þess. 

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

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

nefndarmenn krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

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

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 
er tilkynnt fundarboð bréflega eða persónulega með 5 daga fyrirvara. Á félagsfund- 
um hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum.
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8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. 
Boðað verði til hans með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur ef % félagsmanna mæta. Verði hann ekki lögmætur, er 

boðað er til hans í fyrsta sinn, skal boða hann aftur og er hann þá lögmætur hver 
sem fundarsókn er. 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 
reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn félagsins og tveir endurskoðendur til 
eins árs Í senn. 

Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundarstörf ber að geta þess í 
fundarboði. 

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

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

Færa skal serðabók stjórnarfunda og ritari lesa fundargerð í lok hvers fundar. 
Hann undirritar hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið samþykkt af fundar- 
mönnum. 

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

og innheimtu á gjöldum félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbólum 
og aðalleiðslu. 

Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af vatnsveitufélagi Hólahverfis í 
Nesjahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. desember 1962. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg.



Nr. 218. 490 13. desember. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Háskólasjóð hins íslenzka kvenfé- 
lags, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 13. desember 
1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Háskólasjóð hins íslenzka kvenfélags. 

1. gr. 

Hið íslenzka kvenfélag sefur hér með Háskóla Íslands sjóð, sem nemur 4000 
krónum í bankavaxtabréfum Landsbankans og 143 kr. 64 a. í sparisjóðsbók, samtals 
4143 kr. 64 a., með þeim skilmálum, er hér segir: 

2. gr. 
Sjóðurinn heitir „Háskólasjóður hins íslenzka kvenfélass.“. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þeir menn, er sitja í Háskólaráðinu á hverjum tíma sem er. 

Stjórnendur skipta með sér starfinu innbyrðis. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á jafntryggilegan hátt og fé ómyndugra. 

5. gr. 
Höfuðstólinn má aldrei skerða og enn fremur skal leggja fjórðung vaxtanna við 

höfuðstólinn árlega. 

6. gr. 
Þeim hluta vaxtanna, sem ekki er lagður við höfuðstólinn, skal varið til að 

styrkja efnilega kvenstúdenta til náms við Háskóla Íslands. Háskólaráðið ákveður 
hverjir stúdentar skuli verða styrksins aðnjótandi. Engum stúdent má veita styrk 
úr sjóðnum, sem ekki hefur notið kennslu við Háskóla Íslands í tvö misseri. 

Styrkurinn skal veittur einu sinni á ári. 

7. gr. 
Þegar ársvextir af sjóðnum eru orðnir 1000 krónur, má verja meiru eða minna 

af þeim vöxtum, er úthluta má, til að styrkja efnilega kvenkandidata frá Háskóla 

Íslands til framhaldsnáms í útlöndum. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari, og fellur þá úr gildi 
skipulagsskrá fyrir Háskólasjóð hins íslenzka kvenfélags, birt í Stjórnartíðindum 
1916.



14. desember. 491 Nr. 219. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

11. Um kwst.mæli á kr. 3.30 hver kwst. 
12. 

13. 

21. 

31. 

32. 

Um kwst.mæli á kr. 1.25 hver kwst., auk fastagjalds af goålffleti, er nemi 
kr. 15.00 á m? á ári í rúmi því, er lýsa skal. 
Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun 
um einn kwst.mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, er lýsa skal. 

Fastagjaldið nemi 7 földum mismun á kwst.gjaldi samkv. A 11 og kwst.gjaldi 
þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 1.00 hver kwst. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin): 

Af einfasamælingu kr. 11.00 á mánuði. 
Af þrífasamælingu kr. 22.00 á mánuði. 

c. Herbergjagjald kr. 11.00 á mánuði. 
Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem 

íveruherbergi. 
Herbergi, sem er minna en 5 m?, skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 m? sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má miða við 

samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi 
og 5 mé? hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kwstmæli á kr. 1.80 hver kwst. 
Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefja lágmarksgjalds, er 

nemi andvirði 200 kwst. á ári á hvert kw. í málraun véla. 
Um kw/kwstmæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kw.: 
a. Orkugjald kr. 0.38 hver kwst. 
b. Aflgjald af notuðu afli kr. 700.00 á hvert kw. á ári. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 
c. Aflgjaldið af uppsettu afli véla kr. 440.00 á hvert kw. í málraun véla. 

Sé aflgjaldið miðað við málraun, greiðist ekki samkvæmt lid b. 
Raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull álagsins hjá not- 

anda sé eigi lægra en 0.8. 
Sé fasviksstuðullinn lægri, getur Rafveitan krafizt þess, að hann sé hækk- 

aður upp i það gildi, en þar til það er gert, miðast aflgjaldið við 80% sýndarafls- 
ins. Uppsetning rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra, og getur hann tak- 
markað notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhringsins. Auk þess getur hann 
krafizt, að fasviksstuðull spennanna sé eigi lægri en 0.8. 

B62
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41. 

ól. 

52. 

53. 

54. 

D. Hushitun. 

Um kwst.mæli å kr. 0.75 hver kwst. 

E. Onnur raforkunotkun. 
Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1.00 hver kwst., enda sé notkunin mæld með sérmæli og 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.00 hver kwst. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum á kr. 
0.60 hvert kwst., enda sé notkunin takmörkuð við tímabilið frá kl. 22.00 til kl. 
10.00. 
Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 2.00 hver kwst. 

Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra Hði þess- 
arar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 11. Þegar sérstaklega stendur 
á, má rafveitustjóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sér- 
stökum samningi við kaupanda. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

> 
ti

 
Go 

DO 
på Af einfasa kwst.mælum 60A og minni .................. kr. 6.00 á mánuði. 

Af þrífasa kwstmælum 50A og minni .................. — 1200 - — 
Af þrífasa kwst.mælum yfir 50A og til 1004 ........... — 2000 - — 
Af þrifasa kwst.mælum yfir 100A (straumspennamælar) . — 4400 - — 
Af mestaaflsmælum 100A og minni ..................... — 40.00 - — 
Af mestaaflsmælum yfir 100A (straumspennamælar) .... -— 7000 — — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. 
Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugagjöld skal greiða samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, þannig að beita þurfi 
reglugerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 150.00, sé um 
ítrekun að ræða. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað, og verður 
hún eigi opnuð, fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 100.00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. 

V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau, sem ákveðin eru í I. og Il. 
kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðu- 
neytis, enda sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar 
kemur.
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2. Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagns- 
veitur ríkisins. Stöðvist flutningur á raforku frá landi í samfleytt einn mánuð 
eða lengur, má hækka rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrá um allt að 50% 
fyrir jafnlangan tíma. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960 er talinn með í upphæð gjalda þeirra, 
sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja, nr. 221 27. 
desember 1951. 

Atvinnumálaráðuneytið, 14. desember 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir Landssímann. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar stöðvar, 

sbr. þó HI. kafla um notendasíma Í sveitum. 

Á. Stofngjald. 

1. Fyrir 1 línu með í venjulegu talfæri ............0..0..00.00000... kr. 2500.00 
2.  — hvert venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð. ................ — 1000.00 
3.  —  aukabjöllu (venjulega) ..............0.0... 0. nn. — 400.00 
4.  — tengil (með rafvökum) ...........0000000 0. — 400.00 

Stofngjöld fyrir miðstöðvarborð verða ákveðin af póst- og símamálastjórninni i 
hvert skipti eftir gerð borðanna og stærð. Svo er og um önnur tæki og aðrar gerðir 
símabúnaðar en hinar venjulegu, sem að framan greinir. 

Ofannefnd gjöld eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir krefjast tiltölulega mikils kostn- 
aðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo sem nýrra staura, nýrra jarðsíma, 
nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum eða í stöðvarskiptiborðum, verða 
gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

Stofngjöld greiðist fyrir fram, að jafnaði helmingur, þegar símapöntun hefur 
verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangurinn þegar 
síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá gildir. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

Þegar símnotandi segir upp síma frá einni símstöð og óskar samtímis eftir nýj- 
um síma við aðra símstöð (afnotagjaldsgreiðsla falli ekki niður á tímabilinu), eða
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með öðrum orðum flytur til annarar símstöðvar, getur póst- og símamálastjórnin 
lækkað stofngjald hans á nýja staðnum eftir aðstæðum, þó ekki niður fyrir venju- 

legt flutningsgjald þar. 

B. Afnotagjöld á ársfjórðungi. 

I. Fyrir hverja símalínu með venjulegu talfæri. 

Afgreiðslutími 
klst. 2—3 notendur Yfir 3 notendur 

Stöðvar á v. degi Sérlina á sömu línu á sömu línu 

3. fl. 2 240 190 145 
2. fl... 6 390 325 240 

l.fl B 10 440 360 270 
14 480 380 300 

24 535 430 325 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því, sem að framan getur, bætast kr. 5.00 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar, á milli flokkanna, 
fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri eru á línu. 

II. Fyrir aukabúnað. 

1. Fyrir hvert venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð ..............0.0.... kr. 150.00 
2. — — — — annars staðar í sama húsi ...... — 200.00 
3. — —- — — í öðru húsi, verður ákveðið í 

hverju tilfelli með hliðsjón af línulengd og kostnaði. 
4.  — hverja venjulega aukabjöllu í sama húsi. ................ — 25.00 
5 — hvern tengil (med rafvåkum) .........0.000 0000... —- 35.00 

Afnotagjöld þau, sem talin eru í 2., 3., 4. og 5. Hið hér að framan, gilda því aðeins, 
að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

III. Almenn ákvæði. 

Ofannefnd afnotagjöld fyrir 1 línu með 1 talfæri og fyrir aukatalfæri hækka um 
45% hjá hvers konar atvinnu- og verzlunarfyrirtækjum og hjá einstökum atvinnu- 
rekendum og öðrum mönnum, sem að áliti símstjóra nota símann sérstaklega mikið. 
Þessi hækkun gildir þó ekki við 2. og 3. fl. stöðvar. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og 
eru gjalddagar Í. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband 
er að ræða fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af árs- 

fjórðungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti 
úr mánuði sem heill mánuður. 

Afnotagjald reiknast af símanum frá þeim tíma er landssíminn er reiðubúinn 
að tengja hann við, þótt notandinn af einhverjum ástæðum vilji ekki taka við 
honum strax. 

Afnotagjöld fyrir miðstöðvarborð og tilheyrandi lagnir, svo og annan símabúnað 
en að framan greinir, eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

C. Gjald fyrir flutning á venjulegum talsímatækjum. 

1. Milli húsa við sömu símstöð, fyrir hvert talfæri með línu ... .. kr. 1250.00 

2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjölln eða tengli: 
a. Í sömu íbúð eða innan 20 m fjarl. á sömu hæð ............ —  250.00 

b. Annars staðar í sama húsi ............002.20 00... —  400.00
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Ofannefnd gjöld, sem nefnd eru undir B og G, eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir 

krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo sem 

nýrra staura, nýrra jarðsíma, nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum 

eða í stöðvarskiptiborðum, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni i 

hvert skipti. 
Flutningssjöld greiðist fyrir fram áður en verkið er hafið. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað, 
má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 800.00. 

Óski símnotandi eftir flutningi á síma innan eins árs, en, getur ekki látið setja 

símann upp strax, og leggur símann inn til geymslu, reiknast flutningsgjald miðað 

við þann tíma er síminn var lagður inn, enda greiðist afnotagjald af símanúmerinu 

á meðan það er í geymslu. 
Um flutning á síma milli símstöðva, sjá síðustu málsgrein í I. kafla A. (stofn- 

gjöld). 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 
greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald lækkar ofan í kr. 250.00 af heimilissíma, þegar barn eða tengdabarn 
tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 
nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og simamálastjórninni i hvert skipti. 

E. Tengigjald. 

Fyrir hvert talsímaáhald á einkalínu, sem stendur í sambandi við landssíma- 

stöð, greiðist tengisjald, sem nemur 60% af afnotagjaldi fyrir sérlinu frá sömu 

stöð. 

F. Leigutími og uppsögn. 

1. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mánað- 
ar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. Að 

skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 
minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 
þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 
og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og simamálastjórninni með tilliti 

til aðstæðna. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar stöðvar. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrir 1 línu með talfæri ............0200000 000 nn ern kr. 3200.00 
2.  — 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) — 800.00 
3. — 1 venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 

(hægt að tala á milli) .......0202.000 00 — 1100.00 
4.  — venjulega aukabjöllu ..........02002000 000 ne en — 400.00 
5. — tengil ..........0200000 err — 400.00 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri í öðrum húsum og fyrir miðstöðvarborð verða åkved- 
in af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. Svo er og um önnur tæki og aðrar 
gerðir símabúnaðar en að framan greinir með hliðsjón af línulengd og kostnaði.
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Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þétlrar byggðar 
út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Þó greiðist aukagjald þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af linuleiðinni frá nefndum mörk- 
um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og síma- 
málstjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur, — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og af- 
gangurinn þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er 
þá gildir. 

Þegar handvirkum síma er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 
gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

Þegar símnotandi segir upp síma frá einni símstöð og óskar samtímis eftir nýj- 
um síma við aðra símstöð (afnotasgjaldsgreiðsla falli ekki niður á tímabilinu), eða 
með öðrum orðum flytur til annarar símstöðvar, getur póst- og símamálastjórnin 
lækkað stofngjald hans á nýja staðnum eftir aðstæðum, þó ekki niður fyrir venju- 
legt flutningsgjald þar. 

B. Afnotagjald. 

Afnotagjöldin greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og miðast þau að jafnaði 
við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má þegar sérstaklega stendur á, vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

Afnotagjald reiknast af símanum frá þeim tíma er landssíminn er reiðubúinn 
að tengja hann við, þótt notandinn af einhverjum ástæðum vilji ekki taka við 
honum strax. 

1. Ársfjórðungsgjöldin eru þessi eftir útförnum samtalafjölda á hverri línu, eins og 
teljarar í stöðinni sýna: 

a. Fyrir heimilissíma kr. 535.00 þar í innifalin 600 samtöl, og 90 aurar fyrir 
hvert samtal þar fram yfir. 

b. Fyrir verzlunar- og atvinnusíma kr. 775.00 þar í innifalin 600 samtöl, og 90 
aurar fyrir hvert samtal þar fram yfir. 

Hjá notendum, sem hafa 2 eða fleiri línur í miðstöðvarborðsreit stöðvar- 
innar, er flokkunin miðuð við meðalsamtalafjölda á línunum. Þeir, sem hafa tvö 
eða fleiri samfelld númer í miðstöðvarborðsreit, en ekkert miðstöðvarborð, 
greiða aukagjald, sem póst- og símamálastjórnin ákveður. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar 
byggðar út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum 
mörkum og til hlutaðeigandi notanda. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða að loka 
símum þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi 
hennar hafa verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef 
sími þeirra er misnotaður svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðr- 
um truflunum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamála- 
stjórnarinnar, getur stofnunin krafizt þess, að notandinn fallist á lagfæringar 
eða greiði aukagjald.
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Notendur mega ekki selja afnot af símum þeim, er þeir hafa, án sérstaks 
leyfis frá póst- og símamálastjórninni, sem ákveður gjaldið. 
Arsfjórðungssjald. ho

 

Fyrir 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) kr. 80.00 
1 venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 

(hægt að tala á milli) .............0002.00 00 ens — 170.00 
— 1 venjulegt aukatalfæri í öðru húsi verður ákveðið í hverju til- 

felli með hliðsjón af línulengd og kostnaði. 
— 1 tengil ..............020 0000. — 15.00 
— venjulega aukabjöllu — 20.00 

3. Afnotagjöld fyrir þá notendur, sem hafa miðstöðvarborð, reiknast ársfjórðungs- 
lega þannig: 
a. Línugjald eftir samtalafjölda samkvæmt ákvæðum í 1. lið. 
b. Miðstöðvarborðsgjald fyrir hvert númer í borðinu: 

kr. 60.00 fyrir handvirk borð (CB). 

— 140.00 fyrir sjálfvirk borð (PABX). 
Gjöld þessi eru miðuð við venjulega gerð miðstöðvarborða. 
Fyrir sérstakar gerðir fer eftir samningi í hvert skipti. 

c. Talfæragjald: kr. 160.00 fyrir hvert talfæri í sama húsi, annars bætast við 
línuleigur. 
Afnotagjöld þau, sem talin eru í B. 1., 2. og 3. lið hér að framan, gilda því 

aðeins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 
4. Afnotagjöld fyrir önnur tæki, línur og sérbúnað en að framan greinir, verða 

ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

C. Flutningsgjald. 

1. Milli húsa, fyrir hvert venjulegt talfæri .........0..0..0..000.0.0.0.. kr. 1600.00 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því 

húsi, sem flutt er í.) 

2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 

a. Milli herbergja í sömu íbúð eða innan 20 m fjarlægðar á sömu hæð — 250.00 
b. Annars staðar í sama húsi .............00.00. 000 — 400.00 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman flutning að ræða, eða á öðrum áhöldum, 
sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist kostnaðurinn samkvæmt reikningi. 

Flutningsgjald miðast við sama svæði og stofngjöldin, en þegar farið er út 
fyrir svæðið, bætist aukagjald við, sem verður ákveðið í hvert skipti. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 
ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað 

má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 800.00 ef flutt er innan 6 

mánaða, en i allt að kr. 1200.00 ef 6—1i2 mánuðir líða á milli. 
Óski símnotandi eftir flutningi á síma innan eins árs, en getur ekki látið setja 

símann upp strax, og leggur símann inn til geymslu, reiknast flutningsgjald miðað 
við þann tíma er síminn var lagður inn, enda greiðist afnotagjald af símanúmerinu 
á meðan það er í geymslu. 

Um flutning á síma milli símstöðva, sjá síðustu málsgrein í I. kafla A. (stofn- 

gjöld). 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 

greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu.
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Viðtökugjald lækkar ofan í kr. 250.00 af heimilissíma, þegar barn eða tengdabarn 
tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 
nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

io
 

E. Leigutími og uppsögn. 

Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mán- 
aðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. 
Að skemmsta leigutíma Hönum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 
minnst 1 mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 
Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um Þbráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 
og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti 
til aðstæðna. 

III. KAFLI 

Notendasímar landssímans í sveitum. 

Um notendasíma landssímans í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
Stofngjald fyrir hvern síma er kr. 1600.00. Sé um sérstaklega örðugar eða kostn- 
aðarsamar lagnir að ræða, ákveðst stofngjaldið af póst- og símamálastjórninni 
í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Landssíminn viðheldur og rekur símana, en símanotendur greiði til landssímans 

ársfjórðungslega sem hér segir: 

Fyrir hvern síma í sambandi við: 

3. fl. landssímastöð ........0......0...0.0 0. kr. 120.00 
2. fl. — — 190.00 
1. fl. B. — sem er opin 10 klst. á dag .............. — 240.00 

— — — allan sólarhringinn ......... — 280.00 

Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nyr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða til landssímans. 
Flutning á símanum, ef notandi óskar, greiði hann eftir reikningi. Þegar um 
flutning vegna nýbyggingar er að ræða, getur þó komið til mála, að landssím- 
inn beri nokkurn hluta kostnaðarins. 
Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka símann burtu. 

Línuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur byggð eða ábúendaskipti verði. 
Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á linustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 
Símanotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símatækja og starfrækslu notendasíma. 
Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga símum 
út frá notendasímalíinum eða í framhaldi af þeim. 
Stofngjöld greiðist fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í sam- 
band. Afnotagjöld greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, april, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, 
hve langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasam- 
bandið er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður.
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Undir åkvædi bessa kafla gjaldskrårinnar falla simar bænda i sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 
og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu; en um síma þeirra fer 
eftir ákvæðum I. eða Il. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- 
og símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbú- 
stöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, héraðsskólum, gisti- og veitingastöðum, hjá 
iðnrekendum, atvinnurekendum eða verzlunum o. s. frv. samkvæmt I. eða Il. 
kafla, en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnun- 
um í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 
póst- og símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Radíótæki. 

A. Almenn ákvæði. 

Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 
lenzks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og símamálastjórninni skriflega 
umsókn um leyfi til þess, ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og 
tilgang notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki fyrir útvarp, sem er skráð 
hjá Ríkisútvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem 
tilgreind eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf komi 
ákveðið gjald, samkvæmt IV. kafla A. 12. 

Póst- og símamálastjórnin sér um eftirlit með notkun sendistöðva og lætur 
skoða þær að jafnaði einu sinni á ári. Fyrir þetta greiðist árlegt eftirlitsgjald, 
samkvæmt IV. kafla A. 12. Ferðakostnað vegna eftirlits þessa ber leyfishafi. 
Þegar framkvæma skal skoðun, skal viðkomandi stöðvarvörður sjá um, að 
nægilegt rafmagn sé fyrir hendi, svo prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

litsmaður krafizt þess, að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 
eftirlitsmanni sé þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. I. Sé stöðvar- 

vörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn, þrátt 

fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann og ber 
þá leyfishafi stöðvarinnar aukakostnað, er af því kann að leiða. 
Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skírteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heimili 
honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvar- 
varðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans og 
starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagnar- 
heit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og 
símamálastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og alþjóð- 
legum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. 
Verði misbrestur á þessu, getur pósi- og símamálastjórnin afturkallað leyfis- 
bréf stöðvarinnar, innsiglað hana eða, sé hún í leigu frá póst- og símamála- 
stjórninni, tekið hana í sína vörzlu. 

Eftirlitsgjald og annar kostnaður, vegna tækjaskoðunar, greiðist í síðasta lagi 
einum mánuði eftir framvísun reiknings. 
Reikningar, vegna viðgerða, skulu greiddir innan loka næsta mánaðar, eftir 
að verkið var framkvæmt. 
Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskylt er og afgreitt er 
um kerfi póst- og símamálastjórnarinnar, fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, 
eru á ábyrgð hans og greiðist innan 10 daga frá framvísun reiknings. 
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Hafi áfallin gjöld, vegna þessarar þjónustu, ekki verið greidd á tilsettum tíma, 
er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. Um borð 
í skipum skal þetta þó sert þannig, að nota megi stöðina í neyðartilfelli. Enn 
fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að innheimta þessi gjöld með 
símareikningum hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 
Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá 
leyfishafi greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað, 
vegna innsiglunar, ber leyfishafi. 
Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Gjöld fyrir leyfisbréf, eftirlit o. fl, eru sem hér segir: 

  

a. Leyfisbréf, samanlögð sendiorka yfir 100 wött ..... BI kr. 300.00 
b. Leyfisbréf, samanlögð sendiorka 100 wött og minni .......... — 150.00 
c. Leyfisbréf, önnur radíótæki en sendar ............ FRI — 50.00 
d. Eftirlitsgjald, orka aðalsendis yfir 100 wött ............- „0... — 700.00 
e. Eftirlitsgjald, orka aðalsendis 100 wött eða minni ..... . — 400.00 
f. Eftirlitsgjald, fyrir hvern sendi umfram einn ............... — 25.00 
s. Eftirlitsgjald fyrir sendi í bifreið, enda sé komið með bifreiðina 

til eftirlitsmanns ............2.000 0200 BI — 200.00 
h. Innsiglisgjald (ferðakostnaður ekki innifalinn) FIRIR — 400.00 

i. Lågmarksgjald fyrir enduruppsetningu sendis ........ vensrse . — 400.00 

Öll gjöld til póst- og símamálastjórnarinnar, vegna starfrækslu radíótækja, sem 
ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 

29 frá 16. des. 1885. 

B. Badíótæki á leigu. 

Óski einhver að taka á leigu loftskeytastöð eða talstöð og öllum skilyrðum er 
fullnægt, leggur póst- og símamálastjórnin til sendi- og viðtæki, af þeirri gerð 
tækja, sem eru til leigu á hverjum tíma, og umsækjandi óskar eftir. Tækin 
eru eign póst- og símamálastjórnarinnar, leigð starfrækjanda á þeim stað eða 
í því farartæki, sem ákveðið er í leyfisbréfinu. Póst- og símamálastjórnin annast 

uppsetningu tækjanna, sem leigutaki greiðir eftir reikningi. Leigutaki skal 
sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og leitt að 
tækjunum, svo og um alla trésmíðavinnu og alla aðra vinnu en rafmagnsupp- 

setningu tækjanna. Einnig skal leigutaki sjá um kaup á rafhlöðum, rafgeymum 
s hleðslubúnaði fyrir þá, kosta uppsetningu hans og lögn frá honum að raf- 

seymum. 
Póst- og símamálastjórnin annast viðhald og ber kostnað vegna eðlilegs slits 

sendi- og viðtækja, að undanskildu viðhaldi loftneta, rafgeyma, rafhlaðna, 

hleðslubúnaða, straumbreyta, lampa og transistora, en kostnað af því ber 
leigutaki. Leigutaka ber að sjá um, að tækin séu vel með farin, þeim haldið 

hreinum og þurrum, svo sem frekast er kostur. Kostnað vegna viðgerða og 

viðhalds tækjanna, er stafar af slæmri meðferð og vanhirðu þeirra, meðan 
þau eru í vörzlu leigutaka, ber honum að greiða. 

Óski leigutaki, að viðgerð sé flýtt sérstaklega, ber honum að greiða ferðakostnað 
og annan aukakostnað, er af því hlýzt. Sömuleiðis ber leigutaki kostnað af 
því, ef viðgerð er framkvæmd, eftir hans ósk, utan venjulegs dagvinnutíma. 

Öll radíótæki á leigu frá póst- og símamálastjórninni skulu vera vátryggð, 
á kostnað leigutaka, gegn hvers konar tjóni og á póst- og símamálastjórnin 

beinan rétt til vátryggingarfjárins, ef tækin eyðileggjast og hlutfallslega fyrir Í
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skemmdir. Póst- og símamálastjórnin annast vátryggingu allra slíkra tækja, 
nema í varðskipum og farþega- og/eða vöruflutningaskipum, stærri en 500 
rúmlestir, enda skal leigutaki sjálfur annast válryggingu tækjanna í Þeim 
skipum. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, sem póst- og símamálastjórnin annast 
vátryggingu á, skal leigutaki greiða póst- og símamálastjórninni samtímis með 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og á leigunni. 
Stofngjald fyrir radiótæki, skal leigutakinn greiða áður en uppsetningu þeirra 
er lokið, svo og leigu og vátryggingariðgjald, til næsta gjalddaga. Leiga og 
vátryggingariðgjald fyrir talstöðvar greiðist í einu lasi fyrirfram fyrir hvert 
almanaksár og reiknast brot úr ári sem heilt ár, nema fyrsta árið, þá skal brot 
úr ársfjórðungi reiknað sem einn ársfjórðungur. Leiga og vátryggingariðgjald 
fyrir loftskeytastöðvar greiðist ársfjórðungslega fyrirfram og reiknast brot úr 
ársfjórðungi sem heill ársfjórðungur. Minnsti leigutími er 2 ár samfleytt fyrir 
stöðvar 20 watta og minni en 3 ár fyrir stærri stöðvar. 

Þó má stytta þennan minnsta leigulíma, ef sérstaklega stendur á, t. d. ef tækin 
eru ætluð til þjónustu fyrir ákveðið takmarkað verkefni, ferð eða þ. u. 1. Nán- 

ar er að því vikið síðar. Sömuleiðis má stytta leigutímann, ef nýr eigandi verð- 
ur að farartækinu eða fyrirtækinu, er rekur stöðina og hinn nýi eigandi óskar 
að tækin verði þar áfram, með honum sem leigutaka. Hinn nýi leigutaki fær 
þá helmings afslátt frá venjulegum stofngjöldum og nefnist gjaldið þá við- 
tökugjald. 

Að lágmarks leigutíma liðnum, er uppsagnarfrestur 3 mánuðir og skal upp- 
sögn vera skrifleg. Leigutaki ber ábyrgð á öllum gjöldum vegna stöðvarinnar, 
þar til uppsagnarfrestur er liðinn. 
Sé ársleiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd fyrir 1. apríl og ársfjórðungsleiga 
og vátryggingariðgjöld ekki fyrir 15. hvers fyrsta ársfiórðungsmánaðar, getur 
póst- og símamálastjórnin innsiglað senditækin, þó þannig, um borð í skipum, 
að nota megi tækin í neyð. Verði leiga og vátryggingariðsjöld ekki greidd 
innan eins mánaðar frá innsiglingu, setur póst- og símamálastjórnin tekið hin 
leigðu tæki í sína vörzlu. Sama gildir, ef reikningar fyrir uppsetningu og við- 
gerðir á radióbúnaði, sem framkvæmdar eru af póst- og símamálastjórninni, 
eru ekki greiddir innan loka næsta mánaðar, eftir að viðgerð fór fram. Fyrir 
enduropnun innsiglis greiðist innsiglingssjald og skal sú greiðsla fara fram 
áður en opnað er. Ferðakostnað vegna opnunar innsiglis greiði leigataki, auk 
innsiglisgjaldsins. Fyrir að flytja stöð aftur á notkunarstað og endurtengja 
hana greiðist raunverulegur kostnaður, þó miðað við lásmarksgjald. Heimilt 
er að innheimta nefnd talstöðva- og loftskeytastöðvagjöld með símareikning- 
um hlutaðeigandi aðila, að viðlagðri lokun símans. 
Nú óskar einstaklingur eða fyrirtæki að leigja og starfrækja firðtalstöð til 
viðskipta við eisin farartæki, báta eða Þifreiðar. Lætur þá póst- og síma- 
málastjórnin, að uppfylltum öllum skilyrðum, í té sendi- og viðtæki og sér um 
uppsefningu á tækjunum. Leigutaki sreiðir uppsetningu samkvæmt kostnaðar- 
reikningi, er hann tekur við stöðinni. Notkunargjald greiðist eftirá, mánaðar- 
lega og miðast við dagtaxta, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi og þess 
vegna öðruvísi um samið. Uppsögn leigu skal vera skrifleg og með hæfilegum 
fyrirvara. 

Póst- og símamálastjórnin selur á leigu talstöðvar fyrir smábáta (trillubáta). 
Er þar ýmist um ársleigu eða mánaðarleiga að ræða. Um uppsögn slíkrar leigu 
gilda sömu ákvæði og um dagleigu-stöðvarnar. Sömuleiðis hefur póst- og síma- 
málastjórnin til leigu lítil senditæki (walkie-talkie), ætluð til viðskipta stuttar 
vegalengdir. Tæki þessi eru leigð án rafhlöðu og er lágmarksleigutími 2 vikur,
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annars miðað við mánaðarleigu. Leigutími telst frá þvi, að leigutaki tekur við 
tækina, þar til hann skilar því til póst- og símamálastjórnarinnar. Ber að skila 
tækinu í því ástandi, er það var, er leigutaki tók við því, enda ber hann kostnað 
af nauðsynlegum lagfæringum. Sömuleiðis ber leigutaka að sjá um válrygsgingu 

tækjanna á sinn kostnað. 

11. Póst- og símamálastjórnin gefur út sérstaka gjaldskrá yfir leigukjör radíótækja 

o. fl. Leigukjör fyrir radíótæki, sem ekki um getur í þeirri gjaldskrá, ákveður 

póst- og símamálastjórnin hverju sinni. 
12. Póst- og simamálastjórnin getur, undir sérstökum kringumstæðum, leyft starf- 

rækslu firðtalstöðva á afskekktum bæjum og þá til viðskipta við ákveðnar 
símastöðvar. Í slíkum tilfellum fer um gjöld samkvæmt sjaldskrá um sveita- 

síma. 

L 

Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

1. gr. 

Stöðvar þessar eru með tvennu móti: 
Stöðvar, sem landssíminn starfrækir. 

— — leigutaki — s
r
 

2. gr. 

Stöðvarnar eru opnar til takmarkaðra viðskipta á öldutíðnum, sem tilgreindar 

eru í leyfisbréfi. 
3. gr. 

Um talstöðvar leigutaka mega ekki fara fram önnur viðskipti en þan, er bein- 

línis varða atvinnurekstur hans, svo sem: 
veðurfr ettir og ástand vega, 

tilkynningar um komu- og Þbrottfarartíma, 
tilkynningar um bilanir eða breytingar á áætlun, 

tilkynningar um viðgerðir, áríðandi varahluti eða aðra þjónustu við farstöðv- 

arnar, 
e. tilkynningar varðandi breyttar þarfir farþega og ökumanna, er orsakast af 

óumflyjanlegum breytingum á áætlun. 

Sendendur og viðtakendur skeyta um stöðvar þessar eru eingöngu leigutaki og 

umboðsmenn hans. 

ap
 

pi
 

4. gr. lk 

Skeyti og símtöl, sem ekki falla undir 3. gr. skulu afgreidd um stöðvar lands- 

símans og hið almenna símakerfi 

5. gr. 
Stöðvarnar skulu starfræktar af talstöðvarvörðum og skulu þeir hafa skírteini 

gefið út af Póst- og símamálastjórninni. Talstöðvarverðir undirrita þagnarheit, en 

auk þess eru allir þeir, er ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnar- 

heiti, enda þótt þeir hafi ekki "undi ritað það. 

Skylt er að halda sérstaka radió-dasbí ók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 

anna, svo sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 

7. gr. 

Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna örvggis 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum fyrr en neyðar- eða öryggis- 

þjónustunni er lokið.



18. desember. 503 Nr. 990. 

8. gr 
Leigutaki ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 

9. gr. 
Gjöld fyrir viðskipti bifreiða við framangreindar stöðvar, svo og stöðvar póst- 

og símamálastjórnarinnar, eru innifalin í leigunni, séu tækin í eigu póst- og síma- 
málastjórnarinnar, enda sé aðeins um stuttar orðsendingar að ræða. 

Sé sendistöðin í bifreiðinni eign leyfishafa, greiðir hann viðskiptagjald, sem 
ákveðið er af pósta. og símamálastjórninni hverju sinni. 

10. gr. 
Um gjöld fyrir símtala- og símskeylaafgreiðslu um fjarskiptakerfi landssímans, 

frá framantöldum stöðvum, gilda sömu reglur og fyrir afgreiðslu við skip. 

V. KAFLI 

Símtalagjöld. 

A. Símtalagjöld innanlands 

eru sem hér segir fyrir hver 3 mínútna viðtalsbil. Hvert byrjað viðtalsbil telst 
sem heilt. 

1. Venjuleg símtöl: 

Um  0— 10 km línulengd ........ FAÐIR kr. 6.00 
— 10— 25 — AR AIR 200. — 9.00 
—  25—100 — — versene „ee... — 13.00 
— 100—225 —- — euereeesseneneseee — 18.00 
— 225—350 — — serene, — 21.00 

Yfir 850 —- — eeeersesee HAR — 25.00 

Þegar linulengd milli simstådva er innan 6 km, getur póst- og simamåla- 
stjórnin þó, þegar línukerfið leyfir og aðstæður eru hagstæðar, sett sérstaka 
gjaldskrá með lægra viðtalsbilagjal Idi en að ofan greinir fyrir símtöl milli 

þessara stöðva, eða látið vissan fjölda viðtalsbila milli stöðvanna v 

í tilteknu fastagjaldi símanotenda. 

Ofannefnd símtalagjöld gilda ekki, þegar um alveg sjálfvirka afgreiðslu 
milli stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli 
greiðslu fyrir millistöðva símtöl. 
Hraðsímtöl: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
Forgangshradsimtl: tifalt venjulegt simtalagjald. 
Kvadning: kr. 3.00. 

Bodsending: kr. 9.00 fyrir hvern byrjadan kílómetra út frá símstöðinni. Boð- 
sendingargjaldið greiðist, hvort sem nokkuð verður úr símtalinu eða ekki. 

era fólginn 

sn 
á 
ÆÐ

 

. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa 

fara eftir al Iþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og síma- 
málstjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 

C. Radíó-símtöl við skip og báta í hafi. 

Gjald fyrir símtöl um íslenzkar strandarstöðvar er fyrir íslenzk skip samanlagt: 
a. Venjulegt símtalagjald milli strandarstöðvarinnar og þess, sem talar í landi, 

þó minnst 6.00 krónur fyrir viðtalsbilið.
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Strandargjald kr. 15.00 fyrir hvert byrjað viðtalsbil. 
Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 
kr. 2.00 fyrir viðtalsbilið. Gjöld fyrir radió-símtöl við erlend skip eru tilgreind 
í alþjóðagjaldskrá fyrir skip og strandarstöðvar. 

VI. KAFLI 

Símskeytagjöld. 

, . A. Gjald fyrir innanlandsskeyti 
sem hér segir: 

Venjuleg símskeyti: kr. 1.60 fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 16.00. 
Innanbæjarskeyti: kr. 1.00 fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 10.00. 
Blaðaskeyti: 30 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 9.00. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald kr. 32.00. 
Veðurskeyti: Sama og venjulegt skeytasjald. Minnsta gjald einnig hið sama. 
Veðurskeyti hafa þó forgang fyrir öðrum skeytum. 
Símapóstávísanir: Gjald kr. 22.00 án tillits til orðafjölda. 
Heillaskeyti: Sama gjald og fyrir venjulegt símskeyti, en auk þess greiðist auka- 
sjald fyrir skrauteyðublöð, kr. 10.00 til kr. 15.00 eftir gerð. 

Jóla- og nýársskeyti með ákveðnum textum kosta kr. 22.00 milli stöðva, en 
innanbæjar kr. 15.00. 
Samúðarskeyti: Ekkert gjald til landssímans. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve 
mikið hann greiðir, og rennur upphæðin óskorin til Landsspitalasjóðs. 
Loftskeyti og talskeyti: Gjald fyrir loftskeyti og talskeyti um íslenzkar strand- 
arstöðvar við íslenzk skip er samanlagt: 
a. Venjulegt símskeytagjald innanlands. 
b. Strandargjald, kr. 1.20 fyrir orðið. (Strandargjald við erlend skip er 0.60 

gullfrankar). 
c. Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 

nú 20 aurar fyrir orðið. Erlend skip taka yfirleitt 10 til 40 gullcentimes 
skipsgjald fyrir orðið. 
Fyrir loftskeyti er lágmarksgjald eins og fyrir 7 orða skeyti. 

Afhending símskeyta í talsíma frá talsímanotanda kostar kr. 3.00 fyrir hver 
100 orð eða færri, þó nær þetta ákvæði ekki til einkasíma í sveitum. 

Afturköllun á símskeyti kostar kr. 2.00, ef ekki er farið að senda það frá af- 
hendingarstöðinni. 

Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru yfirleitt send ókeypis allt að 1 kíló- 
metra frá símstöð. Ef símskeyti eiga að sendast lengra, skal greiða kr. 9.00 
fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, og 
undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfi- 
legt burðargjald, er ákveðið verður í hvert skipti. 

Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda 
svarskeytisins. RP10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

Margar nafnkveðjur (TM): Afritunargjald fyrir hverja utanáskrift fram yfir 
þá fyrstu, er kr. 5.00 fyrir hver 50 textaorð eða færri, en kr. 2.00 fyrir hver 50 
orð eða færri þar fram yfir. Fleiri en eina nafnkveðju er aðeins hægt að nota 
til einnar og sömu símastöðvar. 

Samanburður til tryggingar gegn missimun (TC): Aukagjald er helmingur venju- 
legs simskeytagjalds.
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16. Viðtökuskirteini símleiðis (PC): Gjaldið er sama og fyrir 7 orða símskeyti í 
viðskiptum við útlönd og 10 orða símskeyti i innanlandsviðskiptum. Fyrir við- 
lökuskirteini, sem sendast á í pósti (PCP), er gjaldið sama og póstburðargjald 
undir einfalt bréf. 

B. Símskeytagjöld til útlanda 

ákveðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og sima- 
málastjórnin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

VII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

1. Fyrir afnot landssímalina til skákkeppni greiðist M venjulegs símtalagjalds á 
tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21.00—06.00. Lágmarksgjald miðast 
þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 
samkvæmt símtalagjaldskrá landssímans (sbr. V. kafla). 

2. Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 
koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til ritsímastjórans í Reykja- 
vík með minnst skólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 
keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

VII. KAFLI 

Önnur tæki og línur. 

A. Fjarritvélar. 

I. Stofngjald. 

Fyrir hverja venjulega fjarritvél án línu .........00.0000000.0. kr. 10 000.00 
IL Afnotagjald á ársfjórðungi (viðhald innifalið án kostnaðar við 

utanbæjarferðir en ekki pappír) .........00000 000... —  3500.00 
IL Tengigjald við telexstöð á ársfjórðungi .........0..0.000000. —  1200.00 

Framangreind stofngjöld og afnotagjöld eru miðuð við venjulegustu gerð blað 
fjarritvéla. Í afnotagjöldunum er fólgin vátrygging tækjanna. Hverri fjarritvél fylgja 
við uppsetningu 4 rúllur af pappír, en upp frá því kostar notandi pappírinn. 

Stofngjald og afnotagjöld fyrir aðrar tegundir fjarritvéla eða aukabúnað eru 

ákveðin í hvert skipti. 
Stofngjaldið greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 

að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir af- 
notagjald fyrir síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Stytzti leigutími er eitt ár. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir og er hann gagn- 
kvæmur. 

Fyrir utanhúslínur milli fjarritvéla greiðast gjöld samkvæmt kafla B hér á eftir. 
Fyrir innanhúslagnir og flutninga greiðist stofngjald og afnotagjald eins og fyrir 
talfæri. 

B. Línur. 

Séu línur látnar á leigu, skal stofngjaldið ákveðið í hvert skipti, en ársfjórðungs- 
leiga á hvern km vera þessi (minnsta gjald miðað við 100 m). 

1. Fyrir 1 línu í innanbæjarjarðsíma 0.6--0.7 mm .......... kr. 200.00 pr. km 

2 Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0.9 mm 2.................. — 275.00 — — 

3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 14—1.7 mm ............. — 350.00 — — 
4. Fyrir loftlínu, sem strengd er á stauraröð, sem fyrir er .... — 300.00 — —
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Skemmstur leigutími sé ákveðinn með samningum í hvert skipti, en uppsagnar- 
frestur sé 6 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðist kr. 200.00 á ári. Sé sama símnefni skrásett 
á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 40.00 fyrir hverja skrásetningu þar 
fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt 
ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X. KAFLI 

Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 

kr. 40.00. Sé auk aðalsímanotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 90.00 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímanotendur geta ekki öðlazt aðal- 

símanotendarétt( t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) 
án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald, enda 
hefur landssíminn einn umráðarétt símans. Breytir engu í þessu þó að aukasímanot- 
andi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn sitt í símaskránni eða greitt af- 
notagjaldið. 

Óski símnotandi eftir að hafa símanúmer óskráð (sé ekki prentað í símaskrá 
og ekki gefið upp í 03), setur póst- og símamálastjórnin heimilað það, gegn 100.00 
krónu gjaldi, sem greiðist einu sinni. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlut- 
aðeigandi hafi rétt til að bera. 

Skrásetning í stafrófsskrána. 

1. Breytt letur í skrá, hver lína .............000000 00 0000 kr. 70.00 
2. Aukanafn í skrá .............2000 0200 n0 enn — 90.00 
3. Aukalinur i skrå, hver lína .............200200 0000. — 40.00 

4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 90.00 +- 70.00 ss... — 160.00 

Aukalinur eru taldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímanotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímanotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 90.00 sem aukanafn. 

Skrásetning í atvinnuskrána. 

A. Ókeypis skrásetning. 

Hver símanotandi, sem rekur atvinnu- eða verzlunarfyrirtæki og óskar skrif- 
lega eftir skrásetningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, 
er póst- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrásetningar 
á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 
skrárinnar. Aukasímanotendur öðlast ekki rétt til ókeypis skráningar.
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B. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símanotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning 
fram yfir þá fyrstu kr. 28.00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri. kostar það 
kr. 40.00. Auglýsingalína kostar kr. 35.00. 

XI. KAFLI 

Almennir skilmálar. 

1. Sá, sem óskar að fá talsíma eða fá breytt sambandi eða aukið samband, er hann 
hefur áður fengið, tilkynni það forstjóra símastöðvarinnar, og skal hann þá 
hlíta þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun 
símanna. 

2. Landssíminn kemur venjulega ekki á símasambandi við nokkra húseign, nema 
húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum 
á húsi og lóð og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi hús- 
eiganda fáist. Landssíminn getur og krafizt, að talsímanotendur setji tryggingu 
fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

3. Póst- og símamálastjórnin ákveður við hvaða símastöð talsímanotandi skuli 
tengjast og um númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt 
um númer, ef það telst nauðsynlegt. Langlínusímtöl hafa forgangsrétt fram 
yfir innanbæjarsímtöl, og getur landssíminn því rofið innanbæjarsímtöl vegna 
afgreiðslu langlínusímtala, ef þörf krefur. 

4. Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk lætur landssíminn framkvæma eftir beiðni, en not- 
andi greiði það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd 
i kaupstöðum eða kauptúnum eru eign landssímans, en notendur greiði stofn- 
gjald og afnotagjald. Starfsmenn landssímans hafa hvenær sem er aðgang að öll- 
um símatækjum og símalögnum. 

5. Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með öli símatæki og lagnir, 
er þeir hafa til afnota, og bera þeir ábyrgð á öllum skemmdum á tækjum, er 
ekki stafa af eðlilegu sliti svo og ef þau glatast. Brunatrygging venjulegs talfæris 
er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða útbúnað í samband við 
tæki landssímans, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur landssíminn að sjálf- 

sögðu rétt til að taka allan slíkan útbúnað burtu og láta viðkomandi sæta sektum, 
ef ástæða þykir til. Enn fremur er bannað án sérstaks leyfis frá landssímanum 
að láta aðra en landssímann annast sótthreinsun talfæra. 

6. Ef eitthvað verður að talfærum, ber þegar í stað að tilkynna það símastjóranum, 
er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Landssíminn ber 
ekki ábyrgð á því, þótt sími slitni eða verði ónothæfur um stund, nema það sé 
beinlínis honum að kenna eða óþarfur dráttur verði á viðgerð símans. Má þá 
krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er 
ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

7. Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 
með leyfi landssímans. Sé það engu að síður gert hefur notandi fyrirgert rétti 
sínum til símans, og getur landssíminn slitið sambandinu og tekið tækin burtu 
fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði 

löglega getað sagt því upp. 
8. Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur staðið 

ónotaður í 1 ár eða lengur, er póst- og símamálastjórninni heimilt að taka hann 
B 64
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til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leiguhafi vilji greiða áfram afnotagjald af 
hinum ónotaða síma eða búnaði. 

9. Þeir, sem af ásettu ráði eða gálauslega valda skemmdum á símum eða tækjum 
símans, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum 
sé þannig farið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

A. Greiðsluskilmálar. 

1. Gjald fyrir símtöl í sambandi við langlínur landssímans greiðist landssímanum 
eftir reikningi, og ber talsímanotandi ábyrgð á greiðslunni fyrir hvert slíkt sam- 
tal, sem fram fer frá hans talfæri, hvort sem hann hefur sjálfur beðið um sím- 

talið eða aðrir. Gjaldið greiðist í fyrsta skipti, er þess er krafizt. 
2. Sé eitthvert gjald til símans ekki greitt í síðasta lagi 10 dögum eftir gjalddaga, 

má slíta talsímasambandinu, en skuldunautur er samt skyldur til að greiða 
gjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp sambandinu, og er 
það þá þegar fallið í gjalddaga. Skuldunautur á því aðeins rétt til að fá aftur 
talsímasambandið, að hann greiði hið áfallna gjald innan þriggja daga eftir að 
sambandinu er slitið, svo og að viðbættum kr. 30.00 fyrir lokun og enduropnun. 
Séu símagjöld eigi greidd á réttum tíma, má taka þan lögtaki samkvæmt 1. gr. 
laga nr. 29 16. desember 1885. 

B. Leigutími. 

Engin símatæki verða leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun næsta 
ársfjórðungs eftir að símasambandið er fullgert. Þegar um er að ræða samband 
fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku fyrirkomulagi, getur landssím- 
inn krafizt, að skemmstur leigutími sé lengri. 

C. Uppsögn. 

Að skemmstum leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungs- 
mót með 1 mánaðar fyrirvara, nema þar, sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera 
skrifleg. 

D. Flutningur. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, skal 
hann skriflega tilkynna það símastjóranum, sem því næst lætur framkvæma flutn- 
inginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið fyrir 
flutninginn greiðist fyrirfram. 

E. Símaskráin. 

Landssíminn leggur hverjum leigusíma til 1 eintak af hverri útgáfu símaskrár- 
innar. Landssíminn ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

XII. KAFLI 

Ákvæði um stofnun og rekstur landssímastöðva, annarra en 1. fl. A. stöðva, 

og samband þeirra við talsímanotendur o. fl. 

Þegar landssímastöðvar eru stofnsettar, gilda að jafnaði eftirfarandi ákvæði um 
rekstur þeirra: 

1. Landssímastöðvum þeim, er hér um ræðir, er skipt í 3 flokka, 1. flokk B, 2. flokk 
og 3. flokk, og eru þær venjulega opnar eftir flokkum 10, 6 og 2 stundir hvern 
virkan dag.
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2. Stöðvarstjórinn sér stöðinni fyrir húsnæði, ljósi, eldsneyti, ræstingu, samkvæmt 
nánari reglum þar um, nema öðruvísi sé um samið, svo og starfrækslu, er póst- 
og símamálastjórnin tekur gilda, enda sé leitað samþykkis hennar á ráðningu 
afgreiðslumanna. 

3. Skuldbindingin um starfræksluna nær til allra þeirra símasambanda, er póst- og 
símamálastjórnin kann að leggja út frá símastöðinni. 

4, Stöðvarstjórar eru skyldir til, þegar þess er krafizt, að fara sjálfir eða láta fara 
með símalínunum til að bæta skemmdir, er orðið hafa á þeim, gegn venjulegu 
tímakaupi. 

5. Kostnaður við flutning stöðvar verður því aðeins goldinn af landssímanum, að 
hann fari fram vegna landssímans sjálfs. 

6. Stöðvarstjóra ber að senda símskeyti, sem berast til stöðvarinnar, án sérstaks 
endurgjalds, allt að einum kílómetra frá stöðinni. Ef skeyti eiga að fara lengra, 
greiðir sendandi kr. 9.00 fyrir hvern byrjaðan kílómetra fjarlægðarinnar. Þetta 
gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km undir venjulegum kringumstæðum. 
Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfilegan burðareyri, sem ákveðinn er 
eftir fyrirspurn í hvert einstakt skipti. Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með 

símskeyti, ber stöðvarstjóra að greiða fyrir því, að símskeytið komist til við- 
takanda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða láta 
vita af því í síma eða á einhvern annan hátt. 

Ef senda þarf eftir mönnum til viðtals í talsíma innan eins kílómetra frá 
stöðinni, greiðir símtalsbeiðandi kr. 9.00 fyrir sendiferðina. Ef vegalengdin er 
meiri en 1 kílómetri, greiðist sama gjald og fyrir útburð símskeyta. 

1. Ekki mega aðrir afgreiða símtöl eða símskeyti en þeir, er undirskrifað hafa hið 
lögboðna þagnarheit símamanna. 

8. Stöðvarstjórar skulu mánaðarlega sera reikningsskil innan 15. dags næsta mán- 
aðar á eftir og að öðru leyti hlíta þeim reglum og fyrirmælum, sem póst- og 
símamálastjórnin setur. 

Gjaldskrá þessi og reglur er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 1941 um fjarskipti 
og gengur i gildi 1. jan. 1963. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir umframsímtöl aðeins 
af símtölum, sem fara fram 1. jan. 1963 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi fyrri 
gjaldskrá og reglur frá 14. september 1961. 

Póst- og símamálaráðherrann, 18. des. 1962. 

Ingólfur Jónsson.   
G. Briem.
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Nr. 222. 514 19. desember. 

AUGLÝSING 
, 

um skipulag i Grimseyjarhreppi. 

Eftir beiðni hreppsnefndar Grimseyjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu og tillögu 
skipulagsstjóra ríkisins hefur ráðuneytið, samkvæmt heimild í 17. gr. laga nr. 
55/1921, ákveðið, að lög nr. 55/1921 skuli framvegis taka til Grímseyjar. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. desember 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 223. 21. desember. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Þorláks Jónssonar, 
Ingibjargar Bjarnadóttur og Sigríðar Bjarnadóttur, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandatum af dómsmálaráðherra 21. desember 1962. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Þorláks Jónssonar, Ingibjargar Bjarnadóttur 

og Sigríðar Bjarnadóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Þorláks Jónssonar, Ingibjargar Bjarnadóttur 

og Sigríðar Bjarnadóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt erfðaskrá Bjarna Þorlákssonar, trésmiðs, 

Grettisgötu 35, Reykjavík, til minningar um foreldra hans, hjónin Þorlák Jónsson, 
hreppstjóra, og Ingibjörgu Bjarnadóttur, Þórukoti, Álftanesi, og móðursystur hans, 

Sigríði Bjarnadóttur, Ketilshliði, Álftanesi. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins eru eftirlåtnar eigur Bjarna Þorlákssonar. 

4. gr. 
Systurdóttir stofnandans, Lovísa Lúðvíksdóttir, — en hún sá um heimili hans 

í 35 ár — skal, meðan hún lifir, njóta framfærslueyris úr sjóðnum eftir ákvörðun 
sjóðsstjórnar. 

Að henni látinni skal fé sjóðsins varið til kaupa á herbergjum í líknarstofn- 
un, og skulu herbergin bera nafn stofnanda og þeirra venzlamanna hans, er í 1. gr. 
getur. Nú verða herbergi keypt í elliheimili eða annari stofnun og skal þá fólk úr 
Bessastaðahreppi í Gullbringusýslu ganga fyrir um vist þar, eftir því sem við verður 
komið.
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5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins skulu samkvæmt erfðaskránni vera þeir Gizur Bergsteins- 

son, hæstaréttardómari, Nesvegi 6, og Jónas Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Reyni- 
mel 28. Varamenn þeirra skulu vera þeir Karl Lúðvíksson, apótekari, Háteigsvegi 1, 
og Lúðvík Gizurarson, hæstaréttarlögmaður, Hávallagötu 5. 

Nú hefur fé sjóðsins ekki verið ráðstafað samkvæmt ákvæðum 4. gr. er menn 
þessir falla frá og skal þá stjórn sjóðsins falin landlækni og presti þeim, er þjónar 
Bessastaðakirkju. 

6. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á þann hátt, sem stjórnendur hans telja öruggan og skulu 

reikningar sjóðsins gerðir árlega og endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og birta hans í B- 

deild Stjórnartíðinda. 

Reykjavík, 12. desember 1962. 

Gizur Bergsteinsson. Jónas Guðmundsson. 

28. desember. Nr. 224. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 78 27. maí 1960, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Eftirtaldar vörur falli niður úr 1. gr. reglugerðarinnar: 

Tollskrá: 

Kafli. Nr. Vörutegund: 

11 2  Hálfsigtimjöl. 
20 5  Aldinsulta og aldinhlaup (gelé). 

6  Aldinmauk (marmelade). 

9 Saft úr ávöxtum og jurtahlutum. 
49. 12—15  Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar úr hör, hampi, jútu og öðrum 

jurtaspunaefnum, ót. a. 
59 5 Vegg- og sólfflögur úr leir. 

7 Badker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. þ. h. munir úr 
leir og hlutar til þeirra. 

8. Blómsturpottar, óskreyttir, svo og vatnsskálar og vatnsbrúsar á mið- 

stöðvarofna. 
71 3 Sjónaukar alls konar. 

79 9, 14 — Grammófónar, hljóðritar (fónógrafar) og hlutar til þeirra. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 28. desember 1962. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

B65
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AUGLÝSING 

um niðurfelling aðflutningsgjalda af nokkrum vörutegundum. 

Samkvæmt heimild í lögum frá 13. des. 1962 um bráðabirgðabreyting og fram- 
lenging nokkurra laga, hefur ríkisstjórnin ákveðið, að á árinu 1963 skuli fella 
niður verðtoll af: 

a. Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
b. Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1—7 í 10. kafla tollskrár. 

ce. Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að fella niður verðtoll og vörumagns- 
toll af kaffi, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár, og sykri, sem telst til nr. 1—6 
í 17. kafla tollskrár. 

Fjármálaráðuneytið, 24. desember 1962. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson. 

Nr. 226. 24. desember. 

AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 13. des. 1962 og innheimta 
á árinu 1963 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 100% viðauka stimpilgjald af afsölum fyrir fasteignum 
b. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum, og 

leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40/1954. 
c. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 

60/1939. nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% 
álagi, öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti sam- 
kvæmt 1. tölulið 3. kafla með 50% álagi. 

Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 
sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, 
skal sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 24. desember 1962. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson.
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AUGLÝSING 

um innheimtu skemmtanaskatts árið 1963. 

Ákveðið hefur verið að nota heimild í lögum nr. 88 22. desember 1962 til þess að 
innheimta skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum 
skemmtunum með 20% álagi árið 1963. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og 
söngskemmtanir innlendra manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á Íslenzk- 
um kvikmyndum. 

Í menntamálaráðuneytinu, 27. desember 1962. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knútur Hallsson. 

29. desember. Nr. 228. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginga árið 1963. 

Árið 1963 skulu iðgjöld samkvæmt 27. og 29. gr. almannatryggingalaga nr. 
24/1956, vera sem hér segir: 

1. Iðgjöld hinna tryggðu samkv. 27. gr. laga nr. 24/1956: 
a. Hjón .................00 000 kr. 2300.00 
b. Ókvæntir karlar ..............0.000.00 0. — 2090.00 
c. Ogiftar konur .................20..ss sn — 1570.00 

2. Félagsmenn sérsjóða samkv. 85. gr. laga nr. 24/1956: 
a. Hjón 2.............0000 000 — 690.00 
b. Ókvæntir karlar ....................002.0 00. — 627.00 
c. Ogiftar konur ..........2000eeeeeneneeneeseennveverenevnnvve — 471.00 

3. Tögjöld atvinnurekenda samkv. 29. gr. laga nr. 24/1956: 
Fyrir hverja vinnuviku ...............00.. 0000... — 20.00 

4. Í janúar 1963 skal greiða upp í iðgjald samkv. 27. gr. sem hér segir: 
a. Hjón og ókvæntir karlar ..............2..0..0..000 00. —  1100.00 
b. Ógiftar konur ................. 2000 0n nn — 800.00 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, sbr. lög 
nr. 89 17. desember 1962, um bráðabirgðabreyting á þeim lögum, staðfestist hér 
með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. desember 1962. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.



Nr. 229. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1961. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1961. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gjöld: 

Vélbátaflotinn: 

Tjón 20.00.0000 kr. 17988853.óð 

— hluti endurtryggjenda ........00.0.000.00... 0... —- 13213546.70 

Kr. 4775306.85 

Yfirf. til n. árs til vara f. tjónum kr. 23485878.51 
+ hluti endurtryggjenda ...... — 19818211.51 

—  3667667.00 

Skip landhelgisgæzlunnar: 

Tjón ......0200000 000 kr.  934827.97 
— hluti endurtryggjenda ......00.00. 000... 914654.48 

Kr. 20173.49 

Yfirf. til n. árs til vara f. tjónum kr 493316.00 
— hluti endurtryggjenda ....... — 484535.00 

8781.00 

Strandferðaskip ríkisins: 

Tjón .......002000 00 kr... 339585.05 
— hluti endurtryggjenda .........0..00. 00... — 334167.93 

Kr. 5417.12 

Yfirf. til n. árs til vara f. tjónum kr.  200000.00 
— hluti endurtryggjenda ....... — 190000.00 

—- 10000.00 

Rekstrarkostnaður ........0000000 000... kr. 1498640.62 
—- þátttaka Bráðafúadeildar .................... — 222439.99 

Afskriftir: 

Skrifstofuáhöld 8% af .......... kr. 229554.50 
— kr. 18364.36 

Björgunaráhöld 20% af ........ kr.  261442.83 
— — 52288.56 

Tekjuafgangur 

  

8442973.85 kr. 

28954.49 

15417.12 

— 1276200.63 

10652.92 
—- 4260960.70 
  

Kr. 14095159.71
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Tekjur: 
Vélbátaflotinn: 
Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir tjónum .... kr. 16827703.41 

  

  

  

  

  

— hluti endurtryggjenda ..........00000.0. 0000. — 13123421.82 

Kr. 3704281.59 
Iðgjöld .......0.0.0 00. kr. 40382238.42 
— hluti endurtryggjenda ....... 357 15699.99 

— 4606538.43 

Umboðslaun ...........20.0000. neee 
Skip landhelgisgæzlunnar: 
Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir tjónum .... kr. 1491806.00 

  

  

  

— hluti endurtryggjenda ..........0.0.20.000..00.. —  1465186.00 

Kr. 26620.00 

Iðgjöld ........00.0000 00 kr. 8530343.39 
— hluti endurtryggjenda ....... —  3467580.73 

— 62762.66 

Umboðslaun ............200. 00 s.s sess 
Strandferðaskip ríkissjóðs: 
Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir tjónum .... kr. 400000.00 
—- hluti endurtryggjenda .............00..0.00.. — 380000.00 

  

Vaxtatekjur ...........0.0.2200. 0... 
Gengishagnaður .................00%00 000. enn 
Leiga á björgunaráhöldum ...............2.000 000 nn sr 

kr. 

Nr. 229. 

8310820.02 
4258741.03 

89382.66 
520137.44 

20000.00 
320655.22 
545423.34 
30000.00 

  

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1961. 

  

  

  

r. 14095159.71 

  

Eignir 
Sparisjóðsinnstæður .........00.00000 0000... 0. kr. 1179765.69 
Innstæður í hlaupareikningum .................. — 3438129.71 

kr. 4617895.40 
Útistandandi skuldir og óuppgerð viðskipti .......0....000........ — 40592025.39 
Skuldabréfaeign ...........20202000.0 ns ner —- 50000.00 
Fyrirfram greidd húsaleiga ............2.0202 0000 .0.0 nn — 1610.89 
Skrifstofuáhöld ...........0.020000 00. kr. 229554.50 
-- afskrifað pr. 31. des. 1961 ......00.0000.000.. — 142596.59 

— 86957.91 
Björgunaráhöld .......00eereeeeeresrserseneee kr.  261442.83 
— afskrifað 1961 ...........002.00000 000. — 52288.56 

— 209154.27 

Kr. 45563643.86 
Skuldir: 

Stofnfé ríkissjóðs .........2.000.00 0. kr. 2000000.00 
Skuldheimtumenn .........0..0.200 0. FIRIR —- 25253573.63
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Ógreiddur söluskattur .........0.2..0202.. 00. 

  

  

Ógreiddur kostnaður ...........0..00.2.. 00. 

Til vara fyrir tjónum: 
Vélbátaflotinn .............002.00 0... n en kr. 23485878.51 
Skip landhelgisgæzlunnar .............0..000.00... — 493316.00 
Strandferðaskip ríkissjóðs ...................... —  200000.00 

Kr. 24179194.51 
— hluti endurtryggjenda ......................… — 20492746.51 

Höfuðstóll 31. des. 1960 ............0.00.0.00.0.. kr. 10136289.59 
Tekjuafgangur 1961 ...........00...00. 0000... —  4260960.70 

  

kr. 208644.59 
— 15707.35 

— 3686448.00 

— 14399250.29 
  

Reykjavík, 26. nóv. 1962. 

Páll Sigurðsson. 

Kr. 45563643.86 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur hinn 31. desember 1961 er sam- 
inn eftir bókum stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sparisjóðs- og hlaupareikningsinnstæður hafa verið sannreyndar. 

Reykjavík, 25. nóv. 1962. 

Árni Björnsson. 
  

Kristján Sigtryggsson. 

Nr. 230. 
REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum (Bráðafúadeild) fyrir árið 1961. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1961. 

  

  

Gjöld 
Uppgerð tjón á árinu ...........000.00.0 000... kr. 9156522.62 
Yfirfært til næsta árs til vara fyrir tjónum .... — 10500000.00 

Kr. 19656522.62 
Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir tjónum .... —  10350000.00 

Rekstrarkostnaður ..................2.0.0.0.n enn 
Innheimtulaun ..................0.2.. sneen 
Afskrifað af áhöldum 8% af kr. 10000.00 ........0000000 00... 
Tekjuafgangur .................22.0.0 00 ns 

kr. 9306522.62 
—  322753.41 
— 50000.00 
— 800.00 
— 561082.37 
  

Kr. 10241158.40
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Tekjur: 

Nr. 230. 

  

  

  

  

  

Idgjåld .............%..20 000 kr. 9878342.38 
Vaxtatekjur ..............2.00.20.0 e.s — 362816.02 

Kr. 10241158.40 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1961. 

Eignir 
Sjóður .......2.0002 00. kr. 38136.58 
Innstæða í sparisjóðsbókum ..................… —- 3218383.07 
Innstæða í hlaupareikningi .................... — 299602.67 

i kr. 3556122.32 
Utistandandi skuldir ..........00suseneneeeeeeeeeeeneveneveneee — 13467984.29 
Fúavarnarefni .....................200 000. — 40692.40 
Skrifstofuáhöld .............0.0.0..00 0... kr. 10000.00 
— Afskrifað 1961 ............0.000 0000... — 800.00 

— 9200.00 

Kr. 17073999.01 
Skuldir 

Skuldheimtumenn ................00. 00. e nn kr. 40515.72 
Ógreiddur söluskattur ...........00..00020.. 00 — 317758.49 
Yfirfært til næsta års til vara fyrir tjónum .... kr. 10500000.00 
Greitt upp í óuppgerð tjón ................... —  3458953.91 

—-  7041046.09 
Höfuðstóll 31. desember 1960 ...............…... kr. 9113596.34 
Tekjuafgangur 1961 .............0.00.00. 0000... — 561082.37 

—  9674678.71 

Reykjavík, 14. desember 

Páll Sigurðsson. 

  

  

Kr. 17073999.01 

1962. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur hinn 31. desember 1961, er sam- 
inn eftir bókum deildarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sjóðseign og Þbankainnstæður hafa verið sannreyndar. 

Reykjavík, 2. desember 1962. 

Árni Björnsson. 
  

Kristján Sigtryggsson.



Nr. 231. 522 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1961. 

  

  

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 395 .........00000. 0... n nr kr. 8471.74 
b. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ............0..2.200. 0... ... —- 637.82 

Kr. 9109.56 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs ............0000... 0 nn kr. 9109.56 

Kr. 9109.56 

Félagsmálaráðuneytið, 10. apríl 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 

Nr. 232. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers fyrir árið 1961. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Innritunarskírteini, dags. 28. maí 1889. Litra A. 

  

  
  

fol. 373 d. kr. 20000.00 ........00000 00. kr. 20000.00 
b. Sérskuldabréf Siglufjarðar 440 1943 1000.00 kr. 

Litra B. 308 og 310 ........20200. 0... —- 2000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 712 ................ —- 98059.29 
d. Búnaðarbankainnstæða nr. 121 ................ — 25696.71 

kr. 85756.06 

2. Vextir: 
a. Vextir af innritunarskírteini d. kr. 700.00 .... kr. 4383.40 

- Vangreiddir vextir 1960 ............2..0.0000.... — 1299.76 
b. Vextir af sérskuldabréfi Siglufjarðar .......... —- 80.00 
c. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .............. —  2759.30 
d. Vextir af Búnaðarbankainnstæðu .............. — 1793.87 

— 10316.33 

Kr. 96072.39 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskírteini, dags. 28. maí 1889. Litra A. fol. 

373 d. kr. 20000.00 20.20.0200. kr. 20000.00
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b. Sérskuldabréf Siglufjarðar 4% 1943, 1000.00 kr. 
Litra B. nr. 308 ........022000 000 kr. 1000.00 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 712 ................... — 38335.29 
d. Búnaðarbankainnstæða ...........0.00000 00.00.0020. — 33139.10 

— kr. 92474.39 
Framlag skv. reglum styrktarsj.: Til 28 ekkna og 6 
barna ..........2.022.0 00 en sess kr. 3400.00 
Kostnaður ..............0000 0000. — 198.00 

  

Félagsmálaráðuneytið, 16. nóvember 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

— 3598.00 
  

Kr. 96072.39 
1962. 

Nr. 233. 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

fyrir árið 1961. 

  

  

  

  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
1. a. Ríkisskuldabréf .............00.2. 00. 0... kr. 5000.00 

b. Veðskuldabréf Ísafjarðar .............00...... — 3750.00 
c. Veðdeildarbréf ..............0000 00... — 6300.00 
d. Ríkistryggð bréf: Byggingasamv.stjórnar ...... — 10000.00 
e. Hitaveitubréf 1944, B-2027, 2028 .............. — 2000.00 

kr. 27050.00 
f. Búnaðarbankainnstæða 121 ............000. 000... nn —  84499.18 

2. Vextir af: 

a. Ríkisskuldabréfi ...........0000.00 000 kr. 225.00 

b. Veðskuldabréfum Ísafjarðar .............0..... kr. 229.86 
c. Veðdeildarbréfum ...............0 0000... — 315.00 

d. Rikistryggdum bréfum ...........00.000000000. — 550.00 
e. Hitaveitubréfum ..........00000 0000 — 80.00 

— 1399.86 
f. Vextir af bankainnstæðu nr. 121 ...........0.000.0 000... — 5890.89 

Kr. 118839.93 
Gjöld: 

1. Styrkir: 
a. Búnaðarsamband Austurlands ................. kr. 1200.00 

b. Hallormsstaðaskóli .........220.00000 000... — 1000.00 

kr.  2200.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Búnaðarbankainnstæða nr. 191 ..........00.00000 0000 — 101839.93 
b. Veðskuldabréf Ísafjarðar .........0..0000.... kr. 2500.00 

c. Veðdeildarbréf ..............00.. 00 — 6300.00 
B 66
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d. Ríkistryggð skuldabréf Byggingasamv.stjórnar . kr. 5000.00 
e. Hitaveitubréf 1944 B-2027 .........000000.0.... — 1000.00 

  „kr. 14800.00 
Kr. 118839.93 

Félagsmálaráðuneytið, 16. nóvember 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

Nr. 234. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1961. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

1. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 .............0000.0. 0. enn... kr. 47824.75 
2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .............2.2...0 00... 0... —  3467.29 

Kr. 51292.04 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 ............200000 000. ens kr. 51292.04 
  

Kr. 51292.04 
Félagsmálaráðuneytið, 10. apríl 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

  

Nr. 235. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1961. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 551 ............0200000.0. 0. 0... kr. 3975.82 
b. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .............0..0000. 0... 00... —- 288.24 

Kr. 4264.06 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. óðl ............02.0000 000... nn kr. 4264.06 

Kr. 4264.06 
Félagsmálaráðuneytið, 10. apríl 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1961. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði nr. 709 .............. kr. 20100.58 
b. Innstæða í Búnaðarbanka nr. 129 ............. — 13701.76 

— kr. 33802.34 
2. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 1459.29 
b. Af Búnaðarbankainnstæðu ....,................. — 929.54 

—  2388.83 

Kr. 36191.17 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í söfnunarsjóði ..............00.0..0. 000. kr. 20246.57 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum .................00.0. 0000 n nn — 15944.60 

Kr. 36191.17 

Félagsmálaráðuneytið, 13. apríl 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 237. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 
og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1961. 

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ..........000......00. venerne eee kr. 10740.90 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..................0.0. 0000. — 808.65 

Kr. 11549.55 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ................0. 0 kr. 11549.55 

  

Kr. 11549.55 
Félagsmálaráðuneytið, 18. april 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.



Nr. 238. 526 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Tíunda og Alexandrine 

drottningar til styrktar fátækum sjómannsekkjum í Reykjavík. 

  

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 .........020200 0000 nn nn kr. 41720.24 
2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0..0.0200 000... -—— 3024.71 

Kr. 44744.95 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 .........0.2.000 00... one kr. 44744.95 

  

Kr. 44744.95 
Félagsmálaráðuneytið, 10. april 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

  

Nr. 239. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiskes árið 1961. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 711 ..........0.0.0000... kr. 52142.93 
Búnaðarbankainnstæða nr. 131 ............0..00.... — 6705.18 

kr. 58848.11 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .................. kr. 3780.36 
Vextir af Búnaðarbankainnstæðu .................. — 409.57 

—  4189.93 

Kr. 63038.04 

Gjöld 
Framlag til Grímseyinga .........000000 0000 kr. 3209.29 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 711 ..........0.0.00000..00.... —- 52332.29 
Búnaðarbankainnstæða nr. 131 ........0.000000 0000. 00... — 7496.46 

kr. 59828.75   
  

Kr. 63038.04 
Félagsmálaráðuneytið, 13. april 1962. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur fyrir árið 1961. 

  

  

  

  

  

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Söfnunarsjóður nr. 385 ......0.000000.00... kr. 1206416.90 
h. Útvegsbanki Íslands nr. 9253 .......00..... — 176287.11 
c. Sérskuldabréf Silla & Valda ............... —  249600.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ................. —  65000.00 
e. Sérskuldabréf B.S. FR. 2.....000... — 20000.00 
f. Sérskuldabréf B. S.S. R.......0000000... — 10000.00 
s. B.S. F.R. v/ Ólafs Helgasonar ........... — 10742.63 

h. Sérskuldabréf B. S. F. Pr. v/ Kjartans Júlíuss. — 50000.00 
i. Sérskuldabréf Óskars G. Jóhannssonar ..... —- 60666.68 

kr. 1908713.32 
2. Vextir: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ..........0..0..0..... kr. 87465.22 
b. Útvegsbankainnstæða .................0.... —  13941.65 
c. Sérskuldabréf Silla & Valda ............... — 12480.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ................. — 2600.00 
e. Sérskuldabréf B.S. FR. ........000...... — 50.00 
f. Sérskuldabréf B.S. SR. ..........0.0...... — 600.00 
g. Sérskuldabréf B.S. F. R v/ Ólafs Helgasonar —- 4951.98 
h. Sérskuldabréf B. S. F. Pr. v/ Kjartans Júlíuss. — 3500.00 

—  125588.85 

Kr. 2034302.17 
Gjöld: 

Eftirgjöf á skuld Óskars G. Jóhannssonar .........0...000 0... kr.  60666.68 
Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóður nr. 385 .......0.00000000000.0... kr. 1293882.12 
b. Utvegsbankainnstæða nr. 253 .......00.00.00.. —  252130.92 
c. Sérskuldabréf Silla & Valda ................. — 234000.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar .................... — 58000.00 
e. Sérskuldabréf B.S. FR ......0.0.0.00 0... —- 10000.00 
f. Sérskuldabréf B.S.S.R.........2..0.000 00... — 10000.00 
g. Sérskuldabréf B. S. F. R. v/ Ólafs Helgasonar 65622.45 
h. Sérskuldabréf B.S. F.R. Pr. v/ Kjartans Júlíuss. 50000.00 

— 1973635.49 

Kr. 2034302.17 
Félagsmálaráðuneytið, 18. desember 1962. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna árið 1961. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: i 
Innstæða í Landsbanka Íslands nr. 15383 ..........0..00000 00 kr. 69.08 
Vextir af innstæðu í Landsbanka Íslands ...............000.0.00000... — 4,83 

Kr. 73.91 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Landsbankainnstæða nr. 15383 ...........00.0. 00... kr. 73.91 

Kr. 73.91 
Félagsmálaráðuneytið, 13. april 1962. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 242. 29. desember. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá nr. 79/1961 fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur, 

sbr. gjaldskrá nr. 210/1960. 

1. gr. 

I. RAFORKA 
A. Lýsing. 

1. tölul. Í stað kr. 3.58 komi kr. 3.79. 
2. — — — — 452.00 —  — 480.00. 
3. — - — — 090 — — 0.95. 

— — — — 452.00 — — 480.00. 
4. — - — — 354.00 — — 100.00 á árshw. 

— —- — — 0.80 — — 0.95. 

Á eftir orðunum „15 wött“ í 2. málsl. 1. mgr. komi orðin „á kr. 60.00 árshw.“ 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

1. tölul. Í stað kr. 0.90 komi kr. 0.93. 
22 — —- — — 0.79 — — 0.82. 

— — — — 7800 — — 80.40. 
3. — - — — 2730.00 — — 2830.00. 

— - — — 0.75 — — 0.78. 

Á eftir 2. mgr. komi ný mgr., er orðist svo: 

„Óski notandi hærri hemilstillingar en þessi gjaldskrárliður ákveður, skal 
sú viðbót miðast við gjaldskrárlið A-2.“
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Reglur um útreikning herbergja. 
Í stað orðanna „en stærri en 25 m? sem tvö“ komi „en þar sem herbergis- 

stærð fer fram úr 25 m?, skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem eitt herbergi.“ 

C. Vélar. 

1. tölul. Í stað kr. 1.60 komi kr. 1.75. 
—- — orðanna „má krefjast minnsta árgjalds frá 300 til 350 kr. á hvert 

uppsett kw. vélanna“ komi „skal krefjast minnsta árgjalds kr. 
1200.00 á ári, þó ekki lægra en sem svarar kr. 400.00 á ári fyrir 
hvert uppsett kw. í málraun véla. Heimilt er að selja orku eftir 
þessum lið með fastagjaldi fyrir vélar og reikna kr. 750.00 á árs- 
kilówatt, og auk þess skal greiða kr. 0.92 á kwst.“ 

2. og 3. mgr. falli niður. 
2. —  —- — kr. 490.00 komi kr. 590.00. 

—- — — 405.00 — —- 490.00. 
—- — — 325.00 — — 390.00. 
- — — 026 — — 0.30. 
- — — 0.19 — — 0.22. 

3. — -— — — 1760.00 — =— 1890.00. 
- — — 090 — — 0.95. 

D. Hitun. 

1. tölul. Í stað kr. 0.38 komi kr. 0.40. 

2. — — — — 0.32 — — 0.34. 
3. — - — — 0.22 — — 0.25. 
4. — - — — 014 — — 0.15. 
bb. — - — — 0.19 — — 0.21. 

- — — 0.79 — — 0.82. 

E. Á eftir 1. málsgr. komi tvær nýjar málsgr., er orðist svo: 

„Rafmagnstjóra er heimilt að setja sérstök skilyrði um raforkusölu til 
Ígripanotkunar fleiri en eins aðila um sama mæli, svo sem um hafnarskápa, 
og annars staðar þar sem hann telur þess þörf, þar með talið að krefjast fyrir- 
framgreiðslu og tengigjalds. 

Rafmagnsstjóra er heimilt að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá þeim 
notendum, sem kaupa orku samkv. aflgjaldskrá.“ 

V. Ýmis ákvæði: 

B. Rafmagnsveitan leiðbeinir þeim gjaldendum, er þess óska, um val gjaldskrár- 
liða eftir tegund notkunar. 

C. Gjaldskrá þessi öðlast gildi þegar í stað. Um framkvæmd breytingarinnar 
fer eftir D.-lið þessa kafla. 

D. Bráðabirgðaákvæði um framkvæmd gjaldskrárbreytingarinnar. 

Verðhækkun sú, sem fólgin er í gjaldskrá þessari, skal framkvæmd samkv. 
eftirfarandi reglum: 
Í. Notkun samkvæmt álestri í næsta mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar 

skal greidd eftir eldri gjaldskrá með 

2.5% álagi á taxta skv. A-lið. 
15% — - — — BLlið. 
23% — - — — C-lid. 
20% — - — — D- og E.liðum.
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2. Notkun samkvæmt ålestri í öðrum mánuðum eftir gildistöku gjaldskrår- 
innar skal greidd samkvæmt eldri gjaldskrá með 

5.0% álagi á taxta skv. A-lið. 

30% — - — — BLlið. 
50% — —- — — lið. 
40% — - — — D- og Elliðum. 

3. Notkun samkvæmt álestri í þriðja mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar 
skal reiknuð á einingaverði gjaldskrár þessarar og síðan öll notkun úr þvi. 

4. Þar sem álestur fer fram mánaðarlega skal noktun samkvæmt álestri í 
næsta mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar reiknuð á einingaverði gjald- 
skrár þessarar, og síðan öll noktun úr því. 

Gjaldskrárbreytingar þessar skulu felldar inn í meginmál gjaldskráa nr. 210/1960 
og nr. 79/1961 og þær þannig gefnar út í heilu lagi. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforku- 
lögum nr. 12 2. april 1946. 

Atvinnumálaráðuneytið, 29. desember 1962. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 198—242, Útgáfudagur 12. febrúar 1963.
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öðl 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1962. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. Hval inn- 
flutning á hvalveiðiskipi, undirskrifuð af handhöfum forsetavalds 1. júní 1962, 
nr. 82. 

Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum, 
undirskrifuð af forsætisráðherra 15. júní 1962, nr. 83. 

Bráðabirgðalög til lausnar á sildveiðideilunni sumarið 1962, undirskrifuð af for- 
setanum 24. júní 1962, nr. 84. 

Auglýsing um gildistöku laga nr. 7 14. marz 1962, um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, undirskrifuð af dómsmálaráðherra, 
28. júní 1962, nr. 85. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka framkvæmdalán, undirskrifuð af 
forsetanum 24. nóvember 1962, nr. 86. 

Fjárlög fyrir árið 1963, undirskrifuð af forsetanum 29. desember 1962, nr. 87. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með við- 

auka árið 1963, undirskrifuð af forsetanum 22. desember 1962, nr. 88. 
Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatrygg- 

ingar, undirskrifuð af forsetanum 17. desember 1962, nr. 89. 
Lög um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, undirskrifuð af for- 

setanum 13. desember 1962, nr. 90. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1961, undirskrifuð af forset- 
anum 29. desember 1962, nr. 91. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, um stofnun búnaðarmála- 
sjóðs, undirskrifuð af forsetanum 29. desember 1962, nr. 92. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta öðlast gildi ákvæði í samningi 
milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um innheimtu meðlaga, 
undirskrifuð af forsetanum 29. desember 1962, nr. 93. 

Lög um almannavarnir, undirskrifuð af forsetanum 29. desember 1962, nr. 94. 

Lög um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða 
geislatækjum, undirskrifuð af forsetanum 20. desember 1962, nr. 95. 

Fjáraukalög fyrir árið 1961, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1962, 
nr. 96. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 28. april 1962, um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna, undirskrifuð af forsetanum 20. desember 1962, nr. 97. 

Lög um breyting á lögum nr. 28 17. april 1962, um ráðstafanir vegna ákvörð- 
unar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu, undirskrifuð af forset- 
anum 29. desember 1962, nr. 98. 

Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1962 skuli koma saman til fundar miðviku- 
daginn 10. október 1962, undirskrifað af forsetanum 28. september 1962, nr. 99. 

B 67 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Há- 

skóla Íslands, undirskrifuð af menntamálaráðherra 4. október 1962, nr. 100. 

Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum 20. des- 

ember 1962, nr. 101. 
Lög um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða, 

undirskrifuð af forsetanum 21. desember 1962, nr. 102. 

Nr. 243. 

SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1962. 

Aðalbílaleigan hf., Reykjavík. 
Aflvélar hf., Reykjavík. 
Akstur hf., Hafnarfirði. 

Almenna bifreiðaleigan hf., Reykjavík. 
Askja hf., Húsavík. 
Ásbíó hf., Egilsstaðakauptúni, Suður-Múlasýslu. 
Austursild, Reyðarfirði. 
Baugur hf., Akureyri. 
Bílanaust hf., Reykjavík. 

10. Boði hf., Þorlákshöfn, Árnessýslu. 
11. Bogi hf., Reykjavík. 
12. Bókin hf., Reykjavík. 
13. Borgarhella hf., Reykjavík. 
14. Borgarklettur hf., Sandgerði. 
15. Borgarsmiðjan hf., Kópavogi. 
16. Brauðstofan snittan hf., Hafnarfirði. 
17. Bræðslufélag Keflavíkur hf., Keflavík. 
18. Byggingarfélagið Blokk hf., Reykjavík. 
19. Dimmalimm hf., Reykjavík. 
20. Dorfi hf., Akureyri. 
21. Drífandi hf., Akranesi. 
22. Eyland hf., Ytri-Njarðvík. 
23. Eyvík hf., Kópavogi. 
24. Faxafiskur hf., Hafnarfirði. 
25. Faxaflói hf., Ytri-Njarðvík. 
26. Faxi hf., Keflavík. 
27. Fiskiðjusamlag Þórshafnar hf., Þórshöfn. 
28. Fiski- og síldarmjölsverksmiðjan hf., Ólafsvíkurhreppi. 
29. Flekamót hf., Vestmannaeyjum. 
30. Flugferðir hf., Reykjavík. 
31. G. Ó. P. hf., Njarðvíkurhreppi. 
32. Gler og listar hf., Reykjavík. 
33. Grímnir hf., Reykjavík. 
34. Grjótnám Suðurnesja hf., Keflavík. 
35. Hafbjörg hf., Flatey, Breiðafirði. 
36. Haraldur, Höfn í Hornafirði. 
37. Höfðaver hf., Húsavík. 
38. Híbýlaprýði hf., Reykjavík. 

o
o
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. Hjallur hf., Kópavogi. 
. Hlöðufell hf., Húsavík. 
- Hf Hraðfrystihúsið Höfn, Hafnarhreppi, Gullbringusýslu. 
. Húsgagnaverzlunin Kjörviður hf., Reykjavík. 
. Húsiðjan hf. Akranesi. 

Íslenzk húsgögn hf., Reykjavík. 
Katlar og stálverk hf., Reykjavík. 

. Kjölur hf., Reykjavík. 

. Leðurvörur hf., Akureyri. 

. Ljósbrá hf., Reykjavík. 

. Loftleiðir — Keflavík hf., Keflavíkurflugvelli. 
Magnóva hf., Reykjavík. 

- Málmey hf., Sauðárkróki. 
. Málmverk hf., Reykjavík. 

Máni hf., Neskaupstað. 
Netagerð Eggerts Theódórssonar hf., Reykjavík. 

. Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar, Neskaupstað. 

. Niðursuðuverksmiðjan Ver hf., Njarðvíkurhreppi. 
. Norðurver, Akureyri. 

Ottó A. Michelsen hf., Reykjavík. 
. Óseyri hf., Hafnarfirði. 

Óskarssíld, Siglufirði. 
. Plastver hf., Reykjavík. 

Prentun hf., Reykjavík. 
Rafgraf hf., Reykjavík. 

- Reynihlið hf., Skútustaðahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
. Röst hf., Akranesi. 
. Rönning hf., Reykjavík. 
. S. Helgason hf., Reykjavík. 

S. Óskarsson & Co., hf., Reykjavík. 
. Sandnám Suðurnesja hf., Grindavík. 

. Skart hf., Kópavogi. 

. Skrifstofuvélar hf., Reykjavík. 
Smárakaffi hf., Reykjavík. 
Sólóhúsgögn hf., Reykjavík. 
Sportver hf., Reykjavík. 
Stálplast hf., Reykjavík. 
Stálvinnslan hf., Reykjavík. 

. Strengjasteypan hf., Akureyri. 
Súði hf., Reykjavík. 
Söltunarstöðin Sókn hf., Seyðisfirði. 

- Tollvörugeymslan hf., Reykjavík. 
. Torginol hf., Ísafirði. 

Trefjaplast hf., Blönduósi. 

. Tréverk hf., Dalvík. 

Umbúðagerðin hf., Akureyri. 
Utgerðarfélagið Hafnarboði hf., Hafnarhreppi, Gullbringusýslu. 
Utnes hf., Miðneshreppi, Gullbringusýslu. 

. Valberg hf., Ólafsfirði. 

. Valprent hf., Reykjavík. 
Vatnsnes hf., Höfðakaupstað. 

. Veiðiver hf., Keflavík. 

Nr. 243.
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91. Veitingar hf., Reykjavik. 
92. Vélverk hf., Reykjavik. 

93. Verksmidjan Glitbrå hf., Akureyri. 
94. Viktor Friðrik hf., Ólafsvíkurhreppi. 
95. Þórður Óskarsson hf., Akranesi. 
96. Þórsberg hf., Reykjavík. 
97. Æskan hf., Siglufirði. 

98. Ö. Valdimarsson & Hirst hf., Reykjavík. 

Nr. 244. 
SKRÁ 

um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1962. 

I. Reykjavík. 

1. A & B-bakaríið. 
2. Almennar Tryggingar hf., 
3. Andvari, umboðs- og heildverzlun. 

4. Auður hf. 
5. Auglýsinga- og skiltagerðin sf. 
6. Auglýsingar hf. 
7. Austurstræti 6 hf. 
8. Axelskjör. 
9. Ásgeir kjöt- og nýlenduvöruverzlun. 

10. Baldur Jónsson sf. 
11. Bezt hf. 
12. Bifreiðar & landbúnaðarvélar hf. 
13. Bílaleigan Ferð. 
14. Bílasprautan hf. 
15. Bjarni Þ. Halldórsson, heildverzlun. 
16. Björgun hf. 
17. Borgarkjör. 
18. Bókfell hf. 
19. Bókfellsútgáfan hf. 
20. Bókhalds- og skrifstofuvélar (GUMA). 
21. Byggingasamvinnufélag barnakennara. 
22. Byggingasamvinnufélag starfsmanna Reykjavíkurborgar. 
23. Byggingaverzlun Sveins M. Sveinssonar sf. 
24. Dieselþjónustan. 
25. Dísafell. 
26. Efnagerðin Már. 
27. Efnalaug Austurbæjar. 
28. Efnalaugin Hraðhreinsun. 
29. Eggert Claessen Gústaf A. Sveinsson, hæstaréttarlögmenn. 
30. Egill Jakobsen hf. 
31. Eignarsalan. 
32. Hf. Eimskipafélag Íslands. 
33. Eimskipafélag Reykjavíkur hf. 
34. Elektroimport (breyting, heitir nú Eximport). 
35. Ellabúð hf.
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. Fasteigna- og verðbréfaviðskiptin. 
. Fatagerð, sala og dreifing. 

Fatagerðin Burkni hf. 

Fatapressan Uðafoss hf. 
. Ferðabílar. 

Fiskmiðstöðin hf. 
. Fjarval sf. 
. Fjölvirkinn sf. 
. Flugfélag Íslands hf. 
. Flugmó hf. 
. Frímerkjamiðstöðin sf. 
. Frímerkjasalan. 
. Garðastræti 6 sf. 
. Gísli Jónsson & Co. hf. 

Glerslípun og speglagerð. 
. Guðrúnarbúð. 
. Gunnar Egilsson, samlagsfélag. 
- Gunnbjörn sf. 

Gúmmiígerðin. 
- H. Marteinsson umboðs- og heildverzlun. 
Haukar hf. 

- Hárgreiðslustofa Austurbæjar. 
- Heiðarbúðin. 

Heimakjör. 

- Heimilistækni sf. 
- Heimilisútgáfan. 

Herraföt. 

. Hjörtur Bjarnason & Co. 
- Hljóðfærahús Reykjavíkur hf. 
. Hooverumboðið. 
. Hraðsaumastofan Álafoss hf. 

. Hrannarbúðin. 
Hróberg sf. 
Húsaval, fasteignasala. 
Húseignin Garðastræti 2 sf. 

- Húsgagnavinnustofa Þorsteins Sigurðssonar. 
. Húsprýði hf. 
. Hverfiskjötbúðin. 

Ingólfsprent. 
- Innréttingar sf. 

Ísbjörninn hf. 
. Íslenzk stefna. 

Íslenzkar sjávarafurðir. 
Ísól hf. 
Ístorg hf. 

. Jarðvinnslan sf. 

Jean de "Grasse. 

. Jon E. Ágústsson og Sveinn Tómasson, målarameistarar. 
. Jón Sigurðsson og Hermann Helgason sf. 
. Jöklar hf. 
- K.R.-húsgögn. 
. Kambskjör. 

Nr. 244.
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88. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis. 
89. Kauptengi. 
90. Kjötmiðstöðin. 
91. Kjötveltan. 
92. Klúbburinn. 
93. Klæðning sf. 
94. Kristján G. Gíslason hf. 
95. Kristján Ó. Skagfjörð hf. 
96. Laugarásbakarií sf. 
97. Litla bílaverkstæðið. 
98. Ljósfari hf. 
99. Ludvig Storr & Co. 

100. Magni Guðmundsson sf. 
101. Magnús Th. S. Blöndal hf. 
102. Matarkjörið, Kjörgarði. 
103. Málmverk hf. 
104. Miðstöðin hf. 
105. Mynd. 
106. Myndamót hf. 
107. Nesti hf. 
108. Ninon hf. 
109. Nyýefni sf. 
110. Nýjabíó hf. 
111. Nýja Kompaníið hf. 
112. O. A. Michelsen. 
113. Orka hf. 
114. Ólafur Gíslason & Co. hf. 
115. Ólafur Þorsteinsson & Co. hf. 
116. Óskar og Bragi sf. 
117. P. O. Nikulásson. 
118. Plastco. 
119. Plastpokar sf. 
120. Plastverksmiðjan sf. 
121. Prjónastofan Kambur. 
122. Prjónastofan Viðja. 
123. Pöntunarfélag brunavarða. 
124. Pöntunarfélagið Græðir. 
125. Rafglit. 
126. Rakarastofa Austurbæjar. 
127. Röst sf. 
128. S. Helgason sf. 
129. Samband íslenzkra samvinnufélaga. 
130. Sameinaða verksmiðjuafgreiðslan (SAVA). 
131. Sandsala við Elliðavog st. 
132. Selás hf. 
133. Sérmeti hf. 
134. Sighvatur Einarsson & Co. 
135. Sigurplast hf. 
136. Silfursmiðjan hf. 
137. Silfurtunglið. 
138. Sirkill. 
139. Sjóvátryggingarfélag Íslands hf., Bifreiðadeild og alm. 

ábyrgðartrygsgingadeild.



140. 
141. 

. Smurver. 

. Sniðþjónustan. 
. Sólheimabúðin sf. 
. Spennubreytar sf. 
. Sportvörugerðin. 
. Sportvöruverzlun Búa Petersen. 
. Steinavör. 
. Steinstólpi hf. 
. Steypustöðin hf. 
. Súlan, umboðs- og heildverzlun. 
. Sveinn Egilsson hf. 
. Sængurfataverzlunin Verið sf. 
. Sænsk-íslenzka frystihúsið hf. 
. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 
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Skrifvélin sf. 
Slippfélagid i Reykjavik hf. 

Söluumboð B. F. Ö. 
. Söluumboð L. Í. R. 
. Terra Trading hf. 
. Tóbak & sælgæti. 
. Tóbaks- og sælgætisverzlunin ABC. 
. Tómstundabúðin Flugmó hf. 
. Trésmiðjan Bekkur sf. 
. Trésmiðjan Einir sf. 
. Trésmiðjan Fura sf. 
. Valver sf. 
. Vefnaðarvörubúðin V. B. K. hf. 
. Vera Trading Company. 
. Vermir sf. 

169. 
170. 

. Verzlun Hans Petersen. 
172. 
173. 

. Veræzlunin Björn Kristjánsson. 
175. 
176. 
177. 

. Verzlunin Hreinn Bjarnason. 

9. Verzlunin Langholtsvegur 176. 
. Verzlunin Miðhús. 
. Verzlunin Pálmar. 
. Verzlunin Valdís. 
. Verzlunin Vera. 

184. 
185. 

. Vélver sf. 
187. 
188. 

. Þvottahúsið Drífa. 

. Þvottahúsið skyrtan hf. 
191. 

Verzlana-, iðnaðar og atvinnuskráin. 
Verzlun Björns Jónssonar. 

Verzlun Ingibjargar Johnson. 
Verzlunin Bjarmaland. 

Verzlunin Capri. 
Verzlunin Dísey. 
Verzlunin Geislinn. 

Vélsmiðjan Steinar sf. 
Véltækni hf. 

Vigfús Guðbrandsson & Co. hf. 
Virki hf. 

Ökuþór hf.
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II. Mýra- og Borgarfjardarsysla. 

.. Almenna bifreidaleigan hf., Akranesi. 
. Dyngja, Akranesi. 

Fiskbúðin Freyja, Akranesi. 
Hótel Borgarnes hf., Borgarnesi. 
Morkinskinna, Akranesi. 

Prentverk Akraness hf., Akranesi. 
Skagaprent sf., Akranesi. 
Verzlunarfélag Borgarfjarðar hf., Borgarnesi. Þ
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III. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

1. Kaupfélag Hellissands, Hellissandi. 

IV. Barðastrandarsýsla. 

Faxaútgerðin hf., Patreksfirði. 
Græðir hf., Bíldudal. 

Kaupfélag Arnfirðinga. 
Matvælaiðjan hf., Bíldudal. 
Mjólkurbú Austur-Barðstrendinga, Reykhólahreppi. 
Verzlunin Kjöt & fiskur, Patreksfirði. Þ
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V. Ísafjarðarsýsla. 

Bifreiðaleigan Ísafirði sf., Ísafirði. 
Djúpbáturinn, Ísafirði. 
Einar & Kristján, Ísafirði. 
Fiskiðja Flateyrar hf., Flateyri. 
Hringur hf. Súgandafirði. 
Reynir hf., Ísafirði. 
Ver, Hnifsdal. 
Verzlunin Dalver, Hnífsdal. 
Virkinn hf., Bolungarvík. D
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VI. Strandasýsla. 

1. Steingrímur hf., Hólmavík. 

VII. Húnavatnssýsla. 

1. Kaupfélag Vestur-Húnvetninga, Hvammstanga. 
2. Raftækjaverzlunin Straumur, Blönduósi. 
3. Vatnsnes hf., Skagaströnd. 
4. Verzlunin Glaumbær, Hvammstanga. 

VIII. Skagafjarðarsýsla. 

1. Kaupfélag Skagfirðinga, Sauðárkróki. 
2. Vélaverkstæðið Meitill, Sauðárkróki. 

3. Ægir hf., Sauðárkróki. 

IX. Eyjafjarðarsýsla. 

1. Ármann sef., Ólafsfirði. 
2. Bifreiðaleigan Vagninn sf., Akureyri.



XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
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3. Bifreidaverkstædid Þórshamar hf., Akureyri. 

4. Bílaleigan, Akureyri. 
5. Bólstruð húsgögn hf., Akureyri. 
6. Byggingarvöruverzlun Tómasar Björnssonar hf., Akureyri. 
1. Fótaaðgerðarstofa Bryndísar Blöndal, Akureyri. 
8. Hafliði hf., Siglufirði. 
9. Heildverzlun Birgis Runólfssonar, Siglufirði. 

10. Hópferðir sf., Akureyri. 
11. Iðja hf., Akureyri. 
12. Norðurborg, Grímsey. 

13. Nýja sendibílastöðin, Akureyri. 
14. Oddi hf., Akureyri. 

15. Pólstjarnan hf., Siglufirði. 

16. Prinsleigan, Akureyri. 

17. Sigtryggur og Pétur, gullsmiðir, Akureyri. 
18. Sportvöru- og hljóðfærðaverzlun Akureyrar, Akureyri. 
19. Umboðsverzlun Bárðar Gunnarssonar, Akureyri. 
20. Veganesti sf., Akureyri. 
21. Verzlunin Brekka, Akureyri. 

. Þingeyjarsýsla. 

1. Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf., Húsavík. 
2. Fiskiðjusamlag Þórshafnar, Þórshöfn. 
3. Garðshólmi, Húsavík. 

4. Gjögur hf., Grenivík. 
5. Vélaverkstæði Þórshafnar hf., Þórshöfn. 

Norður-Múlasýsla. 

1. Apótek Austurlands, Seyðisfirði. 
2. Jón og Örn, Vopnafirði. 
3. Söltunarstöðin Bakki, Bakkafirði, Skeggjastaðahreppi. 

Suður-Múlasýsla. 

1. Jón Kjartansson hf., Eskifirði. 
2. Kaupfélagið Björk, Eskifirði. 
3. Kaupfélag Héraðsbúa, Egilsstöðum. 
4. Vélaverkstæðið Öxull, Eskifirði. 

Skaftafellssýsla. 

1. Verzlunarfélag Vestur-Skaftfellinga, Vík í Mýrdal. 

Rangárvallasýsla. 

1. Kaupfélag Rangæinga, Hvolsvelli. 

Arnessýsla. 

1. Garðyrkjustöðin Fagrihvammur hf., Hveragerði. 
2. Tréverk sf., Þorlákshöfn. 

244. 

B 68
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XVI. Vestmannaeyjar. 

1. Bifreiðastöð Vestmannaeyja. 
2. Eyjaver. 
3. Faxaborg. 
4. Hafnarbúðin. 
5. Kap hf. 
6. Kjarni sf. 
7. Málarabúðin. 
8. Nýsmíði sf. 
9. Sæborg sf. 

10. Trésmíðaverkstæði Lárusar og Jóhanns. 
11. Veiðafæragerð Vestmannaeyja hf. 
12. Verzlun Guðjóns Schevings. 
13. Verzlunin Strandberg. 
14. Vélsmiðjan Magni. 
16. Þorsteinn Johnson hf. 

XVII. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörður og Keflavík. 

Báran hf., Hafnarfirði. 

Bátafiskur hf., Hafnarfirði. 

Bílasalan Álfafell, Hafnarfirði. 
Bókabúð Keflavíkur, Keflavík. 

Bragi hf., Njarðvík. 
Búgarður sf., Gullbringu- og Kjósarsýslu. 
Búvélaverksmiðjan hf. 
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, Hafnarfirði. 

Efnagerðin Kaldá, Hafnarfirði. 

Efnalaug Hafnarfjarðar hf. 
Eigna- og verðbréfasalan sf., Keflavík. 

. Eldey hf., Keflavík. 

. Fiskur hf. 

. Fiskverkun Sverris & Magnúsar sf., Grindavík. 

. Föndur sf. 

Guðfinnur sf., Keflavík. 

Guðmundur Jónsson. 
Hf. Bragi, Ytri-Njarðvík. 
Heimir hf., Keflavík. 

Hraðfrystihúsið í Innri-Njarðvík. 
21. Iðjuverið hf., Hafnarfirði. 
22. Ísbarinn Keflavík. 

23. Ísfélag Keflavíkur, Keflavík. 

24. Íslenzkir aðalverktakar sf. (Iceland Prime Contractor). 

25. Járnver, Hafnarfirði. 

26. Keflavíkurútgáfan, Keflavík. 
27. Keflavíkurverktakar, Keflavík. 

28. Klæðaverksmiðjan Álafoss hf., Álafossi. 
29. Krosseyri hf., Hafnarfirði. 

30. Kyndill hf., Keflavík. 

31. Litla vinnustofan, Hafnarfirði. 

32. Ljósmyndastofa Suðurnesja, Keflavík. 
33. Lýsi & mjöl hf., Hafnarfirði. 
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34. Malir sf., Hafnarfirði. 
35. Matarbúðin hf., Hafnarfirði. 
36. Prentsmiðja Hafnarfjarðar hf., Hafnarfirði. 
37. Radius. 
38. Rafmagnsverktakar Keflavíkur hf., Keflavík. 
39. Reykhús hf., Sandgerði. 
40. Saltver sf., Keflavík. 

41. Stans hf., Hafnarfirði. 

42. Steingrímur hf., Keflavík. 
43. Straumsbúið sf., Garðahreppi. 
44. Sælsætisgerðin Lída. 
45. Sælsætissalan, Hafnarfirði. 
46. Sæsilfur hf. 
47. Sævík hf., Grindavík. 

48. Tízkuverið, Hafnarfirði. 

49. Trésmiðja Hafsteins Ólafssonar sf., Keflavík. 
50. Verzlunin Lyngholt, Keflavík. 
51. Verzlunin Sigrún. 
52. Vélsmiðjan Klettur hf. 

XVIII. Kópavogur. 

Aladdin hf. 
Byggingavöruverzlun Kópavogs. 
Elbu-Húsgógn. 
Kársnesprent. 
Kópavogsprent. 
Polýplast. 
Saumastofan Hlíf sf. 
Sigurður Elíasson hf. 

Stálhús sf. 
Steinhús hf. S
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AUGLYSING 

frá vörumerkjaskráritara, Reykjavik. 

I. Vörumerki, skrásett árið 1962: 

Skrás. 1962, nr. 1. Tilkynnt 10. marz 1961, kl. 11 f. h., af I. C. Hempel's Skibs- 
farve-Fabrik A/S, iðjurekstur og verzlun, Amaliegade 8, Kaupmannahöfn, Dan- 
mörku, og skrásett 7. apríl 1962. 

Orðið: 

HEMPALIN 

Samkvæmt tilkynningu 19. apríl 1951 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 2. 
júní 1951, 2. flokki, fyrir alls konar málningu og lökk. 

Skrásetning merkisins var endurnýjuð 2. júní 1961.
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Skrås. 1962, nr. 2. Tilkynnt 8. mai 1961, kl. 11 f. h., af Mullard Limited, idju- 

rekstur og verzlun, Mullard House, Torrington Place, London, W. C. 1, Englandi, 

og skråsett 7. april 1962. 
Orðið: Mullard með svörtu letri á afmörkuðum fleti þvert yfir afmarkaðan 

sjöhyrndan skjaldflöt. 

  

Merkið er skrásett í London 17. apríl 1959, 9. og 11. flokki, fyrir hitatæki og 
hluta af þeim og fylgihluti þeirra, suðu-, kæli-, þurrkunar-, loftræstingar,, loftmiðl- 

unar- og ljósainnlagningartæki og hluta af þeim og fylgihluti þeirra, rafmagnslampa 
til notkunar við ljósmyndun, rafmagnsvasaljós og síur, viðtækja-, ritsíma-, talsíma-, 
firðljósmyndunar-, sjónvarps-, radíóstaðsetningar-, fjarskipta-, kvikmyndunar-, há- 
tíðnis-, hitastillingar-, hljómsendi-, viðtöku-, endurupptöku-, upptöku- og mögnunar- 

tæki og verkfæri og hluta af og varahluti til alls þessa, stjórnar-, temprunar-, lag- 

færingar- og prófunartæki og verkfæri, útvarpsgrammófóna, grammófóna, grammó- 
fónhljóðdósir, grammófónnálar, grammófónmótora, grammófónsplötuskiptitæki, raf- 
magnsafhleðslulampa (ekki ætlaða til lýsingar) og hluta af og varahluti til þeirra, 
rafmagnshálfleiðnistæki, rafeindatæki og verkfæri og huta af þeim, rafmagnstæki 
og verkfæri til framleiðslu, temprunar, mælingar, breytingar, tendrunar, leitar, próf- 
unar, lagfæringar og viðhalds óbreyttum rafstraum og óbreyttri rafspennu og hluta 
af þessu og varahluti til þess, efnafræðileg rafmagnstæki, myrkvaklefalampa (ljós- 
myndunar), ljósmyndunarblossaperur, rafgeyma, rafmagnsþétta, rafmagnsálagsfestu- 
og rafmagnsræsingartæki, allt til notkunar með raftæmingarlömpum, skoðunarluktir 
sem ljósfræðileg tæki, rúmsæja sjónauka, hitamæla, tæki til framköllunar, mynd- 
festingar, geymslu og rannsóknar á röntgenfilmum, rafmagnslogsuðutæki, rafskaut, 
rafskautahöldur, skerma, hlífðargleraugu og verndarklæðnað, allt til notkunar við 

logsuðustörf, rafmagnstæki til notkunar sem stillifyrirkomulag á logsuðutækjum, 

segla, segulkjarna, brunaboðatæki, rafhlöðuhleðslutæki, rafstraumsþétta til iðjunot-. 

kunar, geislunartæki og lampa útrauðra og útfjólublárra geisla, ekki til notkunar 

í lækninga- eða skurðlækningaskyni, og tæki til að flýta fyrir rafstöðuhleðslu. 

Skrás. 1962, nr. 3. Tilkynnt 24. júní 1961, kl. 2 e. h., af Venetian Vouge Limited, 
iðjurekstur, 240/2, Bath Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi, og skrásett 7. 

apríl 1962. 
Orðið: 

SUNWAY 

Merkið er skrásett í London 12. apríl 1961 fyrir rimlagluggatjöld, gluggatjöld 
aðallega úr viði, gluggatjöld úr málmi og gluggasólhlífar úr málmi og varahluti og 
festingar fyrir ofangreindar vörutegundir.
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Skrás. 1962, nr. 4. Tilkynnt 30. júlí 1959, kl. 4 e. h., af P. Lorillard Company, 
verksmiðjurekstur og verzlun, Lorillard House, New York, N.Y., Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 7. apríl 1962. 

"0 MICROPORE 
Samkvæmt tilkynningu, dags. 6. júlí 1959, er merkið skrásett í Washington 

D.C. 12. september 1961, 17. flokki, fyrir vindlingapappir. 

Skrás. 1962, nr. 5. Tilkynnt 14. júní 1961, kl. 4 e. h., af VEB Schreibmaschinen- 
werk, Dresden, iðjurekstur, Hamburger Strasse 19, Dresden A, 1, Austur-Þýzkalandi, 

og skrásett 7. april 1962. 

Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 31. mai 1954 er merkið skrásett 2. ágúst 1954 í Berlin, 
32. flokki, fyrir ritvélar, fylgitæki og varahluti í ritvélar. 

     
Skrás. 1962, nr. 6. Tilkynnt 10. október 1961, kl. 11 f. h., af Albert René Biotteau- 

Guery, verzlun, Saint-Pierre-Montlimart (Maine et Loire), Frakklandi, og skrásett 

7. april 1962. 
Orðið: ER AM 

Samkvæmt tilkynningu 2. október 1961 er merkið skrásett í París 22. nóvember 
1961, 3., 4. og 25. flokki, fyrir skófatnað, hvers konar vax og feiti fyrir leður. 

Skrás. 1962, nr. 7. Tilkynnt 2. september 1961, kl. 10.45 f. h., af Avo Limited, 

iðjurekstur og verzlun, 92—96, Vauxhall Bridge Road, London, S. W. 1, Englandi, 
og skrásett 7. apríl 1962. 

Orðið: 

A VO 

Merkið er skrásett í London 5. júlí 1933, 8. flokki, fyrir rafmagnsmælitæki og 
rafmagnsprófunartæki. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 5. juli 1961. 

Skrás. 1962, nr. 8. Tilkynnt 14. ágúst 1961, kl. 11 f. h., af Merck & Co. Inc. 
iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 7. apríl 1962. 

Orðið: AMBITROPE



Nr. 245. 544 

Samkvæmt tilkynningu 12. juni 1961 er merkið skrásett í Washington D.C. 30. 
janúar 1962, 18. flokki, fyrir tillífunar (anabolic) efni. 

Skrás. 1962, nr. 9. Tilkynnt 2. september 1961, kl. 3 e. h., af Merck & Co., Inc., 
iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 7. apríl 1962. 

0: TRYPTIZOL 
Samkvæmt tilkynningu 27. júní 1961 er merkið skrásett 27. febrúar 1962 í Was- 

hington D.C., 18. flokki, fyrir læknislyf, sem nota á til sállækninga. 

Skrás. 1962, nr. 10. Tilkynnt 28. október 1961, kl. 11 f. h., af Shulton, Inc., iðju- 
rekstur og verzlun, nr. 697, Route 47, Clifton, Pasaic, New Jersey, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 7. apríl 1962. 

"GOLD SPICE 
Samkvæmt tilkynningu 19. september 1936 er merkið skrásett 16. marz 1937 í 

Washington D. C., 4. flokki, fyrir sápublöndur til handhreinsunar, rakkrem, raksápu- 
stauta, rakpúður, pakka, sem innihalda sápu og handklæði, sápupúður til notkunar 
við böð, þvotta og hreinsun, tau-þvottasápur, sápuspæni, handsápu, snyrtivörusápu, 
sápupasta, þvottatöflur, baðsáputöflur og shampó-sápur. 

Skrásetning merkisins var endurnýjuð 16. marz 1957. 

Skrás. 1962, nr. 11. Tilkynnt 15. janúar 1962, kl. 4 e. h., af Fernando A. de Terry 
S.A., heildverzlun með vín og Þbrennda drykki, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 

General Mola 2, Spáni, og skrásett 10. apríl 1962. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 3. nóvember 1961 er merkið skrásett 2. febrúar 1962 í 

Madrid fyrir vín, brennda drykki og líkjöra. 

Skrás. 1962, nr. 12. Tilkynnt 15. janúar 1962, kl. 4 e. h., af Fernando A. de Terry 
S. A., heildverzlun með vín og Þbrennda drykki, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
General Mola 2, Spáni, og skrásett 10. apríl 1962. 

Orðmerkið: 

Fernando A. de Terry 

Samkvæmt tilkynningu 17. janúar 1962 er merkið skrásett í Madrid 6. febrúar 

1962 fyrir vín, brennda drykki og líkjöra.



545 Nr. 245. 

Skrås. 1962, nr. 13. Tilkynnt 30. október 1961, kl. 3 e. h., af Gútermann & Co., 
A.G., iðjurekstur og verzlun, Claridenstrasse 25, Zurich, Svisslandi, og skrásett 10. 

apríl 1962. 
Orðið: MA RA 

Samkvæmt tilkynningu 20. september 1946 er merkið skrásett 31. október 1946 
í Bern fyrir alls konar vefnaðar- og saumatvinna. 

Skrás. 1962, nr. 14. Tilkynnt 31. október 1961, kl. 10 f. h., af Henkel & Cie, 

G. m.b.H., iðjurekstur og verzlun, Henkelstrasse 67, Dússeldorf-Holthausen, Þýzka- 

landi (pósthólf 1100), og skrásett 10. april 1962. 

me PONAL 
Samkvæmt tilkynningu 20. nóvember 1954 er merkið skrásett i Munchen 8. 

september 1955, 6. flokki, fyrir lím til notkunar í trésmíði og húsgagnaiðnaði. 

Skrás. 1962, nr. 15. Tilkynnt 6. janúar 1962, kl. 11 f. h., af Áfengis- og tóbaks- 
verzlun ríkisins, verksmiðjurekstur og verzlun, Borgartúni 7, Reykjavík, og skrá- 
sett 10. apríl 1962. 

Bókstafirnir: ÁTVR tengdir saman með sérstakri stafagerð. 

  

Merkið er skrásett fyrir hvers konar áfengi til neyzlu, vínanda, mengaðan og 
ómengaðan, bökunardropa, kjarna (essensa), ilmvötn, hárvötn, rakvötn og önnur 
slík snyrtiefni, tóbak, óunnið og unnið, vindla, vindlinga, reyktóbak, neftóbak og 

munntóbak, vindlingapappir og eldspýtur. 

Skrás. 1962, nr. 16. Tilkynnt 8. janúar 1962, kl. 4 e. h., af County Laboratories 
Limited, iðjurekstur og verzlun, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi, 
og skrásett 10. apríl 1962. 

Er: AMAMI 
Merkið er skrásett i London 16. júní 1909, 48. flokki, fyrir ilmefni (þ. á m. 

snyrtivörur, hreinsi-, þvotta- og fegrunarefni fyrir tennur og hár og ilmsápu). 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 16. júní 1951. 

Skrás. 1962, nr. 17. Tilkynnt 4. nóvember 1961, kl. 2 e. h., af Merck & Co., Inc., 
iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 10. apríl 1962. 

Orðið: 

POLIFORT 

Samkvæmt tilkynningu 5. júlí 1961 er merkið skrásett 26. desember 1961 í 
Washington D.C., 18, flokki, fyrir vítamíin-efnasamsetningu.
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Skrás. 1962, nr. 18. Tilkynnt 4. nóvember 1961, kl. 2 e. h., af Merck & Co., Inc., 
iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 10. apríl 1962. 

Orðið: 

PERIDECA 

Samkvæmt tilkynningu 5. júlí 1961 er merkið skrásett 26. desember 1961 í 

Washington D.C., 18. flokki, fyrir steroid-efnasamsetningu til hormónalækninga. 

Skrás. 1962, nr. 19. Tilkynnt 19. janúar 1962, kl. 4 e. h., af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 10. apríl 1962. 
Orðið: 

DECASPRAY 

Samkvæmt tilkynningu 14. júlí 1960 er merkið skrásett 7. febrúar 1961 í Was- 
hington D.C., 18. flokki, fyrir lyfjasamsetningu til að nota til meðferðar á vissum 
nefkvillum og í lyf, sem notuð eru við húðsjúkdómum. 

Skrás. 1962, nr. 20. Tilkynnt 18. október 1961, kl. 3 e. h., af Íslenzk-erlenda 

verzlunarfélaginu hf., umboðs- og heildverzlun, Tjarnargötu 18, Reykjavík, og skrá- 

sett 10. apríl 1962. 
Orðið: MA R Y 

Merkid er skråsett fyrir kven-netnylonsokka. 

Skrás. 1962, nr. 21. Tilkynnt 18. október 1961, kl. 3 e. h., af Íslenzk-erlenda 

verzlunarfélaginu hf., umboðs- og heildverzlun, Tjarnargötu 18, Reykjavík, og skrá- 

sett 10. apríl 1962. 

ANNA 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir kven-netnylonsokka, saumlausa. 

Skrás. 1962, nr. 22. Tilkynnt 15. nóvember 1961, kl. 4 e. h., af Schering Aktien- 
gesellschaft, verksmiðjurekstur og verzlun, Múllerstrasse 170—172, Berlin N-66, 

Þýzkalandi, og skrásett 24. apríl 1962. 

ore GASTROGRAFIN 
Samkvæmt tilkynningu 27. janúar 1960 er merkið skrásett 21. október 1960 i 

Miinchen, 2. flokki, fyrir skuggamyndandi efni til notkunar við röntgen-mynda- 

tökur.



547 Nr. 245. 

Skrás. 1962, nr. 23. Tilkynnt 22. nóvember 1961, kl. 4 e. h., af VEB Stern-Radio 

Berlín, iðjurekstur, Liebermannstrasse 75, Berlín-Weissensee, Austur-Þýzkalandi, og 
skrásett 24. apríl 1962. 

Mynd af nótu með stjörnu. 

  

  

Samkvæmt tilkynningu 11. marz 1957 er merkið skráð í Berlin 8. ágúst 1957, 
22. b-flokki, fyrir útvarpsviðtæki og hátalara. 

Skrás. 1962, nr. 24. Tilkynnt 28. nóvember 1961, kl. 4 e. h., af The Timken 

Roller Bearing Company, iðjurekstur, 1835 Dueber Avenue, S. W. Canton, Ohio, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 24. apríl 1962. 

Merkið: TIMKEN, bogadregið. 

s'MKkE, 

Samkvæmt tilkynningu 21. ágúst 1948 er merkið skráð í Washington D.C. 11. 
júlí 1950, 23. flokki, fyrir kúlulegur og hluta þeirra, leguhús, lok og hluta leguhúsa, 
öxulkassa, öxulkassalok, öxulkassabil og hluta óxulkassa fyrir eimreiðir, steinbora, 

rör fyrir færitæki og lok fyrir smurningsþeitara. 

Skrás. 1962, nr. 25. Tilkynnt 1. desember 1961, kl. 11 f. h., af Midland Silicone 

Limited, verksmiðjurekstur og verzlun, 68 Knightsbridge, London S. W. 1, Englandi, 

og skrásett 24. april 1962. 
Orðin: 

DRI — SIL 

Merkið er skrásett í London 12. júlí 1955, 1. flokki, fyrir efnaframleiðslu til 

notkunar í iðnaði. 

Skrás. 1962, nr. 26. Tilkynnt 1. desember 1961, kl. 11 f. h., af Woltz Prodotti 

di Bellezza S. R. L., verksmiðjurekstur og verzlun, Via Olmetta 5, Milano, Ítalíu, 
og skrásett 24. april 1962. 

Orðin: 7) 

Waltz, 
w 

PRODOTTI DI BELLEZZA 
B 69
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Samkvæmt tilkynningu 29. nóvember 1945 er merkið skrásett i Róm 26. juni 
1946, 31. flokki, fyrir fegrunarvörur, fegurðarvörur, tannpasta, sápur, hárgreiður 

og aðrar snyrtivörur. 

Skrás. 1962, nr. 27. Tilkynnt 6. desember 1961, kl. 3 e. h., af Ásgarði hf., smjör- 
líkis- og sápugerð, Nýlendugötu 10, Reykjavík, og skrásett 24. apríl 1962. 

Orðið: r 

Merkið er skrásett fyrir alls konar sápur, þvottaefni, sóda og sódablöndur, 
þvottablákku, ræstiduft, þvottalög og hvers konar hreinlætisvörur, ilmvörur, alls 
konar fegrunarvörur, vax og vaxblöndur, húsgagnaáburð, gólfáburð, skóáburð, 
kerti, lím, sterkju, lakk, blek, málningar- og litarvörur, alls konar vörur, sem 

innihalda olíur, feiti, vax, lút, sóda, sulfonöt, upplausnarefni, ilmefni, sótthreins- 

andi efni, litarefni eða blöndur úr þeim, og alls konar vörur, sem heyra undir 
kemisk-tekniska framleiðslu. 

Ber að skoða orðið DÚN sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 
tegundir. 

Skrás. 1962, nr. 28. Tilkynnt 6. desember 1961, kl. 3 e. h., af Ásgarði hf., smjör- 

líkis- og sápugerð, Nýlendugötu 10, Reykjavík, og skrásett 24. april 1962. 

 BLÆKLÓR 
Merkið er skrásett fyrir alls konar sápur, þvottaefni, sóda og sódablöndur, 

þvottablákku, klórbleiki, og hvers konar bleikiefni, ræstiduft, þvottalög og hvers 
konar hreinlætisvörur, ilmvörur, alls konar fegrunarvörur, vax og vaxblöndur, 
húsgagnaáburð, gólfáburð, skóáburð, kerti, lím, sterkju, lakk, blek málningar- og 
litarvörur, alls konar vörur, sem innihalda olíur, feiti, vax, lút, sóda, sulfonöt, upp- 

lausnarefni, ilmefni, sótthreinsandi efni, litarefni eða blöndur úr þeim, og alls 
konar vörur, sem heyra undir kemisk-tekninga framleiðslu. 

Ber að skoða orðið BLÆKLÓR sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1962, nr. 29. Tilkynnt 15. desember 1961, kl. 11 f. h., af Firma Ewald 

Dörken Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Wetterstrasse 58, Herdecke, Ruhr, Þýzka- 
landi, og skrásett 24. apríl 1962. 

' Deltal
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Samkvæmt tilkynningu 7. nóvember 1932 er merkið skrásett í Múnchen 1. 
júní 1933, 13. flokki, fyrir litarefni, liti, lakk og fernis. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 7. nóvember 1957. 

Skrás. 1962, nr. 30. Tilkynnt 15. desember 1961, kl. 11 f. h., af Firma Ewald 
Dörken Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Wetterstrasse 58, Herdecke, Ruhr, Þýzka- 
landi, og skrásett 24. apríl 1962. 

Ebunt 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 18. júní 1906 er merkið skrásett í Múnchen 27. nóvember 
1906, 13. flokki, fyrir litarefni, liti, lakk og fernis. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. apríl 1956. 

Skrás. 1962, nr. 31. Tilkynnt 15. desember 1961, kl. 4 e. h, af Velasques 

Nederland N. V., verksmiðjurekstur og verzlun, Provincialweg 65, Meerveldhoven, 

Veldhoven, Hollandi, og skrásett 24. apríl 1962. 

——— VELASQUES 
Samkvæmt tilkynningu 23. april 1918 er merkið skrásett i Haag 1. mai 1918 

fyrir tobak. vindla og sigarettur. 
Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 5. juni 1957. 

Skrås. 1962, nr. 32. Tilkynnt 18. desember 1961, kl. 11 f. h., af Les Filatures 
du Sartel Felix Watine et Fils, verksmidjurekstur og verzlun, 22 Rue de la 
Tannerie, Wattrelos (Nord), Frakklandi, og skråsett 24. april 1962. 

Ordid: AJAX. 

Samkvæmt tilkynningu 27. februar 1957 er merkid skråsett i Paris fyrir alls 
konar brædi, einkum tvinna. 

Skrås. 1962, nr. 33. Tilkynnt 14. april 1962, kl. 2 e. h., af VEB Photopapier- 
werk, Dresden, idjurekstur, Bårensteiner Str. 31, Dresden, A 21, Austur-Þýzka- 
landi, og skrásett 24. april 1962. 

Orðið: VEPHOTA og bókstafurinn V, sem mynda hring. 

4 SR 
Sg
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Samkvæmt tilkynningu 12. júlí 1961 er merkið skrásett í Berlín 7. september 

1961, 6. flokki, fyrir kemiskar afurðir til ljósmyndagerðar, einkum ólýstan pappír, 

filmur og plötur, framköllunarsamsetningar, sýru og blæfiksersölt, samsetningar 

til að skerpa, samsetningar til að má út og ljósritunarpappir, ljósnæman og 

óljósnæman skrásetningarpappir. 

Skrás. 1962, nr. 34. Tilkynnt 19. janúar 1962, kl. 4 e. h., af Libbey-Owens-Ford 
Glass Company, iðjurekstur, 811 Madison Avenue, Toledo, Ohio, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku, og skrásett 24. april 1962. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1954 er merkið skrásett í Washington 
DC, 1. nóvember 1955, 12. flokki, fyrir tvöfalda glerglugga. 

Skrás. 1962, nr. 35. Tilkynnt 20. janúar 1962, kl. 11 f. h., af Star Stabilimento 
Alimentare S. r. 1., iðjurekstur og verzlun, 8 Via Maggio, Muggio (Milano), Ítalíu, 
og skrásett 24. april 1962. 

Bókstafirnir: GÓ, með sérstakri stafagerð. 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. nóvember 1960 er merkið skrásett í Róm 24. 
nóvember 1961, 29. og 32. flokki, fyrir kjöt, fisk, alifuglakjöt, veiðidýrakjöt, kjöt- 
kraft, niðursoðna, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti; hlaup, sultutau, egg, 
mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir; matarolíur og feiti; niðursuðuvörur, pickles, 
bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, sýróp og önnur efni til þess 
að búa til drykki úr. 

Skrás. 1962, nr. 36. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 
Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's. London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. april 1962. 

ARKOTINE 
Merkið er skrásett í London 9. marz 1949, 1. og 5. flokki, fyrir efnaiðju- 

afurðir notaðar við landbúnað og garðrækt og tilbúinn áburð, skordýraeitur, sveppa- 
eitur, meindýra útrýmingarblöndur og efnablöndur til eyðingar illgresi. 

Skrásetning merkisins var endurnýjuð 9. marz 1956.
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Skrås. 1962, nr. 37. Tilkynnt 5. mai 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skråsett 26. april 1962. 

re BLADEX 
Merkid er skråsett i London 12. januar 1948 og 4. marz 1957, 1. og 5. flokki, 

fyrir efnaiðjuafurðir notaðar við landbúnað og garðrækt, skordýraeitur og lirfu- 
eitur og efnablöndur til eyðingar illgresis og útrýmingar meindýra. 

Skrásetningar merkisins voru endurnýjaðar 12. janúar 1955 og 4. marz 1957. 

Skrás. 1962, nr. 38. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

nl PHOSDRIN 
Merkid er skråsett i London 1. november 1956, 1. og 5. flokki, fyrir efnaidju- 

jafurdir med fosfórinnihaldi, notaðar við landbúnað, garðyrkju og skógrækt; 
skordýraeytur, lirfueitur, sveppaeitur og efnablöndur til eyðingar illgresis og út- 
rýmingar meindýra, öll með fosfórinnihaldi. 

Skrás. 1962, nr. 39. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

— TENAG 
Merkið er skrásett í London 3. marz 1954, 1. flokki, fyrir efnaiðjuafurðir til 

notkunar við landbúnað, garðyrkju og skógrækt. 
Skrásetning merkisins var endurnýjuð 3. marz 1961. 

Skrás. 1962, nr. 40. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

VAPONA 
Merkið er skrásett í London 26. marz 1947, 1. og 5. flokki, fyrir efnaiðju- 

afurðir í fljótandi ásigkomulagi til notkunar við landbúnað og skógrækt; skordýra- 
eitur, lirfueitur, sveppaeitur og efnablöndur til útrýmingar illgresis, allt í fljótandi 
ásigkomulagi. 

Skrásetning merkisins var endurnýjuð 26. marz 1954.
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Skrås. 1962, nr. 41. Tilkynnt 5. mai 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 
Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skråsett 26. april 1962. 

me SHELLSOL 
Merkid er skråsett i London 3. marz 1958 fyrir efnaidjuafurdir til notkunar 

í iðju og vísindum, idjuoliur og feiti, (aðrar en ætar olíur og fitu og loftnæm- 

ar olíur). 

Skrás. 1962, nr. 42. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

FIONA 
Merkið er skrásett í London 30. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, 

olíur og feiti. 
Skrásetning merkisins var endurnýjuð 30. maí 1945. 

Skrás. 1962, nr. 43. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 
Orðið: 

NONIDET 
Merkið er skrásett í London 28. maí 1956, 1. og 3. flokki, fyrir efnafræðilegar 

efnablöndur notaðar í iðju, vísindum og ljósmyndagerð og efnafræðilegar efna- 
blöndur notaðar í landbúnaði, garðrækt og skógrækt; hreinsiefni (ekki til notkunar 
í iðju- eða framleiðslustarfsemi); efni til notkunar við þvotta; og hreinsi-, fægi-, 

skúringar- og sköfunarefnablöndur. 

Skrás. 1962, nr. 44. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h, af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

me GARINEX 
Merkið er skrásett í London 19. febrúar 1957, 1. og 17. flokki, fyrir efnaiðju- 

afurðir notaðar í iðju; plastefni í arka-, hellu-, stanga- og pípulögun, til notkunar 

í iðjurekstri. 

Skrás. 1962, nr. 45. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h. af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962.
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me EPIKURE 
Merkid er skråsett i London 10. mai 1957, 1. og 2. flokki, fyrir efnaidjuafurdir 

notaðar í iðju og visindaidkunum og limefni notuð í iðju, málningu, fernis (annan 

en einangrunarfernis), lökk, varnarefni gegn ryði og fúa í viði og gegn ætandi 
efnum. 

Skrás. 1962, nr. 46. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

— EPONITE 
Merkid er skråsett i London 4. september 1958, 1. flokki, fyrir efnaidjuafurdir 

og limefni, öll til notkunar í iðju. 

Skrás. 1962, nr. 47. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 

E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

RE GARITHENE 
Merkið er skrásett í London 30. ágúst 1957, 1. og 17. flokki, fyrir plastefni, 

sem duft, deig, vökva, vökvablöndur, sundurlaust og í kornum, allt til iðjunotkunar, 
og efnafræðileg efni til notkunar í plastiðju, plastefni í örkum, hellum, stöngum 
og pípum, til notkunar í framleiðslu. 

Skrás. 1962, nr. 48. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Petroleum Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, 
E. C. 3, Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

me CARIFLEX 
Merkid er skråsett i London 19. februar 1957 og 9. juli 1958, 1. og 17. flokki, 

fyrir efnaidjuafurdir til notkunar í iðju, plastefni i örkum, hellum, stöngum og 

pípum og náttúrlegt og tilbúið gúmmí. 

Skrás. 1962, nr. 49. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, E. C. 3, 
Englandi, og skrásett 26. apríl 1962. 

roer CARINA 
Merkið er skrásett í London 11. mai 1955 og 12. nóvember 1957, 1. og 17. flokki, 

fyrir efnaiðjuafurðir notaðar í iðju, (að undanskildum efnafræðilegum efnum til 
notkunar sem kæliefni); plastefni í örkum, hellum, stöngum og pípum.
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Skrås. 1962, nr. 50. Tilkynnt 5. mai 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 
Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, E. C. 3, 

Englandi, og skråsett 22. mai 1962. 

oe GARLONA 
Merkið er skrásett í London 30. ágúst 1957, 1. og 17. flokki, fyrir efnaiðju- 

afurðir til notkunar í iðju og vísindaiðkunum, nema fyrir efni notuð til að binda 
kolsýru við miðlun á innöndunarlofttegundum; fyrir plastefni í örkum, stöngum, 
pípum og hellum, til notkunar í iðnaði. 

Skrás. 1962, nr. 51. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h. af Shell International 
Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, E. C. 3, 

Englandi, og skrásett 22. maí 1962. 

vre: DIELMOTH 
Merkið er skrásett i London 1. janúar 1957, 5. flokki, fyrir efnablöndur til 

eyðingar og varnar gegn möl. 

Skrás. 1962, nr. 52. Tilkynnt 5. maí 1961, kl. 11 f. h., af Shell International 

Company Limited, verzlun, St. Helen's Court, Great St. Helen's, London, E. C. 3, 

Englandi, og skrásett 22. maí 1962. 

ore: STYROGELL 
Merkið er skrásett í London 16. júlí 1956, 1. og 17. flokki, fyrir plastefni í 

dufts eða korna ásigkomulagi, allt til iðjunotkunar; tilsniðna hluti af holrúms- 
plastefnum og einangrunar-, hljóðkæfingar-, bólstrunarfyllingar, pökkunar og flot- 
aukandi efni, allt gert úr holrúmsplastefnum. 

Skrás. 1962, nr. 53. Tilkynnt 19. janúar 1962, kl. 11 f. h., af Theodorus Niemeijer 
N. V., verksmiðjurekstur og verzlun, Peterwoldseweg 43, Groningen, Hollandi, og 
skrásett 13. júní 1962. 

Orðið: CLAN á skildi á svörtum grunni með hvítum doppum, er mynda fer- 
hyrninga. Við hlið þessa merkis er ferhyrningur með áletrun um: CLAN og Manu- 
factured Theodorus Niemeijer Groningen. 

  

Samkvæmt tilkynningu 7. marz 1949 er merkið skrásett 18. marz 1949 í Haag 

fyrir tóbak og tóbaksvörur.
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Skrås. 1962, nr. 54. Tilkynnt 22. janúar 1962, kl. 3 e. h., af Spojker, keramické 
závody, národni podnik, iðnaður, Teplice, Trnovany, Tékkóslóvakíu, og skrásett 
13. júní 1962. 

Tvöfaldur hringur með áletruninni: DITMAR-URBACH MADE IN CZECHO- 
SLOVAKIA. Innan í hringnum er mynd af svani og bókstafurinn T innan í hring 
fyrir neðan hann. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. júní 1925 er merkið skrásett í Prag 13. júní 1925 
fyrir hreinlætistæki, svo og salernisskálar, þvagglös og handlaugar. 

Skrás. 1962, nr. 55. Tilkynnt 27. janúar 1962, kl. 11 f. h., af The Coca-Cola 
Company, iðjurekstur, 515 Madison Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 13. júní 1962. 

on: MINUTE MAID 
Samkvæmt tilkynningu 6. janúar 1951 er merkið skrásett í Washington D.C. 

19. febrúar 1952, 46. flokki, og samkvæmt tilkynningum 24. júní 1955, 29. septem- 
ber 1955, 18. marz 1955, 5. desember 1955 og 23. ágúst 1955 skrásett í Washington 
6. marz 1956, 7. ágúst 1956, 28. ágúst 1956, 18. september 1956, 7. júní 1957 og 20. 
ágúst 1957, 46. flokki, fyrir frosinn, þykkan sítrónusafa, frosinn fisk, frosna steik, 
frosin jarðarber og frosnar „lima“ baunir, frosinn, þykkan grape-safa, frosna, þykka 
súkkulaði- og maltblöndu til að nota sem fæðusósu og smurning og til að búa til 
úr drykki, nýjar appelsínur. 

Skrás. 1962, nr. 56. Tilkynnt 2. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af The American 
Tobacco Company, iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, N.Y., Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 13. júní 1962. 

Orðin: 

HALF 2. HALF 
Samkvæmt tilkynningu 14. desember 1926 er merkið skrásett 18. janúar 1927 í 

Washington D.C., 17. flokki, fyrir reyk- og munntóbak og sígarettur. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 18. janúar 1947. 

Skrás. 1962, nr. 57. Tilkynnt 2. febrúar 1962, kl. 4 e. h, af Nærfatagerðinni, 
verksmiðjurekstur og verzlun, Laugavegi 31, Reykjavík, og skrásett 13. júní 1962. 

Orðið: LABELLA. 

Merkið er skrásett fyrir kvenundirföt og alls konar kvenfatnað, ytri og innri. 
B 70
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Skrås. 1962, nr. 58. Tilkynnt 16. april 1962, kl. 11 f. h., af The Distillers Com- 
pany Limited, áfengisgerð, 12 Torpichen Street, Edinburgh 3, Skotlandi, og skrásett 
13. júní 1962. 

Stafirnir: ss D. C L 

Merkið er skrásett í London 15. september 1928, 42. flokki, fyrir ger. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 15. september 1956. 

Skrás. 1962, nr. 59. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af John H. Breck, Inc., 

verksmiðjurekstur og verzlun, 115 Dwight Street, Springfield, County of Hampden, 
Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 13. júní 1962. 

Orðið: 
BANISH 

Samkvæmt tilkynningu 7. nóvember 1957 er merkið skrásett í Washington D. C. 
14. júlí 1959, 52. flokki, fyrir hár-shampo. 

Skrás. 1962, nr. 60. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af John H. Breck, Inc., 

verksmiðjurekstur og verzlun, 115 Dwight Street, Springfield, County of Hampden, 
Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 13. júní 1962. 

BRECK 
Samkvæmt tilkynningu 14. febrúar 1948 er merkið skrásett í Washington D.C. 

22. ágúst 1950, 51. flokki, fyrir hár-shampo, fljótandi sápu-shampo, hárkrem, hár- 
áburð, hársvarðaráburð, hárlög, hárolíur, andlitskrem, ilmvötn og hörundsáburð 

fyrir ungbörn. 

Skrás. 1962, nr. 61. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h, af SEMPERIT Öster- 
reichisch-Amerikanische Gummiwerke Aktiengesellschaft, verksmiðjurekstur og 
verzlun, Wien I, Helferstorferstrasse 9— 15, Austurríki, og skrásett 13. júní 1962. 

Orðið: SEMPERIT inni í hring. Inni í hringnum er einnig stíliseraður bók- 
stafurinn S.
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Samkvæmt tilkynningu 18. maí 1949 er merkið skrásett í Vínarborg 11. ágúst 
1949 fyrir plástur og sáraumbúðir, höfuðumbúðir, skófatnað, alls konar klæðnað, 
vatnsleiðslur, bað- og salernisvirki, burstavörur, kamba, svampa, þéttingar, pakkn- 
ingar, efni til einangrunar hita og kulda, framleiðslu úr asbesti, farartæki á landi, 
lofti og vatni, ásamt öllu þar að lútandi, hluti til farartækja, hjólgjarðir, hjólbarða, 
alls konar leður, gervileður, gúmmí, gervigúmmií, svo og vörur úr þeim til hvers 
konar nota, tæki til notkunar á ferðalögum, slöngur, alls konar reimar og belti, 
heimilistæki, landbúnaðartæki, vörur til bólstrunar, strokleður, leikföng, fimleika- 

og íþróttaáhöld, teppi, mottur og gólfábreiður. 

Skrás. 1962, nr. 62. Tilkynnt 5. febrúar 1962, kl. 1 e. h., af Berry Bros & Rudd 

Limited, verzlun með vín og áfenga drykki, 3 St. James's Street, London S.W.1, 
Englandi, og skrásett 13. júní 1962. 

HER GUTTY SARK 
Merkið er skrásett í London 28. marz 1923, 43. flokki, fyrir áfenga, sterka drykki. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 28. marz 1951. 

Skrás. 1962, nr. 63. Tilkynnt 5. febrúar 1962, kl. 1 e. h., af Berry Bros & Rudd 

Limited, verzlun með vín og áfenga drykki, 3 St. James's Street, London S.W. 1, 
Englandi, og skrásett 13. júní 1962. 

Hvítur einkennismiði. Efst á einkennismiðanum standa orðin: „CUTTY SARK“. 
Þar fyrir neðan er mynd af stóru seglskipi undir fullum seglum. Fyrir neðan 
myndina, þvert yfir einkennismiðann, standa með stóru letri orðin: SCOTS WHISKY, 
en þar fyrir neðan með litlu letri: from Scotland's best Distilleries. Þvert yfir 
neðanverðan einkennismiðann er skráð með litlu letri: Berry Bros & Rudd Ltd., 

3 St. James's Street, London S.W. 1. 

SCOTS WHISKY 
or StolamD ten) Mstilleder 

GERRY BAO: A RUDD tv 
AÐ JAMES bIRERT LOKS) 

Merkið er skrásett í London 27. apríl 1937, 43. flokki, fyrir skozkt whisky. 

Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 27. apríl 1951. 

    

Skrás. 1962, nr. 64. Tilkynnt 8. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af O. Johnson & 
Kaaber hf., heildverzlun, Hafnarstræti 1—1B, Reykjavík, og skrásett 18. júní 1962.
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Mynd af íslenzku Fjallkonunni sitjandi í fjallalandslagi. Í sveig yfir höfði 
Fjallkonunnar eru letruð orðin: ELDGAMLA ÍSAFOLD. Á hægri hönd Fjallkon- 
unnar sést gjósandi hver, á vinstri hönd gjósandi eldfjall. Framarlega á myndinni, 
fyrir framan Fjallkonuna, sést stöðuvatn. Að baki Fjallkonunnar, undir orðunum 
ELDGAMLA ÍSAFOLD, sjást sólargeislar stafandi út frá miðju myndarinnar. 

  

Merkið er skrásett fyrir eftirtaldar vörutegundir: Smjör, ost, hunang, ætisveppi, 
belgávexti alls konar, grænmeti, nýtt og þurrkað, ávexti, nýja og þurrkaða, hnetur, 
kaffi, te, pipar, negull allra handa, kardemommur, kúmen, lárviðarlauf, muskat- 
hnetur, muskatblóm, kanel, kanelblóm, sinnep, anis, stjörnuanis, vanillustengur, 

karry, caper og annað krydd, hveiti, rug, rís, hrísgrjón, hrísmjöl, bygg, hafra, maís, 
kartöflumjöl, maíssterkju, malt, sagógrjón, klíð, glútin, chicory-rætur, kaffibæti, 

kokosfeiti, olívuolíu, jarðhnetuolíu, sesamolíu, soyuolíu og aðra jurtafeiti, smjörlíki 
og aðra tilbúna matarfeiti, framleiðslu úr kjöti, fiski, kröbbum og skeldýrum, strá- 

sykur, molasykur, flórsykur, púðursykur, kandis, toppasykur, sýróp, drúfusykur, 
melasse, vanillusykur, marcipan, brjóstsykur, tyggigúmmí, karamellur, lakkrís og 
aðrar lakkrísvörur, kakóbaunir, kakódeig, kakóduft, kakósmjör, kakómalt, suðu- 

súkkulaði, átsúkkulaði alls konar, súkkulaðihúð, barnamjöl, bökunarduft, búðings- 

duft, rís, maccaroni, maccaronideig, alls konar brauðvörur, svo sem kex og annað, 

súrsaða ávexti og grænmeti, aldinsultu, aldinhlaup, aldinmauk, pulp og safa úr 
ávöxtum, saft úr ávöxtum og jurtahlutum, sveppi niðursoðna eða tilreidda á annan 
hátt, kaffilík alls konar, kaffiextrakt, soyu, tómat-purée, tómatsósu, kryddsósur alls 
konar, súpuefni í pökkum, súputeninga, pressuger, þurrger, litað sykurvatn með 
kjörnum, gosdrykki, öl, skepnufóður alls konar, grænsápu og aðra blautsápu, sápu- 
duft, þvottasápu, sápuspæni, handsápu og alls konar aðra sápu, þvottaduft, ræstiduft, 
einnig án sápu, skóáburð, bón, fægismyrsl, fægisápu, fægiduft, fægilög, ofnsvertu, 
kerti, ostaefni (kasein), albúmin, gelatin (matarlím). 

Skrás. 1962, nr. 65. Tilkynnt 10. marz 1961, kl. 11 f. h., af American Home 

Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, iðjurekstur, 22 East 
40th Street, New York 16, N. Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. júní 

1962. 
Orðið: Woolite í boglínu með skrifstöfum.
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Samkvæmt tilkyningu 12. desember 1952 er merkið skrásett í Washington D.C. 
22. marz 1955 fyrir sápuafurðir til þvotta á ullarvörum. 

Skrás. 1962, nr. 66. Tilkynnt 1. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af Efnagerð Reykja- 
vikur hf., iðjurekstur, Laugavegi 16, Reykjavík, og skrásett 18. júní 1962. 

ÓKei 
Merkið er skrásett fyrir eftirtaldar vörutegundir: Kemisk efni, föst og fljótandi, 

lyf og plástra, sáraumbúðir, hjúkrunarvörur, efni til útrýmingar á dýrum, skor- 
kvikindum og jurtum, efni til varðveitingar á matvælum, áburð, baðsnyrtingarefni, 
svita- og lykteyðandi efni, snyrtivöruefni, hreinsunarefni og hreinsunarvörur alls 
konar, fægivörur, fegrunarefni og fegrunarvörur alls konar, litarefni alls konar, liti, 
málningu alls konar, kalk, sement og byggingarefni alls konar, fernis, lakk, terpen- 
tinu, bæs, harpix, lím og límefni, slikju og sútunarefni, fágunarefni, öl alls konar, 
vin, vínanda, gosdrykki, óáfenga drykki, aldinsafa, matarliti, matarolíu, smjörlíki, 
jurtafeiti, matarsalt, krydd, kryddvörur alls konar, bökunardropa alls konar, essensa 
alls konar, kaffi, te, kaffibæti, sykur, flórsykur, sýróp, glykose, hunang, ídýfu, 

tómatsósu og alls konar sósur, edik, ediksýru, vínsýru, sítrónusýru, sinnep, kakó, 
súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, svkurvörur, sykraða ávexti, nýja og þurrkaða, 
tyggigúmmí, marsipan, lakkrís, lakkríspillur, hálspillur alls konar, munngæti alls 
konar, mentólpillur, brauðgerðarefni, kökugerðarefni, súkkat, makkaróni, lyftiduft, 
eggjaduft, eggjagult, kremduft, búðingsduft, malt, heilsu- og baðsalt, fótabaðsalt, 
lýsingarefni, vax, tekniskar olíur og feiti, smurningsefni, ilmvötn, bragðbætandi olíur, 

sápur, þvottalegi, þvottaduft og önnur þvottaefni, blævatn, klórlausnir, klórkalk og 
önnur efni föst og fljótandi til bleikingar og aflitunar, þvottabláma, sterkju, plast- 
sterkju og sterkjuefni, blettavatn, blettaafmáunarefni, ryðvarnarefni, efni til fágunar, 
slípunar, gljáningar og varðveitingar á tré, leðri, málmi, gleri, steini og leirvörum, blek 
alls konar, tannkrem, munnhreinsunarsápu og efni alls konar, fljótandi og föst, ilm- 
olíur alls konar, reykelsi, vanillinsykur, vanillusykur, vanillíntöflur, saft alls konar, 
kjarnadrykkjarduft, kjarnadrykkjartöflur og önnur þurrefni til gosdrykkjagerðar, 
litað sykurvatn með kjörnum, skósvertu, skóbrúnu, skófeiti, lakkáburð og alls konar 
áburð á skó og stígvél, bón, gólfbón, húsgagnabón, bílabón og alls konar áburð á 
gólf, húsgögn, bíla og aðra hluti, gluggakrít, glerþvottaefni og önnur fægiefni, og 
hreinsunarefni, skíðaáburð, gleraugnaáburð, hárvötn og raksápur, sótthreinsunar- 
efni alls konar, föst og fljótandi. 

Skrás. 1962, nr. 67. Tilkynnt 12. febrúar 1962, kl. 2 e. h., af „Rolimpex“ Centrala 

Handlu Zagranicznego, verzlun, Zurávia-Street 32/34, Warszawa, Póllandi, og skrá- 

sett 18. júní 1962. 

Orðið: POLMOS.
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Samkvæmt tilkynningu 7. nóvember 1961 er merkið skrásett í Varsjá 10. febrúar 
1962, 33. flokki, fyrir vodka og brandy. 

Skrás. 1962, nr. 68. Tilkynnt 13. febrúar 1962, kl. 3 e. h., af N. V. Philips” Gloei- 

lampenfabriken, iðjurekstur, Emmasingel 29, Eindhoven, Hollandi, og skrásett 18. 
júní 1962. 

me PHILISHAVE 
Samkvæmt tilkynningu 31. ágúst 1960 er merkið skrásett i Haag 3. október 

1960 fyrir fegrunarvörur, sérstaklega hörundsþvottavökva til notkunar á undan 
rakstri. 

Skrás. 1962, nr. 69. Tilkynnt 14. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af Herman Mehren, 

iðjurekstur og verzlun, Rosenkrantzgt. 4, Oslo, Noregi, og skrásett 18. júní 1962. 

Orðin: MASTER SLACKS. 

Samkvæmt tilkynningu 2. marz 1957 er merkið skrásett í Oslo 25. júní 1957, 
6. flokki, fyrir fatnaðarvörur, þó ekki grisprjónavörur. 

Skrás. 1962, nr. 70. Tilkynnt 20. febrúar 1962, kl. 3 e. h., af A/S Zeuthen & 

Aagaard, iðjurekstur og verzlun, Esplanaden 6, Kaupmannahöfn, Danmörku, og 
skrásett 18. júní 1962. 

Orðin: REX ROTA RY 

Samkvæmt tilkynningu 23. desember 1929 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
25. janúar 1930 fyrir fjölritara, blek og stensla fyrir þá. 

Skrás. 1962, nr. 71. Tilkynnt 22. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af John Cotton Limited, 

iðjurekstur, 172 Easter Road, Edinburgh, Skotlandi, og skrásett 18. juni 1962. 
Innan rétthyrnds skrautramma standa efst orðin: The Edinburgh. Þar undir 

er hringmyndaður skrautreitur, en í honum miðjum er skjöldur með stöfunum: 
J. C. Þar fyrir neðan stendur: MANUFACTURED FROM THE PUREST TOBACCOS 
SOLELY BY JOHN COTTON LIMITED, 172 EASTER ROAD, EDINBURGH. 

NN báta sana a tngnstr tn tn stnapsts ars 

nburgh. 

    

    

“ erunto rom 
THE PUREST TOBACCOS 

SoLæLY av 

JOHN COTTON, tinireo 
172, Easter Road 

EDIN BURGH 

y 
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Merkið er skrásett í London 3. júlí 1907, 45. flokki, fyrir unnið tóbak. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 3. júlí 1949.
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Skrás. 1962, nr. 72. Tilkynnt 27. febrúar 1962, kl. 2 e. h., af Sláturfélagi Suður- 

lands, iðjurekstur og verzlun, Skúlagötu 20, Reykjavík, og skrásett 25. júní 1962. 
Teikning af „pylsukarli“ með matreiðslumannshúfu og vörumerkinu S. S. á 

húfunni. 
  

        

Merkið er skrásett fyrir ýmis konar matvæli, svo sem sláturafurðir, kjöt og 
alls konar kjötiðnaðarframleiðslu. 

Skrás. 1962, nr. 73. Tilkynnt 28. febrúar 1969, kl. 4 e. h., af James Burrough 
Limited, áfengisgerð, Beefeater House, Hutton Road, Lambeth, London, S.E. 11, 
Englandi, og skrásett 25. júní 1962. 

Innan ferhyrnds ramma stendur efst: BURROUGH'S BEEFEATER. Þar fyrir 
neðan er mynd af manni í skrautklæðum með spjót í hendi, en í baksýn er höll. 
Til vinstri eru verðlaunapeningar og stendur yfir þeim: LONDON, en undir 1873, 
1911, 1924. Til hægri er hringur og stendur á honum: BEEFEATER BRAND. Í 
miðju standa stafirnir: J. B. Þvert yfir hringinn stendur: James Burrough, en undir
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hringnum stendur: ESTABLISHED 1820. Neðst stendur: DISTILLED LONDON DRY 
GIN og þar undir: JAMES BURROUGH LTD., LONDON, ENGLAND. 

; DISTILLED LONDON | 
DRYGIN | 

| James BURROUGH 1" LONDON. ENGLAND | 

  

  

Merkið er skrásett í London 7. febrúar 1961, 33. flokki, fyrir gin. 

Skrás. 1962, nr. 74. Tilkynnt 7. marz 1962, kl. 4 e. h., af The Coca-Cola Company, 

iðjurekstur, 515 Madison Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

og skrásett 25. júní 1962. 
Orðið: H | = C 

Samkvæmt tilkynningu 20. janúar 1956 er merkið skrásett í Washington D. C. 
18. desember 1956, 46. flokki, fyrir niðursoðinn ávaxtasafa, þ. e. appelsinu- og 

gullaldinsafa (orange and grape). 

Skrás. 1962, nr. 75. Tilkynnt 21. marz 1962, kl. 4.30 e. h., af Park & Tilford, 
félag í New York, 485 Fifth Avenue, New York 17, N. Y., Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 25. júní 1962. 
Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 6. apríl 1926 er merkið skrásett i Washington D.C. 
31. ágúst 1926, 6. flokki, fyrir blákku á vefnað. 

Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 31. ágúst 1946. 

Skrás. 1962, nr. 76. Tilkynnt 21. marz 1962, kl. 4.30 e. h., af Park & Tilford, 

félag í New York, 485 Fifth Avenue, New York 17, N.Y., Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 25. juni 1962.
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NE 
Samkvæmt tilkynnnigu 6. apríl 1927 er merkið skrásett í Washington D.C. 

22. nóvember 1927, 6. flokki, fyrir litunarefni til notkunar í köldu vatni. 
Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 22, nóvember 1947. 

Orðið: 

Skrás. 1962, nr. 77. Tilkynnt 23. marz 1962, kl. 11.45 f. h., af Brdr. Dam A/S, 
iðjurekstur og verzlun, Rentemestervej 69, Köbenhavn, N. V., Danmörku, og skrá- 
sett 25. júní 1962. 

Orðið: ADI. 

Samkvæmt tilkynningu 31. júlí 1937 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 21. 
ágúst 1937 fyrir hvers konar skófatnað. 

Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 21. ágúst 1947. 

Skrás. 1962, nr. 78. Tilkynnt 6. apríl 1962, kl. 2 e. h., af The Coca-Cola Company, 
iðjurekstur, 515 Madison Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 25. juni 1962. 

Orðin: S fen Crop 

Samkvæmt tilkynningu 29. juni 1949 er merkið skrásett i Washington D.C. 
14. júlí 1953, 46. flokki, fyrir frysta ávexti, frystan ávaxtasafa, þ. e. appelsínusafa, 
gullaldinsafa (grape fruit juice) og appelsínu- og gullaldinsafa, fryst grænmeti, 
fryst fiskflök og frysta fugla. 

  

Skrás. 1962, nr. 79. Tilkynnt 9. apríl 1962, kl. 2 e. h., af W. & A. Gilbey Limited, 
verzlun, Gilbey House, Oval Road, Regents' Park, London, N. W.1, Englandi, og 
skrásett 25. júní 1962. 

Skáferhyrningur. Efst er dýrsmynd. Í miðju er ferhyrningnum skipt í tvo reiti 
og stendur í þeim efri orðið: GILBEY'S, en í þeim neðri orðið: GIN. 

  
Merkið er skrásett í London 8. maí 1961, 33. flokki, fyrir gin. 

B71
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Skrås. 1962, nr. 80. Tilkynnt 16. april 1962, kl. 11.30 f. h., af Linoleum Aktie- 
bolaget Forshaga, idjurekstur og verzlun, Almedal 2, Gautaborg, Svíþjóð, og skrå- 

sett 25. juni 1962. 

Orðið: FORBODUR. 

Samkvæmt tilkynningu 11. marz 1960 er merkið skrásett í Stokkhólmi 30. marz 
1962, 19. flokki, fyrir byggingarefni úr hörðu polyvinylklorid, þó ekki raftekniskt efni. 

Skrás. 1962, nr. 81. Tilkynnt 19. september 1961, kl. 4 e. h., af Merck & Co. 

Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 25. júní 1962. 

Orðið: 
THIBENZOLE 

Samkvæmt tilkynningu 17. júlí 1961 er merkið skrásett í Washington D.C. 

20. marz 1969, 18. flokki, fyrir efnasamsetningar til dýralækninga, sérstaklega til 

að notast sem ormalyf (anthelmintic). 

Skrás. 1962, nr. 82. Tilkynnt 11. maí 1962, kl. 4 e. h., af SKLOEXPORT, podnik 

zahranicního obchodu pro vývoz skla., verzlun, 1, Wáclavské námestí, Praha 1, 

Tékkóslóvakíu, og skrásett 25. júni 1962. 

Á sporöskjulöguðum fleti stendur efst til vinstri orðið: BOHEMIA. Efst til 

hægri er hringur með merki innan í. Neðan til á fletinum er skráð orðið: GLASS. 

  

in segl 

Samkvæmt tilkynningu 4. ágúst 1959 er merkið skrásett í Prag 5. október 1959 

fyrir gler og hvers konar glervörur. 

Skrás. 1962, nr. 83. Tilkynnt 17. nóvember 1961, kl. 2 e. h., af Racasan Limited, 

iðjurekstur, Cromwell Road, Ellismere Port, Cheshire, Bretlandi, og skrásett 25. 

juni 1962. 

ör RAGAPAN 
Merkið er skrásett í London 17. nóvember 1956 og 22. ágúst 1960, 5. og 3. flokki, 

fyrir lyfjaefni til heilbrigði og lækninga á mönnum og dýrum, fyrir fæðu handa 

börnum og sjúklingum, plástur, efni í sáraumbúðir, efni til tannfyllingar, tannvax, 

sótthreinsunarefni, efni til eyðingar á illgresi og skordýrum, enn fremur fyrir bleiki- 

efni og önnur efni til þvotta, hreinsunar og fægingar, fyrir sápur, ilmefni, essential- 

olíur, fegrunarlyf, hárþvottaefni, tannduft og tannvatn.
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Skrås. 1962, nr. 84. Tilkynnt 21. desember 1959, kl. 11 f. h., af Kurashiki Rayon 
Company Limited, verksmidjurekstur og verzlun, 1621, Sakatsu, Kurashiki City, 
Okayama Prefecture, Japan, og skråsett 22. juli 1962. 

Á svörtum hring-grunni er mynd af neti á hvítum grunni og þremur stil- 
færðum fiskum í rauðum lit, en þar yfir orðið: Manryo. 

  

  

Merkið er skrásett í Tokyo, Japan, 16. október 1958, 35. flokki, fyrir fiskinet og 
kaðla og önnur net og kaðla úr polyvinol alcohol fibers. 

Skrás. 1962, nr. 85. Tilkynnt 11. janúar 1960, kl. 11 f. h., af SONY KABUSHIKI 
KAISHA (Sony Corporation), iðjurekstur og verzlun, 351, 6-Chome, Kitashinagawa, 
Shinagawa-KU, Tokyo-To, Japan, og skrásett 22. júlí 1962. 

— sony 
Merkið er skrásett í Tokyo, Japan, 15. april 1957, 69. flokki, fyrir útvarps- 

og sjónvarpstæki og hluta þeirra, rafhlöður, rafeindalampa, hátalara, rafmagnssendi- 
og móttökutæki fyrir ljósmyndir, útvarpshljóðrita, magnara, upptökutæki, straum- 
breyta (afriðla til þess að nota við rafhlöðutæki, hljóðdósir (pickups), stálbands- 
tæki, stálþráð til upptöku, rafmagnssenditæki, talupptökutæki, heyrnartæki, segul- 
bandstæki og segulbönd fyrir slík tæki, innspiluð segulbönd, transitora, plötuspilara, 
rafmagsnfóna og einnig hluta þeirra. 

Skrás. 1962, nr. 86. Tilkynnt 11. júlí 1960, kr. 2 e. h., af Ethicon, Inc., iðju- 
rekstur og verzlun, U. S. Highway No. 22, Bridgewater Township, New Jersey, 
U. S. A., og skrásett 22. júlí 1962. 

Orðið: ETHICON 

Samkvæmt tilkynningu 1. nóvember 1960 er merkið skráð í Washington D. C. 
1. nóvember 1960, fyrir lyfjafræðilegt duft og vöx. 

Skrás. 1962, nr. 87. Tilkynnt 2. nóvember 1961, kl. 10.45 f. h., af Avo Limited, 

iðjurekstur og verzlun, 92—96, Vauxhall Bridge Road, London S. W. 1, Englandi, 
og skrásett 22. júlí 1962. 

Orðið: A VOMETER
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Merkið er skrásett í London 13. marz 1924, 8. flokki, fyrir verkfæri og tæki 

fyrir vísindastarfsemi, ljósmyndun, kvikmyndir, sjóntækni, mælingar, prófanir, 

merkjagjafir og fræðslu; rafmagnsverkfæri, tæki og útbúnað til að nota við útvarps- 

viðtöku og sendingu, sjónvarp, tal og tón, endurvarp, upptöku, móttöku, sendingu 

tóna og hljóðmögnun og fyrir hluta allra ofangreindra vörutegunda. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 13. marz 1952. 

Skrás. 1962, nr. 88. Tilkynnt 23. ágúst 1960, kl. 2 e. h., af A/S Dubarry, iðju- 

rekstur og verzlun, Hovedvagtsgade 6, Köbenhavn, Danmörk, og skrásett 22. júlí 

1962. 

Orðið: DUBARRY 

Samkvæmt tilkynningu 26. janúar 1943 er merkið skrásett 13. febrúar 1943, fyrir 

efnafræðilegar afurðir til iðju, vísinda- og ljósmyndamarkmiða og til notkunar við 

landbúnað, skógrækt og garðyrkju, gerviharpix og tilbúinn harpix, plast óunnið (sem 

duft, vökva eða deig), náttúrlegan og tilbúinn áburð, slökkviefni, herzluefni og 

efnafræðilegar efnablöndur til lóðningar, efnifræðileg varðveizluefni matvæla, sút- 

unarefni, bindiefni til iðjumarkmiða, málningu, fernis, lakk, ryðvarnarefni og fúa- 

varnarefni í tré, litarefni, bæsefni, náttúrlegan harpix, blaðmálma og málmduft til 

notkunar fyrir málara og herbergjaskreytara, bleikiefni og önnur efni til þvotta og 

hreinsunar á fatnaði, efnablöndur til hreingerninga, gljáfægingar og blettafmáunar 

og brýnsluefni, sápu, ilmefnasalavörur, loftnæmar olíur, fegrunarefnablöndur, hár- 

vatn, tannumhirðuefni, olíur og fituefni til iðjumarkmiða, smurefni, rykbindiefni, 

brennsluefni (þar með talin mótordrifkraftsefni) og ljósmetisefni, kerti og 

kveiki, lyffræðilegar og dýralæknisfræðilegar efnablöndur og efnablöndur til 

heilsuverndar, sjúkrakostsefnablöndur fyrir börn og sjúklinga, plástra og sára- 

umbúðaefni, efni til tannfyllinga og til tannmótunar, sótthreinsunarefni, efnablöndur 

til útrýmingar illgresis og meindýra, óunnir og sumpart unnir óeðlir málmar og 

málmblöndur úr þeim, akkeri, steðja, klukkur, valtað og steypt byggingarefni, járn- 

brautarteina og annað efni úr málmi til járnbrautarlagningar, keðjur, málmstrengi 

og málmþráð, járnsmiðavarning, málmpípur, peningaskápa og peningakassa, stál- 

kúlur, hestajárn, nagla og skrúfur, aðrar vörur gerðar úr óeðlum málmum, málm- 

grýti, vélar og verkfæravélar, hreyfla, tengsl og drifreimar, stór landbúnaðarverk- 

færi, útungunarvélar, handverkfæri og -tæki, hnífasmíðavörur, gaffla og skeiðar, högg- 

og lagvopn, vísindaleg, siglingafræðileg, jarðfræðileg rafmagns (þar með einnig 

talin útvarpstæknileg), ljósmynda-, kvikmynda- og sjónfræðileg áhöld og tæki til 

viktunar, mælingar, merkjasendingar, stjórnar, björgunar og kennslu, peninga- og 

spilipeningasjálfsala, málmvélar, kassavélar og reiknivélir, slökkvitæki, skurðlækn- 

inga, læknisfræðileg, tannlæknisfræðileg og dýralæknisfræðileg verkfæri og tæki, 

gervilimi, augu og tennur, innlagningar til lýsingar, hitunar, gufuframleiðslu, suðu, 

kæli, þurrkunar, loftræstingar og vatnsleiðslu og heilsuverndarinnlagningar, öku- 

tæki, flutningatæki til notkunar á landi, í lofti og á legi, skotvopn, skotfæri og skeyti, 

sprengiefni, flugeldiefni, eðla málma og málmblöndur úr þeim og vörur úr eðlum 

málmum eða vörur húðaðar með þeim, gimsteinasmíðavörur, gimsteina, úr og klukk- 

ur og önnur tímamælitæki, hljóðfæri, pappír og pappíirsvörur, pappa og pappavörur, 

prentmál, blöð og tímarit, bækur, bókbandsvörur, ljósmyndir, límefni fyrir pappírs- 

vörur, vörur til notkunar fyrir listamenn, pensla, ritvélar og skrifstofuvörur, leiðar- 

vísa- og kennsluefni, spil, prentletur, myndamót, togleður, gummi, balata og stað- 

gengisefni þess og vörur gerðar úr þessum efnum, plast í hálfunnu ástandi sem blöð, 

blakkir og stengur, þétti-, pökkunar- og einangrunarefni, asbest, skjástein úr hon- 

um, slöngur, leður og gervileður og vörur gerðar úr þessum efnum, skinn og húðir,
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koffort og ferðatöskur, regnhlífar, sólhlífar og göngustafi, keyri, aktýgi og söðla- 
smiðavörur, byggingarefni, steina cg gervisteina, sement, kalk, steinlím, gips, möl, 
pípur úr leir eða sementi, vegagerðarefni, jarðbik, tjöru og bik, flytjanleg hús, stein- 
minnisvarða, reykháfa, húsgögn, spegla, myndaramma, vörur úr tré, kork, pípur, 
spanskreyr, tágarið, horn, bein, fílabein, fiskibein, skjaldbökuskel, raf, perlumóðir, 
merkúm og tréni og uppbótarefni fyrir þessi efni eða af plasti, heimils- og eldihús- 
búshluti, greiður, svampa, bursta, burstavörur, verkfæri og efni til hreingerninga, 
stálull, glervörur, postulín og leirkeravörur, kaðla og reipi, línur, snúrur, net, tjöld, 
sóltjöld, segldúka, segl, poka, bólstrunarefni, óunnin trefjaefni til vefnaðarvöru- 
framleiðslu, þráð og garn, ofin efni, sængur og borðteppi, vefnaðarvörur, fatnað, 
þar með talin stígvél, skör og inniskór, knipplingar og útsaum, leggingar og kögur- 
vefnaðarvörur, hnappa, þrykklása, krókapör, títuprjóna og saumnálar, tilbúin blóm, 
teppi, mottur, gljádúka og annað gólflagningarefni, veggfóðrunarefni, spil og leik- 
föng, leikfimis- og íþróttavarning, jólaskraut, kjöt, fisk, fugla og veiðidýr, niður- 
soðna, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti, aldinmauk og aldinhlaup, egg, mjólk, 
og aðrar mjólkurbúsafurðir, ætar olíur og matarfeiti, niðursuðuvörur, sýrt grænmeti, 
kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioca, sago, kaffibæti, mjöl og næringarefni úr 
korni, brauð, kex, bakara- og kökubúðavörur, sælgætisvörur, matarís, hunang, 
síróp, ger, bökunarduft, salt, sinnep, pipar, edik, þar með talið vínedik, sósu, krydd- 
vörur, ís, landbúnaðar-, skógræktar- og garðræktarafurðir og korn, lifandi dýr, 
ferska ávexti og grænmeti, fræ og sáðkorn, lifandi plöntur og náttúrleg blóm, 
næringarefni fyrir dýr, malt, öl, ölkelduvatn og kolsúrt vatn og aðra óáfenga drykki, 
saft og aðrar efnablöndur til framleiðslu drykkja, vín, vínanda og kryddvín, tóbak 
(óunnið og unnið), vörur fyrir reykingamenn, eldspýtur. 

Skrás. 1962, nr. 89. Tilkynnt 18. október 1961, kl. 2 e. h., af Lövens kemiske 
Fabriks Handelsaktieselskab, iðjurekstur, Ballerup Byvej 11, Ballerup, Danmörku, 
og skrásett 22. júlí 1962. 

Orðið: REDUKAL 

Samkvæmt tilkynningu 18. febrúar 1961 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
4. júlí 1961, í 5., 29. og 30 flokki, fyrir lyffræðilegar og dýralæknisfræðilegar efna- 
blöndur og efnablöndur til heilsugæzlu, sjúkrakostsnæringarefni, sótthreinsunarefni, 
efnablöndur til útrýmingar illgresis og meindýra, fyrir næringarefni og viðbótar- 
efni til þeirra. 

Skrás. 1962, nr. 90. Tilkynnt 28. október 1961, kl. 11 f. h.. af Shulton, Inc. iðju- 
rekstur og verzlun, 697, Route 46, Clifton, Pasaic, New Jersey, U. S. A., og skrásett 
22. júlí 1962. 

Mynd af seglskipi, en þar fyrir neðan er borði og á hann er letrað: SALEM 
SHIP GRAND TURK 1786. 
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Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1938 er merkið skrásett í Washington 

D. C. 9. maí 1939, 51. flokki, fyrir blóðstoppara, blóðstöðvandi efni, köld krem, 

hreinsikrem, næringarkrem, hressandi krem, eyðandi krem, nærandi blóðstoppara, 

andlits bleikiefni, andlitspakka, augnabrúna- og augnalokaáburð, augndropa, augna- 

brúnapensla, efnablöndur nothæfar til þess að dekkja auknalok og augnabrúnir, augn- 

vatn, vatn til að lauga með hendur, hörundsvatn, rakvatn, blóðstopparastifti, pomade, 

andlitspúður, líkamspúður, ilmpúða, hárvötn, hársalva, efnablöndur til lækningar 

flösu, hártonie, hárolíur, baðsölt, baðolíur, baðpúður, baðkristalla, ilmsölt, reykelsi, 

tannduft, efni til munnskolunar, tannkrem, tannpasta, háreyðingarefni, naglakrem, 

naglapúður, naglableikiefni, naglafágunarefni, efni til að ná burt naglalakki, barkar- 

áburð, peroxide, steinolíukvoðu, barkarsalva, kamfórukrem, fótapúður, kornsalva, 

lykteyðandi eini, sótthreinsunarefni, Bay Rum, ilmvötn og snyrtivatn. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 9. mai 1959. 

Skrás. 1962, nr. 91. Tilkynnt 11. nóvember 1961, kl. 2 e. h. af V E B Berliner 

Werkzeugmaschinen-Fabrik, iðjurekstur, Berliner-Chaussee 12, Berlin-Marzahn, 

Austur-Þýzkalandi, og skrásett 22. júlí 1962. 
Innan bogadreginnar umgerðar, sem opin er til vinstri, standa bókstafirnir: 

B W F. Til hægri eru tveir fleigar. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. ágúst 1954 er merkið skrásett í Berlín 21. marz 

1955, í 23. flokki, fyrir rennibekki, rennisjálfhreyfla (Drehautomaten), radial- 

borunarvélar og rennibekki fyrir tómstundavinnu. 

Skrás. 1962, nr. 92. Tilkynnt 11. nóvember 1961, kl. 4. e. h., af Laboratoire 

Acbel S. A., iðjurekstur og verzlun, 9, rue Dancet, Genf, Sviss, og skrásett 22. júlí 1962. 

Orðið: ACE 73 : | pr 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1959 er merkið skrásett í Bern 30. apríl 1959, 
fyrir lyfjafræðilegar-lifefnafræðilegar vörur. 

  

Skrás. 1962, nr. 93. Tilkynnt 20. desember 1961, kl. 2 e. h., af Biromaschinen- 

Export G. m. b. H., verzlun, Friederichstrasse 61, Berlin W 8, Austur-Þýzkalandi, og 

skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið:
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Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1961 er merkið skrásett í Berlin 24. október 1961, 
í 22. b-flokki, fyrir skrifstofuvélar, nefnilega ritvélar, samlagningar-, reikningsjöfn- 
unar- og reikningsvélar, bókhalds- og vöruskrárvélar, bókunarautomata, rafeinda- 

reiknitæki, hliðstæðisreiknivélar, teikni- og skýrslugerðarvélar, skrásetningarkassa, 

fjölritara, ljós-eftirmyndunartæki, hljóðaritatæki, skrifstofu-, prent- og mótunar- 
vélar og varahluta til framangreindra véla. 

Skrás. 1962, nr. 94. Tilkynnt 29. desember 1961, kl. 2 e. h., af Dansk Taffel 
Cornflakes Fabrik Aktieselskab, iðjurekstur og verzlun, Rovsingsgade 90, Kaupmanna- 
höfn N, Danmörk, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: MAYA 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1957 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 21. 
september 1957 fyrir malaravörur til neyzlu, framleiddar úr korni eða belgjurtum, 
þar með talin hafragrjón, cornflakes, uppblásið korn, baunaflök (ærteflager) í hreinu 
ástandi eða blandað matarkúrsefnum, auka- og úrgangsefni frá mylnum, til neyzlu, 
annað hvort í hreinu ástandi eða blandað matarkúrsefnum, enn fremur brauð, kex, 

bökunarvörur, sáðkorn og -fræ (þó ekki fóðurvörur). 

Skrás. 1962, nr. 95. Tilkynnt 3. janúar 1969, kl. 2 e. h., ef Eldavélaverkstæði 
Jóhanns F. Kristjánssonar hf., iðjurekstur, Kleppsvegi 62, Reykjavík, og skrásett 
9. ágúst 1962. 

Tvöfaldur hringur, en inni í honum orðið: Sóló, undirstrikað á ská. 

  

Merkið er skrásett fyrir eldavélar, smáar og stórar, með og án miðstöðvarketils, 
miðstöðvarkatla, olíubrennara, pottagrindur, stólgrindur, pottahöldur, olíustilla, 
stillihöldur, ýmis hengi, snúrustólpa, hliðgrindur og aðra hluti úr hliðum, handrið, 
grindur fyrir sóltjöld, stóla, borð, rúmstæði, hitakúta og forhitara. 

Skrás. 1962, nr. 96. Tilkynnt 12. janúar 1962, kl. 13.15, af Bianca, iðjurekstur og 
verzlun, Avenue Bégault, Wilsele-Louvain, Belgíu, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: biance, með sérstakri stafagerð. 

blanca 
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Samkvæmt tilkynningu 7. október 1961 er merkið skráð i Louvain, Belgíu, sama 
dag, fyrir matvörur, einkum grænmeti, ávexti, tilbúna fæðu, nýja, niðursoðna, 
frosna eða varða skemmdum á annan hátt. 

Skrás. 1962, nr. 97. Tilkynnt 2. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af American Cyanamid 

Company, iðjurekstur og verzlun, 30, Rockefeller Plaza, New York, 20, N. Y., U.S. A., 
og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: SUSTETS 

Samkvæmt tilkynningu 17. nóvember 1958 er merkið skrásett í Washington 
D. C. 11. ágúst 1959, í 18. flokki, fyrir lyf handa mönnum, útbúin í ákveðnum 

skömmtum. 

Skrás. 1962, nr. 98. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af Bacardi & Company 
Limited, iðjurekstur og áfengisgerð, Sandringham House, Shirley Street, Nassau, 
Bahamaeyjum, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: 

BACARDI 
Merkið er skrásett í Nassau, Bahamaeyjum, 3. desember 1930, 43. flokki, fyrir 

romm og aðra áfenga drykki. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 3. desember 1958. 

Skrás. 1962, nr. 99. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af Bacardi & Company 

Limited, iðjurekstur og áfengisgerð, Sandringham House, Shirley Street, Nassau, 
Bahamaeyjum, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðin: 

BACARÐI DAIQUIRI 
Merkið er skrásett í Nassau, Bahamaeyjum, 4. desember 1934, 43. flokki, fyrir 

romm og aðra áfenga drykki. 
Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 4. desember 1948. 

Skrás. 1962, nr. 100. Tilkynnt 3. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af Bacardi & Company 
Limited, iðjurekstur og áfengisgerð, Sandringham House, Shirley Street, Nassau, 
Bahamaeyjum, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Innan tvöfalds hrings er mynd af leðurblöku. 
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Merkid er skråsett i Nassau, Bahamaeyjum, 4. mai 1933, 43. flokki, fyrir freyd- 
andi åfenga drykki og åfenga brennda drykki. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 4. mai 1961. 

Skrás. 1962, nr. 101. Tilkynnt 8. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af Mentmore Manu-. 

facturing Co. Limited, iðjurekstur, Plattignum House, Six Hills Way, Stevenage, 
Herts, Englandi, og skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: PLATIGNUM 

Merkið er skrásett í London 16. nóvember 1961, 16. flokki, fyrir penna, teikni- 

penna, penna til notkunar við merkingu sjókorta, lindarpenna, lindarteiknipenna, 
skriffæri með kúluoddum, pennahöldur, skriftarsamstæður með penna og blýanti, 
blýanta (ekki vélræna), skrúfblýanta, fyllingar fyrir kúluoddaskriffæri, blý fyrir 
blýanta, blek (ritföng), blekbrunna, blekþerrur, skrifundirlag, blek- og blýants- 
skriftareyði (eraser), teiknireglustrikur, teiknibólur, pennastengur, pennastöðla, 
pennabakka, skrifborðssamstæður með stöðli fyrir penna og blýant, blýantskassa og 
blekbyttur, ekki úr dýrum málum eða klætt þeim, og hluta af öllum fyrrnefndum 
vörum. 

Skrás. 1962, nr. 102. Tilkynnt 30. janúar 1962, kl. 11.30 f. h., af Wella Aktien- 

gesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Berliner Allee, Darmstadt, Þýzkalandi, og 
skrásett 9. ágúst 1962. 

Orðið: 

Til hliðar, ofan við orðið er hringur og inni í honum skuggamynd af konu- 
höfði með löngu, liðuðu hári, en þar fyrir neðan orðið: WELLA. 

Samkvæmt tilkynningu 4. september 1953 er merkið skrásett 1. júlí 1954 í 

Minchen, 34. flokki, fyrir hárlitunarvörur. 

  

Skrás. 1962, nr. 103. Tilkynnt 30. janúar 1962, kl. 11.30 f. h., af sama, og 
skrásett 27. ágúst 1962. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 31. marz 1937 er merkið skrásett í Berlín 23. marz 1938, 
34. flokki, fyrir ilmvötn og vökva til varanlegrar (permanent) hárliðunar. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 31. marz 1957. 

Skrás. 1962, nr. 104. Tilkynnt 30. janúar 1962, kl. 11.30 f. h., af sama, og 
skrásett 27. ágúst 1962. 

B72
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Ordid: 

  

Samkvæmt tilkynningu 16. september 1932 er merkid skråsett i Berlin 24, marz 

1933, 34. flokki, fyrir hárlitunarvörur. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 16. september 1952. 

Skrás. 1962, nr. 105. Tilkynnt 30. janúar 1962, kl. 11.30 f. h, af sama, og 

skrásett 27. ágúst 1962. 
Orðið: ÁA ccord 

Samkvæmt tilkynningu 29. janúar 1957 er merkið skrásett í Minchen 19. ágúst 

1958, 34. flokki, fyrir efni til hárfegrunar. 

Skrás. 1962, nr. 106. Tilkynnt 8. marz 1962, kl. 10 f. h., af Eggert Kristjánssyni 

& Co. hf., iðjurekstur og heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 27. ágúst 1962. 

Stafirnir: EK & CO. 

Merkið er skrásett fyrir niðursoðið kjöt og annað kjötmeti, niðursoðinn fisk 
og annað fiskmeti, korn og kornvörur, makkarónur og makkarónudeig, barnamjöl, 
bökunarduft, búðingsduft, brauð, kex og kökur, nýja ávexti og hnetur, þurrkaða 
ávexti, niðursoðna ávexti, súkkat og aðra sykraða ávexti, aldinsultu, aldinmauk, aldin- 
hlaup, pulp, ávaxtasaft ógerjaða, nýtt, niðursoðið og þurrkað grænmeti, baunir, ertur 
og aðra belgávexti þurrkaða eða niðursoðna, mjöl úr kartöflum, ávöxtum og grænmeti, 
kaffi, te, kakaó, krydd og vörur úr því, súkkulaði og vörur úr súkkulaði, sykur 
og sykurvörur, skepnufóður og fóðurblöndur, tómatsósu og tómatmauk (pure), 
súpuefni í pökkum og súputeninga, ger, salt, sinnep, edik, ediksýru, matarlím, 
efnagerðarvörur, hreinlætis- og snyrtivörur, pappír, pappa og vörur úr því. 

Skrás. 1962, nr. 107. Tilkynnt 20. febrúar 1962, kl. 3 e. h., af COMPAGNIE DES 
LAMPES, Société Anonyme, iðjurekstur, 29 Rue de Lisbonne, París, Frakklandi, 

og skrásett 10. september 1962. 

—— IRIS 
Samkvæmt tilkynningu 19. mai 1961 er merkid skråsett i Paris, 9. og 11. flokki, 

fyrir rafmagnstæki, sérstaklega glólampa, flúrskinslampa og aðrar tegundir slíkra 
raflýsingarlampa, radiorör og loka, notuð við firðritun, sjónvarp og til svipaðrar 

notkunar, ljósatæki alls konar, svo og hluta af og fylgihluti framangreindra vöru- 

tegunda.
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Skrás. 1962, nr. 108. Tilkynnt 16. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af Farbenfabriken 

Bayer Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzkalandi, og skrá- 

sett 10. september 1962. 

ori: Sebacil 
Samkvæmt tilkynningu 8. februar 1940 er merkid skråsett i Berlin 8. ågust 1940, 

2. flokki, fyrir lyf handa mönnum og dýrum, efnafræðilegar afurðir til lækninga 
og heilsuverndar, lyffræðileg lyfjaefni og efnablöndur, plástra, sáraumbúðir, efni til 
útrýmingar dýra og plantna, sótthreinsunarefni, efni til varðveizlu matvæla. 

Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 8. febrúar 1960. 

Skrás. 1962, nr. 109. Tilkynnt 21. febrúar 1962, kl. 11.30 f. h., af „Minex“ 

Centrala Exportowo-Importowa Wytworów Przemyslu Mineralnego Przedsiebiostwo 
Panstwowe, verzlun, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 79, Póllandi, og 

skrásett 10. september 1962. 
Bókstafurinn W (stiliseraður) og þar fyrir neðan orðið: Wawel. 

VA] ske Nat 
ldanel 

Samkvæmt tilkynningu 6. marz 1952 er merkið skrásett í Varsjá 23. apríl 1952 
fyrir postulínsvörur. 

Skrás. 1962, nr. 110. Tilkynnt 9. marz 1962, kl. 3 e. h., af Aktieselskabet Ota, 

De forende Havre- og Rismöller, iðjurekstur og verzlun, Íslands Brygge 39, Kaup- 
mannhöfn, Danmörku, og skrásett 10. september 1962. 

Orðið: PUSSI 

Samkvæmt tilkynningu 3. október 1961 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
14. desember 1961, 31. flokki, fyrir skepnufóður. 

Skrás. 1962, nr. 111. Tilkynnt 21. febrúar 1962, kl. 11.30 f. h., af „Minex“ 

Centrala Exportowo-Importowa Wytworów Przemyslu Mineralnego Przedsiebiostwo 
Panstwowe, verzlun, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 79, Póllandi, og 

skrásett 10. september 1962. 
Bókstafurinn C inni í þríhyrningi og þar utan um blómsveigur, en fyrir neðan 

standa orðin: MADE IN POLAND. Undir þríhyrningnum, innan blómsveigsins, 
stendur orðið: CHODZIEZ. , 

í} 
Sa CHODZIE 2 

MADE IN POLAND 

Samkvæmt tilkynningu 8. nóvember 1961 er merkið skrásett í Varsjá 23. nóv- 
ember 1961 fyrir postulínsvörur.
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Skrås. 1962, nr. 112. Tilkynnt 21. februar 1962, kl. 11.30 f. h., af sama, og 
skråsett 10. september 1962. 

Orðið: WALBRZYCH, en fyrir ofan orðið er bandlaga skrauthringur og inni 
í honum skreyting. 

== 
WALBRZYCH 

Samkvæmt tilkynningu 1. marz 1955 er merkid skråsett i Varsjå 10. marz 1956 
fyrir postulínsvörur, porcelit og postulín. 

Skrás. 1962, nr. 113. Tilkynnt 21. febrúar 1962, kl. 11.30 f. h., af sama, og 

skrásett 10. september 1962. 
Bókstafirnir: P T inni í blómsveig. Yfir blómsveignum er stjarna, en fyrir 

neðan hann standa orðin: TULOWICE MADE IN POLAND. 

K ds 
FULOWICE 
MADE IN 
POLAND 

Samkvæmt tilkynningu 1. marz 1955 er merkið skrásett í Varsjá 10. marz 1956 
fyrir postulínsvörur, porcelit og postulín. 

Skrás. 1962, nr. 114. Tilkynnt 19. marz 1962, kl. 3 e. h., af Société anonyme 
belgo-canadienne Continental Pharma, iðjurekstur og verzlun, 151 avenue Louise, 
Bruxelles, Belgíu, og skrásett 10. september 1962. 

0 ISOXYL 
Merkið er skrásett í Brússel 10. maí 1960 fyrir lyf gegn berklaveiki (antituber- 

cular chemicotherapeutical agents). 

Skrás. 1962, nr. 115. Tilkynnt 30. marz 1962, kl. 11.15 f. h., af Procter & Gamble 

A. G., iðjurekstur, Luzern, Sviss, og skrásett 10. september 1962. 

Orðið: YES 

Samkvæmt tilkynningu 9. júlí 1957 er merkið skrásett í Bern 13. september 1957 
fyrir sápu og tilbúin hreinsiefni, svipuð sápum, til heimilisnotkunar. 

Skrás. 1962, nr. 116. Tilkynnt 7. apríl 1962, kl. 11.30 f. h., af Theodorus Niemeijer 
N. V., iðjurekstur og verzlun, Paterswoldseweg 43, Groningen, Hollandi, og skrá- 
sett 10. september 1962.



575 Nr. 245. 

Orðið: R O XY 

Samkvæmt tilkynningu 5. júní 1950 er merkið skrásett í Haag 14. júní 1950 
fyrir tóbak og tóbaksvörur. 

Skrás. 1962, nr. 117. Tilkynnt 7. apríl 1962, kl. 11.30 f. h., af sama, og skrásett 
10. september 1962. 

ek: MAYFLOWER 
Samkvæmt tilkynningu 11. maí 1953 er merkið skrásett i Haag 20. mai 1953 

fyrir tóbak og tóbaksvörur. 

Skrás. 1962, nr. 118. Tilkynnt 6. apríl 1962, kl. 10 f. h., af SCHERING A. G., 
iðjurekstur og verzlun, Berlin N. 65, Miillerstrasse 170/172, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 10. september 1962. 

Orðið: Pernexin 
Samkvæmt tilkynningu 8. apríl 1949 er merkið skrásett í Minchen 5. febrúar 

1951, 2. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilega framleiðslu til lækninga og heilsu- 
ræktar og lyfjablöndur. 

Skrás. 1962, nr. 119. Tilkynnt 12. apríl 1962, kl. 1.30 e. h., af Spennubreytum sf., 
iðjurekstur, Klapparstíg 26, Reykjavík, og skrásett 10. september 1962. 

Lárétt, öfugt liggjandi bókstafurinn S (riðstraumsmerkið) með ör, sem myndar 
z þvert í gegnum. Þar fyrir aftan stendur: spennubreytar s/f. 

spennubreytar 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar hluti til rafmagnsiðnaðar. 

Skrás. 1962, nr. 120. Tilkynnt 13. apríl 1962, kl. 3.40 e. h., af Terfloth & Snoek, 
verzlun, Albersloherweg 100, Múnster (Westf.), Þýzkalandi, og skrásett 13. sept- 
ember 1962. 

Orðið: Ratio 

Samkvæmt tilkynningu 30. marz 1960 er merkið skrásett í Múnchen 14. júlí 
1962, 42. flokki, fyrir akuryrkju- og garðyrkjuvörur, einkum blásóleyjar, blómafræ, 
grænmetisfræ, blómlauka og fersk blóm, aflavörur fiskveiða og dýraveiða, sérstak- 
lega nýjan, þurrkaðan og frosinn fisk sem og ferska, frysta og niðursoðna villibráð, 
lyfjavörur, efnavörur til lækninga og heilsuverndar, lyfjaefni, húðkrem til lækn- 
inga, höfuðverkjaduft, lyfjate, baðtöflur og andlitsvötn til lækninga, heftiplástra 
og sáraumbúðavatt, plöntu- og dýraeitur, flugnaveiðara, lakkrís, ungbarnanæringar- 
efni, húð- og líkamsræktarmeðöl, sérsölt til lækninga, sápur til lækninga, gúmmi- 

Endurprentað blað. 
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vörur til lækninga og heilsugæzlu, prjónavörur, einkum karlmannasokka, dömu- 

sokka, fatnaðarvörur að meðtöldum handofnum og prjónuðum fatnaðarvörum, 

sportskyrtur, nærföt, rúmfatnað og borðlín, pappírsvasaklúta, handklæði, ljós-, 

kyndi-, suðu-, kæli-, þurrkunar- og loftræstitæki, burstavörur, sérstaklega sópa, 

handsópa, gólfbursta, fægi- og fatabursta, naglabursta, tannbursta, flöskubursta og 

pensla, hreingerningaráhöld, einkum eldhúsþurrkur, gisofna hreingerningarklúta, 

gólfþvottaklúta, bónklúta, afþurrkunarklúta, þvottasvampa úr málmi og gerviefni, 

stálull, svampa og gluggaþvottaskinn, tæki til líkamsræktar og snyrtingar, kamba, 

hárspengur og hárklemmur, eldavélarhreinsiefni, hnífavörur, rakvélablöð, slerhúð- 

aðar (emaileraðar) og tinhúðaðar vörur, einkum potta og niðursuðukatla, vir- og 

blikkvörur, einkum burðarkörfur, bílfylgitækjavörur, einkum viðvörunar- og ör- 

yggiskerfi, rafkerti, þvottatæki, bílmottur, hlífðaráklæði og þokuljós, garnir, skinna- 

vörur, húsgagnafægilegi, bón, efni til að pússa leður og gera það endingargott, einkum 

skóáburð, kaðlavörur, einkum þvottasnúrur sem og seglgarn og umbúðagarn, garn- 

tegundir eins og stoppu-, sauma- og þvottagarn, tvinna, silkitvinna, öl, vín, brennda 

drykki og líkjör, baðsölt, nikkelvörur, alúminíumvörur, nefnilega potta, pönnur, katla 

og skaftpotta, vörur úr gúmmi- og gervigúmmií til tækninota, hjólbarða, tekniskar 

olíur og fitur og smurningsvörur, einkum véla- og mótorolíur, eldsneyti, benzin, 

kerti, vörur úr tré, nefnilega sópsköft, salat-mataráhöld, síldartengur og súrkáls- 

gaffla, vörur úr horni og skjaldbökuskel, vörur úr „selluloid“, nefnilega þvotta- og 

skrifstofuklemmur sem og lokklemmur og límbönd, vörur úr „polyaethyl“, nefnilega 

gljáblöð og poka til umbúða, sópsköft úr gerviefni, dömubindi, hitaflöskur (í rúm), 

rafmagnstæki, útvarpstæki, sjónvarpstæki, segulbandstæki, hljóðnema, peningakassa, 

vigtitæki, vogir, sjálfvirkar afpökkunarvélar, vélar og vélahluta fyrir brauðgerðarhús 

og kjötiðnað, nefnilega brauðdeigshnoðvélar, áskurðarvélar, kjötskurðarblandara og 

kjötkvarnir, hús- og eldhústæki, húsgögn, sérstaklega skrifstofuhúsgögn, bókaskápa, 

bókahillur, bólstruð húsgögn, stóla, stálhúsgögn, garðstóla, borð, búðarinnréttingar, 

nefnilega búðarhillur, búðarstólkolla, búðarborð, útstillingarskápa úr gleri, útstill- 

ingarborð, sjálfsafgreiðslu-hjólakörfur, búðarnauðsynjavörur, nefnilega ausur til að 

ausa matvælum í smápoka, verðmiða og skreytirenninga, grænmeti, einkum ferska 

og þurrkaða sveppi, lauka, salöt, súrkál, spergil, gúrkur og gulrætur, hýðisávexti, 

einkum ertur, baunir og flatbaunir, niðursoðið grænmeti („Leipziger Allerlei“, 

blandaður grænmetisréttur), kjötvörur, einkum nýtt kjöt, freðkjöt og reyktar kjöt- 

vörur, niðursoðið kjöt og pylsur, niðursoðinn fiskur, sardínur í olíu, niðursoðið 

alifuglakjöt, kjarnaávexti, einkum heslihnetur, möndlur og valhnetur, heslihnot- 

kjarna, möndlukjarna og valhnotukjarna heila, hakkaða eða spænda, jarðhnetur og 

jarðhnotkjarna, þurrkaða ávexti, sérstaklega steinlausar rúsínur, rúsínur, plómur, 

þurrkaðar eplasneiðar, aprikósur og perur, nýja ávexti, konfekt, aldinmauk, sælgæti 

með súkkulaðihúð, egg, niðursoðin mjólk, nýmjólkur- og undanrennuduft, osta og 

ostarétti, smjörlíki, matarfeiti, einkum flot (dýrafeiti) og kókosfeiti, flesk, krydd- 

varning, te, gervikaffi og kaffbæti, kaffi, kaffiduft, hrisgrjón, hafragrjón, bygggrjón 

og alls konar finmöluð grjón, grófmöluð grjón, mjöl, kartöflumjöl, kökumjöl, 

sagogrjón, grófmalað korn, „rasp“, matarsterkju, deigvörur, sykur, kandís, vanillu- 

sykur, ávaxtasíróp, eplasafahlaup, rófnasafahlaup, gervihunang, hunang, súpur og 

súpurétti, steikarsósur, steikarkraft, „Worcester“-sósur, súputeninga, edik og ediks- 

essensa, salt, sinnep, majones og remoulade-sósur, sterkar kryddsósur, tómatkraft, 

tertuskraut, matarlím, búðingsduft, lyftiduft, bökunarvörur, einkum vöfflur, tví- 

bökur og saltstengur, súkkulaði, súkkulaðivörur, brjóstsykur, sætindi, piparmyntur, 

konfekt, kakað, tyggigúmmí, glærar hlaupkúlur með ýmiss konar ávaxtabragði, gos- 

drykkjarduft, marsipan, gervimarsipan, „núgat“, kakósmjör, bakningaressensa, 

fóðurefni, pappírs- og pappavörur, einkum umslög, bréfblokkir, skápahillupappir, 

tertuundirlegg og pappadiskar, pappír, að meðtöldum pergamentpappir og gegn-
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sæjum pappir úr sellulosaefnum, spil, buxnahnappa, bönd, skóreimar, skóbönd og 
reimar, ofin gúmmíbönd, ritföng, teikni- og listmálaravörur, einkum teikniblokkir, 
stílabækur, glósubækur og hraðritunarblokkir, bréfklemmur, blýanta, blekblýanta, 
kúlupenna, teiknibólur, vörur til snyrtingar og líkamsræktar, andlitsvötn, hárvötn, 
hárolíur, hárkrem, „shampo“ (hárþvottaefni, lögur og duft), viðhafnarsápur, barna- 
sápur, ilmvötn, handþvottasmyrsl, fínsápur, kjarnsápur, sápuspænir, þvottasóda, 
smergilhreinsiduft, þvottaefni, málmfægiefni, skúriefni, blettavötn, salernispappir, 
þvotta-, þvottamýkingarefni og bleikingarefni, eldspýtur, vindlinga, tóbak, vindla 
og fyrir mottur. 

Skrás. 1962, nr. 121. Tilkynnt 13. apríl 1962, kl. 3.40 e. h., af Marwell Hauge A/S 
iðjurekstur og verzlun, Oslo, Noregi, og skrásett 13. september 1962. 

KE MUNTOL 
Marwell Hauge AIS 

Samkvæmt tilkynningu 31. ágúst 1959 er merkið skrásett í Oslo 13. janúar 
1960, 3. og 5. flokki, fyrir bleikiefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerningar, 
fægingar og til að ná burtu blettum, slípiefni, sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur, 
fegrunarvörur, hárvötn, tannhreinsiefni, efnablöndur til lækninga, dýralækninga og 

hreinlætis, efni til sérfæðu fyrir börn og sjúklinga, plástra og sáraumbúðir, efni 
til tannfyllingar og tannmóta, sótthreinsunarefni, efni til útrýmingar illgresis, mein- 
dýra og skordýra. 

Skrás. 1962, nr. 122. Tilkynnt 14. apríl 1962, kl. 11 f. h, af VEB Harzer Werke, 

iðjurekstur, Michaelsteiner Strasse 29, Blankenburg a. Harz, Austur-Þýzkalandi, og 
skrásett 13. september 1962. 

Milli tveggja hringa, sem opnir eru til hægri, stendur: VEB BLANKENBURG/H. 
Innan beggja hringanna og út fyrir þá til hægri stendur H W og er strik bæði yfir 
stöfunum og undir þeim. en    

Samkvæmt tilkynningu 26. april 1954 er merkið skrásett i Berlin 7. marz 1955, 
Qa.-flokki, fyrir miðstöðvarhitakatla, katlavarahluta, miðstöðvarofna, strokkfóðringu, 
bullur í vélar og steypijárn. 

Skrás. 1962, nr. 123. Tilkynnt 16. apríl 1962, kl. 11 f. h., af Farbwerke Hoechst 
Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Brúning, iðjurekstur og verzlun, 
Frankfurt/Main, Þýzkalandi, og skrásett 13. september 1962. 

Endurprentað blað. 
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Orðið: HOECHST á svörtum grunni með hvítum flötum innan hringflatar á 
lóðréttum borða, hvítum og svörtum. 

Samkvæmt tilkynningu 8. janúar 1955 er merkið skrásett í Minchen 16. nóv- 
ember 1955, 2. flokki, fyrir lyffræðilegar efnablöndur. 

   

Skrás. 1962, nr. 124. Tilkynnt 4. júní 1962, kl. 2.30 e. h., af Schering A. G., iðju- 

rekstur og verzlun, Berlín N. 65, Múllerstrasse 170/172, Þýzkalandi, og skrásett 13. 

september 1962. 

Orðið: Gondafon 
Samkvæmt tilkynningu 30. október 1948 er merkið skrásett í Munchen 17. októ- 

ber 1950, 2. flokki, fyrir lyf, efnavörur til lækninga og heilsuverndar, lyfjablöndur, 

plástra, sárumbúðalín, sáraumbúðavatt, dýra- og jurtaeitur, jurtaverndarefni, mein- 

dýraeitur, gerilsneyðingar- og rotvarnarefni (sótthreinsunarefni), efni til að halda 

matvælum ferskum og geymsluþolnum, ilmvötn, efni til líkamsræktar og snyrtingar, 

loftnæmar olíur, sápur, þvotta- og bleikingarefni, sterkju og sterkjuvörur til fegr- 

unar, litaíbætiefni til þvotta, blettahreinsunarefni, hreinsunar- og fægingarefni 

(nema fyrir leður), slípunarefni. 

Skrás. 1962, nr. 125. Tilkynnt 25. apríl 1962, kl. 3 e. h., af Wilh. Bleyle o. H. G., 
iðjurekstur og verzlun, Stuttgart-W, Rotebúhlstrasse, 120, Þýzkalandi, og skrásett 
13. september 1962. 

Í mjóum ramma eru orðin: Vetrix og BLEYLE. 

a BLEYLE 
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Samkvæmt tilkynningu 26. september 1953 er merkið skrásett i Munchen 1. júní 
1954, 3c.-flokki, fyrir skófatnað, einkum úr leðri og leðurlíki, ofin efni, prjónaefni, 
sokkavörur, ofinn og prjónaðan klæðnað, fatnað, nærföt, borðlín, rúmfatnað, líf- 
stykki, hálsknýti, axlabönd, hanzka, garn, vefnaðar- og prjónavörur, flóka. 

Skrás. 1962, nr. 126. Tilkynnt 25. apríl 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
13. september 1962. 

Stiliseruð mynd af hafmey. 

  

Samkvæmt tilkynningum 20. nóvember 1954 g 1. nóvember 1961 er merkið 
skrásett í Munchen 13. desember 1954 og 8. marz 1962, 3. flokki c—d, fyrir sokka- 
vörur, ofinn og prjónaðan fatnað, fatnað, nærföt, borðlín, rúmfatnað, baðfatnað, 
lífstykki, hálsknýti, axlabönd, hanzka, garn, spunaþráð, bólstrunarefni, pökkunar- 
efni, vefnaðar- og prjónaefni, flóka. 

Skrás. 1962, nr. 127. Tilkynnt 25. april 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
13. september 1962. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 16. nóvember 1934 er merkið skrásett í Berlin 5. febrúar 
1935, 3c.-flokki, fyrir skófatnað, sokkavörur, prjónavörur, fatnað, nærföt, hálsknýti, 
hanzka, garn, vefnaðar- og prjónavörur, flóka. 

Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 16. nóvember 1954. 

    
Skrás. 1962, nr. 128. Tilkynnt 25. april 1962, kl. 12.00, af Taylorix Organisation 

Stiegler, Hausser & Co., iðjurekstur, Stuttgart-W, Feuerseeplatz 8/14, Þýzkalandi, 
og skrásett 13. september 1962. 

Orðið: . 

Fixomat 
Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1958 er merkið skrásett i Miinchen 24. marz 

1959, 32. flokki, fyrir skrifstofuvélar, einkum rit-, reikni- og bókhaldsvélar. 
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Skrás. 1962, nr. 129. Tilkynnt 10. maí 1962, kl. 2 e. h., af Dome Chemicals, Inc., 

iðjurekstur, 1127 Myrtle Street, Elkhart, Indiana, U. S. Á., og skrásett 13. septem- 

ber 1962. 
Á hringmyndaðri umgerð stendur efst orðið: DOME. Neðri hluti umgerðarinnar 

er myndaður úr fimmföldum línum. Innan umgerðarinnar er turn. 

  

Samkvæmt tilkynningu 23. maí 1940 er merkið skrásett í Washington D. C. 24. 

desember 1940, 18. flokki, fyrir töflur til að gera Burrough's-upplausn og upplausnir 

og deig til lækninga sjúkdóma í hársverði og útbrotum (psoriasis). 

Skrás. 1962, nr. 130. Tilkynnt 11. nóvember 1961, kl. 10 f. h., af Verenigde 

Stofzuigerfabriken N. V., iðjurekstur, Willemskade 28, Leeuwarden, Hollandi, og 

skrásett 13. september 1962. 

Orðið: PUROVAC 

Samkvæmt tilkynningu 18. september 1961 er merkið skrásett í Haag 30. októ- 

ber 1961 fyrir rafknúin heimilistæki og vélar, sérstaklega ryksugur og gólffægivélar. 

Skrás. 1962, nr. 131. Tilkynnt 6. febrúar 1962, kl. 2 e. h., af Sturlaugi Jónssyni 

& Co., heildverzlun og umboðsverzlun, Vesturgötu 16, Reykjavík, og skrásett 18. 

september 1962. 

Orðið: SKÁSJÁ 

Merkið er skrásett fyrir allar tegundir Elac-fiskileitartækja, sem senda geisla 
sína lárétt eða á ská niður í sjóinn. 

Skrás. 1962, nr. 132. Tilkynnt 10. maí 1962, kl. 2 e. h., af VEB Luwal Schuhfabrik, 

iðjurekstur, Rudolf-Breitscheid-Strasse 78, Luckenwalde, Austur-Þýzkalandi, og 

skrásett 18. september 1962. 
Innan sporðskjulagaðrar umgerðar stendur í miðju orðið: LUWAL. Fyrir ofan 

og neðan orðið eru svartir reitir. 

LUW AL 
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Samkvæmt tilkynningu 3. marz 1958 er merkið skrásett i Berlin 27. mai 1958, 
öb.-flokki, fyrir skóvarning, sérstaklega inniskó. 

Skrás. 1962, nr. 133. Tilkynnt 16. maí 1962, kl. 4 e. h., af Gold Seal Company, 
210 North 4th Street, Bismarck, North-Dakota, U. S. A., og skrásett 18. september 
1962. 

Orðið: SNOWY 

Samkvæmt tilkynningu 30. janúar 1961 er merkið skrásett í Washington D. C. 
14. marz 1961, 6. flokki, fyrir þvottableiki í duftformi. 

Skrás. 1962, nr. 134. Tilkynnt 15. marz 1961, kl. 4 e. h., af Esbjerg Tovværks- 
fabrik A/S, iðjurekstur, Vardevej, Esbjerg, Danmörku, og skrásett 18. september 1962. 

Orðið: HERKULES 

Samkvæmt tilkynningu 18. desember 1959 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
25. marz 1961 fyrir alls konar kaðla, reipi, garn (twine), trossur, kapla, línur, snæri, 
seglgarn, bindigarn, fiskigarn, alls konar net, einnig fiskinet, svo og garn og þráð 
til framleiðslu allra framangreindra vara, hvort heldur búið til úr gerviefnum eða 
náttúrlegum efnum, og í hvers konar formi, þannig einnig í hnyklum og rúllum, 
tjöld, sóltjöld (markiser), presenningar, segl og sekki, þráð og garn. (Skrásetningin 
nær ekki til prjónaefna (trikotage).) 

Skrás. 1962, nr. 135. Tilkynnt 10. maí 1962, kl. 11 f. h., af Þjóðólfi h/f, útgáfu- 
starfsemi, Selfossi, og skrásett 18. september 1962. 

Orðið: 

  

  

  

Merkið er skrásett fyrir blöð, tímarit, smárit og bækur. 

Skrás. 1962, nr. 136. Tilkynnt 22. maí 1962, kl. 11 f. h., af Sambandi íslenzkra 
samvinnufélaga, verzlun, iðjurekstur og útgerð, Reykjavík, og skrásett 18. septem- 
ber 1962. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir allar fisktegundir, bæði úr sjó og fersku vatni, og 
fiskafurðir. 

Skrás. 1962, nr. 137. Tilkynnt 15. sept. 1960, kl. 11 f. h., af Clinton Engines Corpora- 
tion, a Corporation of Michigan, U.S. A., iðjurekstur, Clinton, Michigan, U.S. A., og 
skrásett 18. okt. 1962.
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Örvaroddur, med áprentuðu orðinu: CLINTON, innan ramma. 
Ei 

  

Samkvæmt tilkynningu 1. júní 1956 er merkið skrásett í Washington D. C. 15. 

febrúar 1957, 23. flokki, fyrir brennsluhreyfla, utanborðshreyfla, keðjusagir og hluta 

af þeim. 

Skrás. 1962, nr. 138. Tilkynnt 7. marz 1961, kl. 11 f. h., af Toyo Rayon Co., Ltd. 

(Toyo Rayon Kabushiki Kaisha) og Teikoku Rayon Co., Ltd. (Teikoku Jinzo-Kenshi 

Kabushiki Kaisha), iðjurekstur og verzlun, 1 of No. 1, 2-chome, Kihonbashi-Muro- 

machi, Chuo-Ko, Tokyo, Japan, og No. 44, 1-chome, Edobori-Minamidori, Nishi-ku, 

Osaka, Japan, og skrásett 18. október 1962. 

"CO TETORON 
Merkið er skrásett í Tokyo 24. marz 1958, 25., 26. og 36. flokki, fyrir fína þræði 

(staple fibre), garn og þráð, metravöru og fatnaðarvörur. 

Skrás. 1962, nr. 139. Tilkynnt 17. sept. 1959, kl. 11 f. h., af Toyo Rayon Kabushiki 
Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 1 of No. 1, 2-chome, Nihonbashi-Muro-Machi, Chuo- 

Ku, Tokyo-To, Japan, og skrásett 18. október 1962. 

| ÞYLEN 
Merkið er skrásett í Tokyo 16. og 25. ágúst 1960, 35. og 26. flokki, fyrir net, 

tvinna, kaðla og fiskilínur. 

Skrás. 1962, nr. 140. Tilkynnt 13. janúar 1962, kl. 11 f. h., af Carlsberg Bryggerierne 

Indehaver Carlsbergfondet, iðjurekstur, Vesterfelledvej 100, Köbenhavn, Danmörku, 

og skrásett 18. okt. 1962. 

Orðið: CARLSBERG 

Samkvæmt tilkynningu 21. maí 1928 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 16. júní 

1928, fyrir fæðutegundir og drykkjarvörur, læknisfræðilega og lyfjafræðilega fram- 

leiðslu, ásamt efnablöndum til sérfæðu (diætetiske præparater). 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 16. juni 1958.
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Skrás. 1962, nr. 141. Tilkynnt 13. febrúar 1962, kl. 2 e. h., af Þórhalli Sigurjóns- 
syni, umboðs- og heildverzlun, Kársnesbraut 135, Kópavogskaupstað, og skrásett 18. 
október 1962. 

Orðið: „Twist“, með 4X15 stjörnum fyrir framan, í lóðréttum röðum. 
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Merkið er skrásett fyrir skyrtur, peysur, buxur og allan ytri fatnað á karla, 
konur og börn. 

Skrás. 1962, nr. 142. Tilkynnt 4. apríl 1962, kl. 4 e. h., af Nvefni sf., efnagerð, 
pósthólf 563, Reykjavík, og skrásett 18. október 1962. 

— IS-SIL 
VATNSHRINDIR 

Merkid er skråsett fyrir vatnshrindandi silicone-efni fyrir steinsteypt mannvirki. 

Skrás. 1962, nr. 143. Tilkynnt 19. marz 1962, kl. 3 e. h., af Silkesept Aktiebolag, 
iðjurekstur og verzlun. P. O. Box 278, Malmö, Svíþjóð, og skrásett 18. október 1962. 

Orðin: handybags og Silkesept á tveimur ferhyrndum reitum. Fyrir neðan fyrr 
nefnda orðið er mynd af manni og hestshöfði. Til beggja handa eru tíglóttir fer- 
hyrningar.
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Samkvæmt tilkynningu 21. marz 1959 er merkið skrásett í Stokkhólmi 9. desember 
1960, fyrir sérstaklega innpökkuð kvennabindi úr bómull. 

Skrás. 1962, nr. 144. Tilkynnt 25. apríl 1962, kl. 3 e. h., af Theodorus Niemeijer, 

iðjurekstur og verzlun, Paterswoldseweg 43, Groningen, Hollandi, og skrásett 18. 
október 1962. 

Á svörtum ferhyrningi eru orðin: Niemeijer SAMSON HALF ZWARE SHAG 
SAMSON. Á milli tveggja síðast töldu orðanna er mynd af ljónshöfði. 

í are TNARE spe í 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1959 er merkið skrásett í Haag 9. nóvember 1959 
fyrir reyktóbak. 

Skrás. 1962, nr. 145. Tilkynnt 16. apríl 1969, kl. 11.30 f. h., af Sandos A G (Sandoz 

S. A.) (Sandoz Ltd.), iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss, og skrá- 
sett 18. október 1962. 

Bókstafurinn: S, inni í þríhyrningi. Þar fyrir neðan orðið: SANDOZ.



  

SANDOZ 
Samkvæmt tilkynningu 31. maí 1960 er merkið skrásett í Bern 25. júlí 1960, fyrir 

lyfjavörur, alcaloids, efnasambönd til lækninga og heilsuverndar, lyf, sáraumbúðir, 

plástra, efnasambönd til sérfæðu; efnasambönd til notkunar í landbúnaði; efni til 

útrýmingar meindýrum og eyðingar illgresis; efni til að vernda plöntur; skordýra- 
eitur og sótthreinsunarefni, efnablöndur til notkunar í iðnaði, einkum vefnaðar- 
iðnaði, leðuriðnaði, pappirsiðnaði og gerviefnaiðnaði; efnablöndur til heilsu- 
verndar, fegrunar og til vísindalegra nota; litunarefni, lökk, þvotta- og bleikiefni 
og sápu. 

Skrás. 1962, nr. 146. Tilkynnt 11. apríl 1960, kl. 4 e. h., af R. J. Reynolds Tobacco 
Company, iðjurekstur, Fourth & Main Streets, Winston-Salem, North Carolina, U.S. A., 

og skrásett 18. okt. 1962. 

Orðið: FORSYTH 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1960 er merkið skrásett í Washington D. C. 17. 
júlí 1962, 17. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1962, nr. 147. Tilkynnt 17. apríl 1962, kl. 11 f. h., af Plumrose Ltd. A/S 
(A/S P. & S. Plum), verzlun, Skt. Annæ Plads 26, Kaupmannahöfn, Danmörku, og 
skrásett 18. október 1962. 

Orðið: PLUMROSE 

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1940 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 12. 
október 1940, fyrir alls konar fæðutegundir, oslahleypi og ostaefni (kasein), ávexti, 
ávaxtasaft og ávaxtamauk, vín, vínanda, kaffi, te, súkkulaði, sælgæti og sætabrauð 

(konfekture). 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 12. október 1960. 

Skrás. 1962, nr. 148. Tilkynnt 22. maí 1962, kl. 10 f. h., af British-Amerian Tobacco 

Company, Limited, iðjurekstur og verzlun, Westminster House, 7 Millbank, London, 
S.W. 1, Englandi, og skrásett 20. október 1962. 

Ferstrendur skyggður einkennismiði með svörtum röndum. Í ofanverðu hægra 
horni miðans er hvit mynd af karlmanni, á svörtum fleti. Í neðanverðu vinstra horni 
miðans er sams konar mynd af konu. 

Ofarlega á hinum skyggða fleti er skráð orðið: PLAYER'S og síðan, þvert yfir 
miðann, með stórum stöfum, orðið: BACHELOR.
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Merkid er skråsett i London 22. 

tóbak. 

uni 1961, 34. flokki, fyrir unnið og óunnið E
i
 

Skrás. 1962, nr. 149. Tilkynnt 27. april 1962, kl. 3 e. h., af Societa Rhodiatoce 

S. p. A., iðjurekstur, Piazza Erculea 15, Milano, Ítalíu, og skrásett 20. október 1962. 
Á afmörkuðum hringfleti, svörtum hið innra, með hvítum ramma, sem hið ytra 

takmarkast af svartri hringferilslínu, er mynd af lóðréttum stiga og áletruninni: 
PRODOTTO DI QUALITA' og R. Á hinum hvita fleti hringflatarins er efst áletrunin: 
SCALA D'ORO og neðan við hana áletrunin: RHODIATOCE. 

PRODOTTO-DI QUALITA', 

  

Samkvæmt tilkynningu 3. ágúst 1961 er merkið skrásett í Róm 24. janúar 1962, 
fyrir drifreimar, málningarpensla, regnhlifar, pyngjur, koffort og ferðatöskur, greiður 
og aðrar snyrtivörur, bursta, límbursta og svipaða bursta, bönd og kaðla, tjöld, 
óunnið þinuefni, einþættar þinur og margþættar þinur, allt spunnið garn, ull, hross- 
hár, silki, gervisilki, sekkjabast, hamp, lín, baðmullargarn, og garn úr gerviþinum 
og tilbúnum þinum og öðrum þinum, sérstaklega línurétt tilbúin superpolyamid og 
celluloseacetat garn, og garn, sem sumpart inniheldur superpolyamid og/eða cellu- 

loseacetat garn blandað öðrum vefjarþinum, ull, hár, hrosshár, silki, gervisilki, sekkja- 
bast, hamp, lín, baðmullarvörur og vörur úr tilbúnum gerviþinum og úr öðrum þinum, 
vörur til veggfóðrunar og svipaðrar notkunar, sérstaklega vefnaðarvörur, sem sum- 

part innihalda superpolyamid og/eða cellulose acetat þinur blandaðar öðrum til- 
búnum vefjarþinum, sængurlin og borðdúka, vatnsþéttan klæðnað, nærfatnað, til- 
búinn fatnað, hatta, hanzka, og íveruklæðnað yfirleitt.
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Skrás. 1962, nr. 150. Tilkynnt 10. mai 1962, kl. 2 e. h., af V E B Metallweberei 

Neustadt, málmvefnaðargerð, Tripliser Strasse 13, Neustadt (Orla), Austur-Pyzka- 

landi, og skråsett 20. okt. 1962. 
Rétthyrndur ferhyrningur, sem skipt er í fjölda ferhyrndra reita. Á ferhyrn- 

ingnum er tvöföld umgerð, en innan hennar er bókstafurinn N. 

  

Samkvæmt tilkynningu 22. febrúar 1958 er merkið skrásett í Berlín 30. júlí 
1958, 9. f-flokki, fyrir þráðvefnað úr öllum vefanlegum málmþráðum, þráðvefnað úr 
gerviefnaþráðum, glersilkivefnað, síur fyrir rannsóknir, síuvörur til iðnaðar, loga- 
varnarsíur, málmdúka, sigti (egoutteuren) og hringsíusívalninga. 

Skrás. 1962, nr. 151. Tilkynnt 18. maí 1962, kl. 11 f. h., af Aksjeselskapet Freia, 
iðjurekstur og verzlun, Verksgatan 28, Oslo, Noregi, og skrásett 20. október 1962. 

Orðið: QUIPS 

Samkvæmt tilkynningu 22. september 1961 er merkið skrásett í Oslo 29. marz 
1962, 30. flokki, fyrir súkkulaði. kakaó, konfekt, ávaxtasælgæti (drops) og aðrar 
súkkulaðivörur og sykurvörur. Skrásetningin nær ekki til kökubúðavara (konditor- 
varer). 

Skrás. 1962, nr. 152. Tilkynnt 24. maí 1962, kl. 2 e. h., af Verksmiðjunni Herkúles 
hf., iðjurekstur, Bræðraborgarstíg 7, Reykjavík, og skrásett 20. október 1962. 

Orðið: REKKJULÍN 

Merkið er skrásett fyrir allar tegundir rúmfatnaðar. 

Skrás. 1962, nr. 153. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af Société Maurice Blanchet 

Parfums de Luxe, société anonyme, iðjurekstur og verzlun, 21 rue Pierre Dupont, 

Suresnes (Seine), Frakklandi, og skrásett 20. október 1962. 

Orðið: OPERA 
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Samkvæmt tilkynningu 9. apríl 1954 er merkið skrásett í París, 3. flokki, fyrir 
ilmefnavörur og fegrunarmeðul, sápu, andlitsfarða, loftnæmar olíur, fegrunar efna- 

blöndur, hárvatn og tannumhirðuefni. 

Skrás. 1962, nr. 154. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 20. 

október 1962. 

Orðin: CORYSE SALOMÉ 

Samkvæmt tilkynningu 3. desember 1953 er merkið skrásett í París, 3. og 21. 
flokkum, fyrir allar ilmefnavörur og fegrunarmeðul, sápu, andlitsfarða og snyrtitæki. 

Skrás. 1962, nr. 155. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 20. 

október 1962. 

Orðið: CREATION 

Samkvæmt tilkynningu 18. október 1957 er merkið skrásett í París, 3. og 21. 
flokkum, fyrir allar ilmefnavörur, sápu, andlitsfarða, snyrtivörur og snyrtitæki. 

Skrás. 1962, nr. 156. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 20. 

október 1962. 

Orðið: EPILOGUE 

Samkvæmt tilkynningu 29. september 1955 er merkið skrásett í París, 3. og 21. 
flokkum, fyrir allar ilmefnavörur, sápu, andlitsfarða, snyrtivörur og snyrtitæki. 

Skrás. 1962, nr. 157. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 20. 

október 1962. 

Orðin: PÉCHÉ PERMIS 

Samkvæmt tilkynningu 4. júlí 1957 er merkið skrásett í París, 3. flokki, fyrir ilm- 

efnavörur og fegrunarefni, hárvatn, sápu, andlitsfarða, loftnæmar olíur, fegrunar efna- 

blöndur og efni til umhirðu tanna. 

Skrás. 1962, nr. 158. Tilkynnt 12. marz 1962, kl. 11.15 f. h., af Festys A/S, iðju- 

rekstur og verzlun, Dr. Tværgade 16, Köbenhavn K., Danmörku, og skrásett 10. nóv. 

1962. 

Orðið: DAISY 

Samkvæmt tilkynningu 7. ágúst 1961 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 23. júní 
1962, 32. og 33. flokki, fyrir alls konar drykkjarvörur og saftir og aðrar efnablöndur 

til framleiðslu drykkjarvara. 

Skrás. 1962, nr. 159. Tilkynnt 4. júní 1962, kl. 11 f. h., af Sir Robert Burnett & Co. 
Limited, áfengisgerð, The Destillery, Seagrave Road, Fulham, London, S. W. 6, Eng- 
landi, og skrásett 10. nóv. 1962.
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Orðið: COSSACK. 

Merkið er skrásett í London 23. janúar 1958 fyrir vín, áfenga drykki og líkjöra. 

Skrás. 1962, nr. 160. Tilkynnt 4. júní 1962, kl. 11 f. h., af St. Jame's Tobacco Com- 

pany Limited, iðjurekstur, Westminister House, 7 Millbank, London, Englandi, og 

skrásett 10. nóv. 1962. 
Ferhyrndur einkennismiði og standa á honum margsinnis orðin: MAX Pure 

Virginia Cigarettes, en til hægri er mynd af manni, sem er að kveikja í sígarettu. 

  

Merkið er skrásett í London 26. maí 1961, 34. flokki, fyrir Virginia sígarettur. 
Skrásetningin veitir ekki einkarétt til notkunar orðsins: MAX. 

Skrás. 1962, nr. 161. Tilkynnt 6. júní 1962, kl. 3 e. h., af Atlantor hf, útflutningur 
og innflutningur, Aðalstræti 6, Reykjavík, og skrásett 10. nóv. 1962. 

Orðin: ATLANTOR-BRAND, á þríhyrndum grunni. 

  

Merkið er skrásett fyrir hraðfrysi fiskflök og aðrar fiskafurðir. 

Skrás. 1962, nr. 162. Tilkynnt 7. júní 1962, kl. 10 f. h., af Barnafatagerðinni sf, 

iðjurekstur, Hverfisgötu 32, Reykjavík, og skrásett 10. nóv. 1962. 

Orðið: HEVELLA 

Merkið er skrásett fyrir fatnað úr hvers konar efnum.
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Skrás. 1962, nr. 163. Tilkynnt 13. apríl 1962, kl. 3.40 e. h., af Industria Espanola 
de Perlas Imitacion, S. A., iðjurekstur og verzlun, Via Roma, 52 Manacor, Baleares, 

Spáni, og skrásett 10. nóv. 1962. 

Orðin; MAJORICA PEARLS 
Samkvæmt tilkynningu 7. desember 1949 er merkið skrásett í Madrid 4. marz 1960, 

fyrir gerviperlur og gimsteina úr gerviperlum. 

Skrás. 1962, nr. 164. Tilkynnt 13. júní 1962, kl. 11 f. h., af Shorko Licensing S. A., 
verzlun, Kirchengasse 13, Zoug 1, Sviss, og skrásett 10. nóv. 1962. 

SHORKO 
Samkvæmt tilkynningu 1. september 1961 er merkið skrásett í Bern 10. október 

1961, fyrir efni til umbúða og þéttingar og einangrunar, innpökkunar- og þéttiefni 
alls konar, plastþynnur til notkunar í iðju, verndarþekjur, vatnsheldar þekjur, poka 
og ílát, allt gert úr vatnsheldu plasti. 

Skrás. 1962, nr. 165. Tilkynnt 25. júní 1962, kl. 11 f. h., af Hunt Foods and 
Industries Inc., iðjurekstur og verzlun, Wilmington, Del., U. S. A., og skrásett 10. nóv. 

1962. 

one Wesson 
Samkvæmt tilkynningu 28. september 1949 er merkid skråsett i Washington, D. C., 

24. april 1951, 46. flokki, fyrir båmullarfræoliu fyrir salöt og til matargerðar. 

Skrás. 1962, nr. 166. Tilkynnt 27. júní 1962, kl. 3 e. h., af Linoleum Aktiebolaget 
Forshaga, iðjurekstur og verzlun, Almedal 2, Göteborg, Svíþjóð, og skrásett 10. nóv. 

1962. 

Orðið: FORBOLON 

Samkvæmt tilkynningu 11. febrúar 1960 er merkið skrásett í Stokkhólmi 25. maí 
1962, 19. flokki, fyrir byggingarefni úr polyvinvlklorid. 

Skrás. 1962, nr. 167. Tilkynnt 28. júní 1962, kl. 3 e. h. af Carreas Limited, iðju- 
rekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, Englandi, og skrásett 
10. nóv. 1962. 

Innan ferstrends, rétthyrnds ramma er efst afmarkaður flötur og á honum miðj- 
um borði. Þar fyrir neðan er heiðursmerki og undir því stendur: Piccadilly NUMBER 

ONE.
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# 

Piccadilly     
  

Merkið er skrásett í London 29. júní 1961, 34. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1962, nr. 168. Tilkynnt 26. júní 1962, kl. 11 f. h., af CHAMPAGNE HEID- 
SIECK £ Co. MONOPOLE SUCCESSEURS DE HEIDSIECK & Co. MAISON FONDEE 
EN 1785, Société Anonyme, iðjurekstur og veræzlun, 83, rue Coqueberts, Reims (Marne), 
Frakklandi, og skrásett 14. nóv. 1962. 

Orðið: MONOPOLE 

Samkvæmt tilkynningu 20. apríl 1955 er merkið skrásett í París, 33. flokki, fyrir 
freyðandi og ekki freyðandi kampavín og öll önnur freyðandi vin. 

Skrás. 1962, nr. 169. Tilkynnt 26. júní 1962, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
14. nóv. 1962. . 

Tvískiptur einkennismiði, í litum. Á efri hluta einkennismiðans er hringflötur 

með áletruninni: HEIDSIECK & Co REIMS, með svörtu letri á gylltum grunni. Undir 
Eringfletinum er borði, með sveigðum endum og áletrun: DRY MONOPOLE, og 
fleiri áletrunum. Til beggja handa eru bogadregnir armar, dökkgrænir að lit, með 
gylltum röndum og hvitum áletrunum: DRY MONOPOLE. Á neðri hluta hins tví- 
skipta einkennismiða er efst skjaldarmerki, gullslitað, en neðan við það áletranirnar: 
CHAMPAGNE, Dry Monopole, Heidsieck & Co., Maison Fondée en 1785, Reims, og 
fleiri áletranir, en skáhallt upp á við orðið: BRUT, í rauðum lit, með stórum stöfum.
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HAMPAGNE    

   Dry Mi öpg 
FONDET Em #85 

Samkvæmt tilkynningu 23. júní 1961 er merkið skráð í París, 33. flokki, fyrir 
freyðandi og ekki freyðandi kampavín og öll önnur freyðandi vín. 

    

   

Skrás. 1962, nr. 170. Tilkynnt 25. júlí 1962, kl. 11 f. h., af John Walker & Sons 
Limited, iðjurekstur og verzlun, 63, St. Jame's Street, London, S. W. 1, og skrásett 
14. nóv. 1962. 

Mynd af ferstrendri flösku. Rétt fyrir neðan flöskustútinn er álímdur miði. Þvert 
yfir flöskuna, skáhallt er annar miði, og á hann skráð orðin: JOHNNIE WALKER. 
Neðst á flöskunni er mynd af manni á göngu.
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Merkid er skråsett i London 3. marz 1961, 33. flokki, fyrir whisky. 

Skrås. 1962, nr. 171. Tilkynnt 26. februar 1962, kl. 4 e. h., af Warner-Lambert 
Pharmaceutical Company, idjurekstur, 201 Tobor Road, Morris Plains, New Jersey, 
U. S. A., og skrásett 14. nóv. 1962. 

Orðið: 

ATRALOSE 
Samkvæmt tilkynningu 20. desember 1961 er merkið skrásett í Washington, D. C., 

17. júlí 1962, 18. flokki, fyrir lyfjablöndur til að minnka colesterol í blóði. 

Skrás. 1962, nr. 172. Tilkynnt 29. maí 1962, kl. 11 f. h., af J. R. Geigy A.-G., iðju- 
rekstur, Schwarzwaldallee 215, Basel, Sviss, og skrásett 14. nóv. 1962.
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” PERTOFRAN 
Samkvæmt tilkynningu 12. júní 1961 er merkið skrásett í Bern 21. ágúst 1961, 

fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til lækningar eða heilsugæzlu, lyffræðileg lyfja- 
efni, kímeyðingar- og sveppaeyðingarefni (sótthreinsunarefni). 

Skrás. 1962, nr. 173. Tilkynnt 22. maí 1962, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 14. 
nóv. 1962. 

Orðið: VVU p 

Samkvæmt tilkynningu 22. desember 1948 er merkið skrásett í Bern 11. janúar 
1949, fyrir plöntuverndandi efni, efni til baráttu gegn og útrýmingar skordýra, 
óværu og meindýra, varnarefni gegn möl, efni til útrýmingar sníkjudýra manna og 
dýra, efnafræðilegar afurðir til lækninga og dýralækninga, kímeyðandi og sveppa- 
eyðandi efni (sótthreinsunarefni), efni til að viðhalda matvælum ferskum og 

óskemmdum. 

Skrás. 1962, nr. 174. Tilkynnt 19. júní 1962, kl. 11 f. h., af Mansfield Hosiery Mills 
Limited, iðjurekstur og verzlun, Botany Avenue, Mansfield, Nottinghamshire, Eng- 

landi, og skrásett 14. nóv. 1962. 

Orðið: OLYMPIC 

Merkið er skrásett í London 6. febrúar 1912, 38. flokki, fyrir fatnaðarvörur, þó 

ekki skó, stígvél eða þess háttar vörur, eða regnkápur, vatnshelda frakka, leðurfrakka 

eða slíkar vörur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. febrúar 1954. 

Skrás. 1962, nr. 175. Tilkynnt 19. janúar 1961, kl. 4 e. h, af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U. S. A., og skrásett 14. nóv. 

1962. 
Orðið: HYDÐROMET 

Samkvæmt tilkynningu 19. október 1961 er merkið skrásett í Washington, D. C., 
3. júlí 1962, 18. flokki, fyrir lyfja-efnasamsetningar til að nota við lækningu á of háum 

blóðþrýstingi. 

Skrás. 1962, nr. 176. Tilkynnt 21. nóvember 1960, kl. 5 e. h., af Sorbon S. A., Limited, 
iðjurekstur og verzlun, Rembrandt Building, Bird Street, Stellenbosch, Cape Province, 
Suður-Afríku, og skrásett 14. nóv. 1962. 

Orðið: 

SORBON 

Merkið er skrásett í Pretoria 21. nóvember 1960, 45. flokki, fyrir sígarettur.
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Skrás. 1962, nr. 177. Tilkynnt 12. febrúar 1962, kl. 11 f. h., af The American Tobacco 

Company, iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, N. Y., U.S. A., og skrásett 
14. nóv. 1962. 

Orðin: ROI-TAN 

Samkvæmt tilkynningu 31. október 1961 er merkið skrásett í Washington, D. C., 
10. júlí 1962, 17. flokki, fyrir vindla. 

Skrás. 1962, nr. 178. Tilkynnt 28. júní 1962, kl. 3 e. h., af VEB Kabelwerk Oberspree 
(KWO), iðjurekstur, Wilhelminenhofstr. 76/77, Berlin -- Oberschöneweide, Austur- 
Þýzkalandi, og skrásett 19. nóv. 1962. 

Á hringmynduðum dökkum fleti er áttstrendur hvítur flötur og snýr ein hlið 
hans upp. Fyrir ofan og neðan áttstrenda flötinn standa stafirnir: K W O. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. október 1954 er merkið skrásett í Berlin 28. október 
1955, 22. b-, 9. f- og 14. flokki, fyrir sterkstraums- og símastrengi og -leiðslur, raf- 
magnsleiðslur fyrir ökutæki og fyrir loftlinuþræði. 

Skrás. 1962, nr. 179. Tilkynnt 28. juni 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 19. 
nóv. 1962. 

Á hringmynduðum dökkum fleti er sexstrendur hvítur flötur. Utan sexstrenda 
flatarins standa, efst og neðst, stafirnir: K W O. 

B 75
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Samkvæmt tilkynningu 13. október 1954 er merkið skrásett í Berlin 5. maí 1955, 

22. b-, 9. f- og 14. flokki, fyrir sterkstraums- og símastrengi og -leiðslur, rafmagns- 

leiðslur fyrir ökutæki og fyrir loftlinuþræði. 

Skrás. 1962, nr. 180. Tilkynnt 28. júni 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 19. 

nóv. 1962. 
Á hringmynduðum dökkum fleti er jafnhliða þríhyrningur og snýr eitt hornið 

upp. Utan þríhyrningsins, við hverja hlið hans, standa stafirnir: K W O. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. október 1954 er merkið skrásett í Berlin 18. nóvember 
1955, 22. b-, 9. f- og 14. flokki, fyrir sterkstraums- og símastrengi og -leiðslur, raf- 
magnsleiðslur fyrir ökutæki og fyrir loftlinuþræði. 

Skrás. 1962, nr. 181. Tilkynnt 28. júní 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 19. nóv. 

1962.
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Stafirnir: K W O, þvert yfir hringmyndaðan, strikaðan flöt, en á honum er hvítur, 
jafnarma þríhyrningur. 

nn nn 

  

  

  

  

    

Samkvæmt tilkynningu 19. júní 1956 er merkið skrásett 24. sept. 1956, 22. b-, 3. b-, 
9. f-, 18. og 23. flokki, fyrir raftækniáhöld, strengi, leiðslur, búnað, þ. e. strengja- 
hólka, strengjaendahólka, spólukassa, strengjagreiniskápa og -kassa, þrýstijöfnunar- 
hylki, gúmmívörur, þ. e. rafgeymaker, skóhæla, tæknilegar gúmmívörur, gerviefna- 
slöngur, nákvæma málmpressaða hluti og enn fremur vélunna, mótaða málmhluti úr 
stáli, málmi og málmblöndum (buntmetall). 

Skrás. 1962, nr. 182. Tilkynnt 9. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af Scand-Disc Recording 
Company Aktiebolag, iðjurekstur, Stockholm, Svíþjóð, og skrásett 19. nóv. 1962. 

Orðin: BLACK BIRD records, með stílfærðri mynd af vængjum, á gráum efri 
hluta hringflatar. Neðri hluti hringflatarins er með svörtum takmarkalínum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 8. janúar 1962 er merkið skrásett í Stokkhólmi 11. maí 
1962, fyrir grammófónplötur. 

Skrás. 1962, nr. 183. Tilkynnt 9. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 19. 
nóv. 1962. 

Á grænum hringfleti eru bókstafirnir: PEP, á þremur hvítum, ferhyrndum flötum, 
og neðan við þá orðið: RECORDS. Yfir þveran hringinn er hvít punktalína efst og 
tvær svartar línur neðan við hana.
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Samkvæmt tilkynningu 8. janúar 1962 er merkið skrásett í Stokkhólmi 1. júní 
1962, fyrir grammófónplötur. 

Skrás. 1962, nr. 184. Tilkynnt 9. febrúar 1962, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 19. 

nóv. 1962. 
Orðin: YELLOW BIRD records, með stilfærðri mynd af vængjum, á svörtum efri 

hluta hringflatar. Neðri hluti hringflatarins er með svörtum takmarkalínum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 8. janúar 1962 er merkið skrásett í Stokkhólmi 11. maí 
1962, fyrir grammófónplötur. 

Skrás. 1962, nr. 185. Tilkynnt 5. júlí 1962, kl. 3 e. h., af Myndabókaútgáfunni, 
bókaútgáfa, pósthólf 1277, Reykjavík, og skrásett 19. nóv. 1962. 

"DODDI 
Merkið er skrásett fyrir barnabækur. 

Skrás. 1962, nr. 186. Tilkynnt 5. júlí 1962, kl. 4 e. h., af Bandalagi íslenzkra skáta, 
vegna Skátabúðarinnar í Reykjavík, verzlun, pósthólf 831, Reykjavík, og skrásett 19. 

nóv. 1962.
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Íslenzkt skátaliljumerki (myndmerki). 

  

Merkið er skrásett fyrir allar vörutegundir. 

Skrás. 1962, nr. 187. Tilkynnt 5. júlí 1962, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 19. nóv. 
1962. 

Smáramynd, merki íslenzkra kvenskáta (myndmerki). 

  

Merkið er skrásett fyrir allar vörutegundir. 

Skrás. 1962, nr. 188. Tilkynnt 7. júlí 1962, kl. 9 f. h., af Kjötveri hf, kjötiðnaður og 
verzlun, Dugguvogi 3, Reykjavík, og skrásett 19. nóv. 1962. 

Brjóstmynd af matgerðarmanni, sem styður hægri hendi á bókstafinn: k, en hinni 
vinstri á bókstafinn: ó, í orðinu: karó.
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Merkið er skrásett fyrir hvers konar kjötvörur, matar- og pylsugerðarvörur. 

Skrás. 1962, nr. 189. Tilkynnt 28. júní 1962, kl. 3 e. h., af VEB Biiromaschinen- 

werk Sömmerda, iðjurekstur, Sömmerda i. Thir., Austur-Þýzkalandi, og skrásett 19. 

nóv. 1962. 
Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 26. janúar 1962 er merkið skrásett í Berlin 9. marz 1962, 
22. b-flokki, fyrir eðlisfræðileg, kemisk, ljósfræðileg og raftækni áhöld, skriftar-, 
reikni-, samlagningar-, skrásetningar-, gataspjalda- og gataræmuvélar, þar með talinn 
elektroniskur stýriútbúnaður þeirra; elektroniskan útbúnað, sem gerður er bæði sem 
viðauki við einstakar vélar og einnig sem tengiútbúnaður eða/og til að ráða starfsgangi 
(Programmierungseinheit) við sameiningu þessara véla. 

Skrás. 1962, nr. 190. Tilkynnt 1. ágúst 1962, kl. 3 e. h., af Ardath Tobacco Com- 

pany Ltd., iðjurekstur og verzlun, 211, Piccadilly, London, Englandi, og skrásett 19. 
nóv. 1962. . 

Ferstrendur einkennismiði. Á ofanverðum einkennismiðanum er svart strik og 
fyrir ofan strikið svartur flötur, en beggja vegna við hann hvítur reitur. Á svarta 
flötinn eru letraðir tölustafirnir: 555. 

  
7 

EA 
én RN 

LM 
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Fyrir neðan strikið er skrauthringur. Innri hluti hringsins er svartur og á hann 
skráð orðin: STATE EXPRESS. 

Neðst á einkennismiðanum er svartur flötur. 
Merkið er skrásett 16. nóvember 1961, 34. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1962, nr. 191. Tilkynnt 13. júlí 1962, kl. 10.45 f. h., af Nouvelle Fabrique 
Election S. A., iðjurekstur og verzlun, Rue Numa Droz 142, La Chaux-de-Fonds, Sviss, 
og skrásett 19. nóv. 1962. 

Bókstafurinn: e, og á honum orðin: Grand Prix ELECTION Berne 1914. 

  

Samkvæmt tilkynningu 26. apríl 1951 er merkið skrásett í Bern 21. maí 1951, fyrir 
úr og hluta þeirra, úrkassa og fyrir aðra hluti til að mæla tíma. 

Skrás. 1962, nr. 192, Tilkynnt 30. júlí 1962, kl. 11.30 f. h., af Edmont, Inc. (Ohio 
corporation), iðjurekstur og verzlun, 1300 Walnut St., Coshocton, Ohio, U. S. A., og 
skrásett 19. nóv. 1962. 

Orðið: EDMONT 
Samkvæmt tilkynningu 27. október 1960 er merkið skrásett í Washington, D. C., 

29. maí 1962, 39. flokki, fyrir hanzka, vettlinga og svuntur. 

Skrás. 1962, nr. 193. Tilkynnt 8. ágúst 1962, kl. 11.30 f. h., af Lýsi hf, iðnaður, 
Reykjavík, og skrásett 19. nóv. 1962. 

Orðið: VITAL. Skáhallt þvert yfir orðið VITAL er orðið: CODLIVEROIL og 
fyrir neðan stendur með smáu letri: Product of Iceland. 

Cobfi 4 

NY Eðlon 
Merkið er skrásett fyrir þorskalýsi til skepnufóðurs. 

Skrás. 1962, nr. 194. Tilkynnt 15. ágúst 1962, kl. 11 f. h., af Sir Robert Burnett & 
Co. Limited, áfengisgerð, Seagrave Road, Fulham, London, S. W. 6, Englandi, og skrá- 
sett 19. nóv. 1962. 

Orðið: ROBKA 

Merkið er skrásett í London 7. apríl 1961, 33. flokki, fyrir áfenga drykki.
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Skrás. 1962, nr. 195. Tilkynnt 17. ágúst 1962, kl. 2 e. h., af British Ropes Limited, 
iðjurekstur og verzlun, Carr Hill, Doncaster, Yorkshire, Englandi, og skrásett 19. nóv. 
1962. 

Orðið: MARBLU 

Merkið er skrásett í London 4. júní 1958, 6. flokki, fyrir málmkaðla. 

Skrás. 1962, nr. 196. Tilkynnt 25. júlí 1962, kl. 11 f. h., af Ind Coope Limited, iðju- 

rekstur, The Brewery, Station Street, Burton-on-Trent and The Brewer, Romford, 

Essex, Englandi, og skrásett 19. nóv. 1962. 

KE DOUBLE DIAMOND 
Merkið er skrásett 7. júní 1938 i London, 43. flokki, fyrir bjór. 
Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 7. júní 1952, til 14 ára. 

Skrás. 1962, nr. 197. Tilkynnt 9. ágúst 1962, kl. 3 e. h., af Efnagerð Reykjavíkur hf, 
iðjurekstur, Laugavegi 18, Reykjavík, og skrásett 19. nóv. 1962. 

Ferhyrningur, myndaður af fjórum grönnum línum. Úr hverju horni fernings- 
ins gengur lína, jafn breið, inn í ferhyrninginn. Hinar fjórar línur mætast þannig, 
að þær mynda annan ferning, inni í hinum ytri, afmarkaðan af fjórum þríhyrningum. 
Inn í innri ferninginn ganga tvær samsíða línur frá einni hlið hans, þannig að inni 
í miðju merkiu kemur fram bókstafurinn: E, afmarkaður af grönnum línum. 

  

    
  

Merkið er skráð fyrir allar vörutegundir. 

Skrás. 1962, nr. 198. Tilkynnt 15. ágúst 1962, kl. 10 f. h., af International Anemostat 
Holding Company, iðjurekstur, 11, Commerce Street, Newark, New Jersey, U.S. A., 
og skrásett 22. nóv. 1962. 

Orðið: AN EMO STAT 

Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1954 er merkið skrásett i Washington, D. C., 13. 
marz 1956, 34. flokki, fyrir loftristar og loftræsitæki; sameinuð innsogs- og útblást- 
urstæki fyrir loftræsitæki; loftútblásturssamstæður fyrir loftræsitæki með innbyggð- 
um lömpum; háþrýsti-loftdreifisamstæður og loka, sem stjórna loftstraumi til slíkra 
tækja og stýribúnað til að stjórna slíkum lokum; stillitæki fyrir magn loftstraums 
og stefnu, svo sem loftblöðkur (dampers and vanes) og föst stillitæki fyrir loftrásir 
(baffles, deflectors); loftstokka og tengihluta fyrir þá; tengi fyrir loftristar og fylgi- 
tæki þeirra; hringa til hindrunar óhreinindamyndunar, til notkunar í sambandi við 
loftútblástursristar loftræsitækja, til að hlífa aðliggjandi veggjum fyrir óhreinind- 
um; dreifistúta fyrir kælivatn í gufuþétta; gas- og vatnsstútasamstæður fyrir kæli- 
turna; og fyrir skiljara til að skilja vatn úr lofti í loftræstitækjum.
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Skrás. 1962, nr. 199. Tilkynnt 21. júlí 1962, kl. 10 f. h., af Olof Anderssons Eftr., 
Industrigatan, Trelleborg, Svíþjóð, og skrásett 22. nóv. 1962. 

Orðið: PANORAMA 

Samkvæmt tilkynningu 23. október 1940 er merkið skrásett í Stokkhólmi 16. 
nóvember 1940, fyrir burstavörur, áhöld og efni til gluggafágunar og annarrar hreins- 
unar og fágunar, hreinsunar- og fágunarefni, þéttiefni, og asbestvörur yfirleitt, bygg- 
ingartæknileg einangrunarefni, lýsingar-, hitunar-, suðu-, kæli-, þurrkunar- og loft- 
ræstingartæki, tengi- og uppsetningarefni fyrir vatns-, baðkers- og salernislagnir, egg- 
járn, verkfæri, emaljeraðar og tinhúðaðar vörur, lása, lamir o. þ. h., málmleggingar, 
málmþráðarvörur, efni til rotvarnar og áburðar á tré, múr og málm, húsgögn, heim- 
ilis- og eldhúsáhöld, gler og vörur úr því til byggingar, við og byggingarefni yfir- 
leitt, einkum til smíði, svo sem á gluggum og dyrum og fyrir vörur, sem þar til heyra. 

Skrás. 1962, nr. 200. Tilkynnt 13. apríl 1962, kl. 11.30 f. h., af Aktieselskabet 
Lagerman Junr., verzlun, Glostrup, Danmörku, og skrásett 15. desember 1962. 

Orðið: DELFOL 

Samkvæmt tilkynningu 15. desember 1945 er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 9. des. 1946, fyrir sykur og sykurvörur, súkkulaði og súkkulaðivörur, lakkrís 
og lakkrísvörur, brjósttöflur, hálstöflur og aðrar lyfjavörur, ræsti-, hreinsi- og 
fægiefni alls konar, flugnaveiðara og alls konar pappirsvörur. 

Skrás. 1962, nr. 201. Tilkynnt 31. ágúst 1962, kl. 2.30 e. h., af Ískex hf., iðju- 
rekstur og verzlun, Akureyri, og skrásett 15. des. 1962. 

Orðið: S M 3 IR 

Merkið er skrásett fyrir súkkulaðikex. 

Skrás. 1962, nr. 202. Tilkynnt 4. sept. 1962, kl. 3 e. h., af Emser Werke AG, 
iðjurekstur og verzlun, Domat-Ems, Sviss, og skrásett 15. des. 1962. 

in GRILEN 
Samkvæmt tilkynningu 23. nóv. 1961 er merkið skrásett í Bern, 23. febrúar 

1962, fyrir kemisk efni í vefnaðarvörur, bæði hráefni og alls konar framleiðslu, 
hálf- eða fullunna. 

Skrás. 1962, nr. 203. Tilkynnt 4. sept. 1962, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
15. des. 1962 

B76
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Ki GRILENE 
Samkvæmt tilkynningu 23. nåvember 1961 er merkid skråsett i Bern 23. februar 

1962, fyrir kemisk efni i vefnadarvårur, bædi hråefni og alls konar framleidslu, 

hálf- eða fullunna. 

Skrás. 1962, nr. 204. Tilkynnt 5. sept. 1962, kl. 2 e. h., af Queens Proprietaries 

Limited. iðjurekstur, Victoria Works, Fallows Road, Sparkbrook, Birmingham, 

Englandi, og skrásett 15. des. 1962. 

ii FLAVOX 
Merkið er skrásett í London 21. marz 1930, í 42. flokki, fyrir ídýfudutt, ídýfulit 

og bragðbætandi lit og íidýfusalt. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 21. marz 1958. 

Skrás. 1962, nr. 205. Tilkynnt 6. sept. 1962, kl. 3 e. h., af Aktiebolaget Tikamin, 

iðjurekstur og verzlun, Hássleholm, Svíþjóð, og skrásett 15. des. 1962. 

Orðið: DINITROL 

Samkvæmt tilkynningu 13. júlí 1945 er merkið skrásett í Stokkhólmi 28. des. 

ember 1945, fyrir ryðvarnarefni. 
Skrásetning vörumerkisins var endurnýjuð 11. nóvember 1955. 

Skrás. 1962, nr. 206. Tilkynnt 6. sept. 1962, kl. 11 f. h., af Farbenfabriken 

Bayer Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 

landi, og skrásett 15. des. 1962. 

me PRIOVIT 
Samkvæmt tilkynningu 28. október 1936 er merkið skrásett i Berlin 29. mai 

1936, í 2. flokki, fyrir læknislyf fyrir menn og dýr, efnafræðilegar afurðir til lækn- 

inga og heilsufræðilegra markmiða, lyffræðileg lyfjaefni og efnablöndur, sáraum- 

búðaefni, dýra- og plöntu- útrýmingarefni, sótthreinsunarefni, varðveizluefni 

matvæla. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 29. mai 1946. 

Skrás. 1962, nr. 207. Tilkynnt 10. sept. 1962, kl. 11 f. h., af The Noxzema 

Chemical Company, iðjurekstur, 32nd and Falls Cliff Road, Baltimore, Maryland, 

U. S. A., og skrásett 15. des. 1962. 

ið COVER GIRL 
Samkvæmt tilkynningu 10. júlí 1943 er merkið skrásett í Washington D. C. 

21. desember 1943, í 6. flokki, fyrir fegrunarmeððl — nefnilega andlitsduft, andlits- 

farða, varalit, andlitskrem, augnabrúnalit, og ilmvötn.
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Skrás. 1962, nr. 208. Tilkynnt 11. sept. 1962, kl. 11 f. h., af Minsal Limited, 
malarastarfsemi, Victoria Works, Wincham, Northwich, Cheshire, Englandi, og 

skrásett 15. des. 1962. 

Orðið: 

Merkið er skrásett í London 15. maí 1934, í 42. flokki, fyrir steinefni (mineral 

substances) til að nota sem efnishluta í fæðu handa dýrum og alifuglum. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 15. maí 1962. 

Skrás. 1962, nr. 209. Tilkynnt 18. sept. 1962, kl. 2 e. h., af American Cyanamid 

Company, iðjurekstur og verzlun, Berdan Avenue, New Jersey, U. S. A., og skrá- 

sett 22. des. 1962. ad FERRO-MANDETS 
Samkvæmt tilkynningu 15. janúar 1962 er merkið skrásett i Washington, D. C., 

31. júlí 1962, í 18. flokki, fyrir tyggjanlegar, blóðaukandi töflur. 

Skrás. 1962, nr. 210. Tilkynnt 12. september 1962, kl. 3 e. h., af Efnagerð Reykja- 
víkur hf., iðjurekstur, Laugavegi 16, Reykjavík, og skrásett 20. desember 1962. 

CC VIKING CLUB 
Merkið er skrásett fyrir kemisk efni, föst og fljótandi; lyf fyrir menn og 

skepnur; plástra, sáraumbúðir og hjúkrunarvörur; efni til útrýmingar á dýrum, 
skorkvikindum og jurtum; efni til varðveitingar á matvælum; rotvarnar- og þráa- 
varnarefni; bað- og snyrtingarefni; svita- og lykteyðandi og stoppandi efni; snyrti- 
vöruefni; fegrunarefni og fegrunarvörur alls konar; heilsu- og baðsalt; fótabaðsalt; 
tannkrem, munnhreinsunar-sápu og efni alls konar, fljótandi og föst; hárvötn, 
andlitsvötn, rakvötn og ilmvötn; raksápur og rakkrem; hárkrem, hráolíur og hár- 
feiti alls konar; hárþvottaefni og skolunarefni alls konar; hárlitunar-, lagningar- 
og bylgjunarefni alls konar; háreyðingarefni; húðkrem, áburð og ilmsmyrsl alls 
konar; varaliti, varasmyrsl og salva alls konar; augnabrúna- og augnháralit og 
annan andlitsfarða; andlits-, líkams- og baðpúður og duft alls konar; sólbrúnandi 

efni og áburði alls konar; sólbrunavarnarefni og áburði alls konar; snyrti- og 
hreinlætisvörur alls konar fyrir konur, karla og börn; smábarna hreinlætis- og 
húðvörur alls konar; sótthreinsunarefni alls konar, föst og fljótandi; ilmolíur og 
bragðolíur og efni alls konar; reykelsi; sápur; þvottalegi, þvottaduft og önnur 
þvottaefni, blævatn, klórlausnir, klórkalk og önnur efni, föst og fljótandi til bleik- 

ingar og aflitunar; þvottabláma; sterkju, plaststerkju og sterkjuefni; blettavatn og 
blettaafmáunarefni, ryðvarnarefni: efni til fágunar, slípunar, gljáningar og varð- 
veitingar á tré, leðri, málmum, steini og leirvörum; gluggakrit og sápu, glerþvotta- 
efni, skúriduft, fægilög og önnur fægi- og hreinsunarefni og vörur; skósvertu, 
skóbrúnu, skóhvítu, skófeiti, lakkáburð og alls konar áburð á skó og stígvél; bón, 
gólfbón, húsgagnabón, bilabón og alls konar áburð á gólf, húsgögn, bila og aðra
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hluti; skíðaáburð; gleraugnaáburð; blek alls konar; litarefni alls konar, liti og 

málningu alls konar; lökk, fernís, terpintínu og bæs; harpix, lím og límefni; 
slikju- og sútunarefni; lýsingarefni; vax, kátsjúk, gúttaperka og balata og vörur úr 
kátsjúki, gúttaperka og balata og líki þeirra efna; latex og latexvörur, gerviharpixa 
og plastisk efni; eldspýtur, flugelda og stjörnuljós alls konar; tekniskar olíur og 
feiti; smurningsefni; frostlög; bik, asfalt og tjöru; þéttiefni, kalk og sement; 
áburð; akuryrkju-, skógræktar-, garðræktar-, landbúnaðar og fiskveiðaafurðir; 
matarliti; krydd og kryddvörur alls konar; ídýfur; tómatsósu og alls konar sósur; 
sinnep; vanillusykur, vanillínsykur og vanillintöflur; edik, ediksýru, vinsyru og 

sítrónusýru; brauðgerðarefni; kökugerðarefni; súkkat; makkaróni og spaghetti; 
lyftiduft, eggjaduft og eggjagult; kremduft; búðingsduft; malt; öl alls konar; borð- 
vín, heit vín og brennd vín og drykki; vínanda; sosdrykki, óáfenga drykki og 
aldinsafa; saftir alls konar; litað sykurvatn með kjörnum; kjarnadrykkjardutft, 
kjarnadrykkjartöflur og önnur þurrefni til gosdrykkja-, kjarnadrykkja- og ávaxta- 
drykkja-gerðar; bökunardropa alls konar; essensa alls konar; kakaó; súkkulaði; 

konfekt; brjóstsykur og aðrar sykurvörur; sykraða ávexti, tyggigúmmí og blöðru- 
gummi; marsípan; lakkrís; lakkríspillur, mentólpillur og hálspillur alls konar; 
gúmmítöflur; munngæti alls konar; tóbak, tóbaksafurðir, vindlinga, vindla, 

vindlingapappír, neftóbak og munntóbak. 

Skrás. 1962, nr. 211. Tilkynnt 27. sept. 1962, kl. 4 e. h., af British-American 

Tobacco Company, Limited, iðjurekstur og verzlun, Westminster House, 7 Millbank, 
London, S. W. 1, Englandi, og skrásett 22. desember 1962. 

HE LEGATION 
Merkið er skrásett i London 20. desember 1961, í 34. flokki, fyrir unnið og 

óunnið tóbak. 

Skrás. 1962, nr. 212. Tilkynnt 27. sept. 1962, kl. 4 e. h., af sama og skrásett 

22. desember 1962. 
Ílangur, hvítur einkennismiði. Efst á miðanum er mynd af báti undir fullum 

seglum. Þvert yfir miðjan einkennismiðann stendur: 

  

Solamt 

      
Merkið er skrásett í London 6. október 1961, í 34. flokki, fyrir unnið og 

óunnið tóbak.
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IL. 
Samkvæmt 10. gr. 1. nr. 43 13. nóv. 1903, um vörumerki, hefur skráning eftir- 

greindra vörumerkja verið endurnýjuð á árinu 1962: 

Skrás. 1912, nr. 2. Lever Brothers, Port Sunlight Limited, Port Sunlight Cheshire, 
Englandi, frá 4. janúar 1962. 

Skrás. 1912, nr. 5. Vinola Company, Limited, London, Englandi, frá 4. janúar 
1962. 

Skrás. 1912, nr, 7. O. Mustad & Sön, Oslo, Noregi, frá 12. marz 1962. 

Skrás. 1912, nr. 8. British-American Tobacco Company, Limited, London Eng- 
landi, frá 30. marz 1962. 

Skrás. 1912, nr. 10. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 30. marz 1962. 

Skrás. 1912, nr. 12. Sláturfélag Suðurlands, Reykjavík, frá 12. júní 1962. 
Skrás. 1912, nr. 13. Sláturfélag Suðurlands, Reykjavík, frá 12. júní 1962. 
Skrás. 1922, nr. 1. Libby, McNeill £ Libby, Chicago, U. S. A., frá 25. febrúar 

1962. 

Skrás. 1922, nr. 12. The B. F. Goodrich Company, New York, U. S. A., frá 8. 
juni 1962. 

Skrás. 1922, nr. 19. Meltis, Ltd., London, Englandi, frá 25. ágúst 1962. 

Skrás. 1922, nr. 24. British-American Tobacco Company, Limited, frá 10. nóvem- 
ber 1962. 

Skrás. 1922, nr. 26. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 10. nóvember 1962. 

Skrás. 1922, nr. 29. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 10. nóvember 1962. 

Skrás. 1922, nr. 30. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 10. nóvember 1962. 

Skrás. 1922, nr. 31. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 10. nóvember 1962. 

Skrás. 1922, nr. 32. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 10. nóvember 1962. 
Skrás. 1922, nr. 35. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 10. nóvember 1962. 
Skrás. 1922, nr. 36. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 10. nóvember 1962. 

Skrás. 1932, nr. 1. Pet Milk Company, St. Louis, Missouri, U. S. A., frá 29. janúar 
1962. 

Skrás. 1932, nr. 3. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayer- 
werk, Þýzkalandi, frá 25. febrúar 1962. 

Skrás. 1932, nr. 4. A/S De Danske Spritfabrikker, Köbenhavn, Danmörku, frá 
10. marz 1962. 

Skrás. 1932, nr. 9. Vacuum Oil Company A/S, Köbenhavn, Danmörku, frá 30. 
april 1962. 

Skrás. 1932, nr. 10. Humble Oil & Refining Company, Wilmington, Delaware, og 
Houston, Texas, U. S. A., frá 26. maí 1962. 

Skrás. 1932, nr. 12. Thomas Hedley & Co., Ltd., Newcastle-on-Tyne, Englandi, 
frá 8. ágúst 1962. 

Skrás. 1932, nr. 13. Aspro-Nicholas Limited, Slough, Buckinghamshire, Eng- 
landi, frá 2. september 1962. 

Skrás. 1932, nr. 17. H. Ólafsson & Bernhöft, Reykjavík, frá 29. október 1962. 
Skrás. 1932, nr. 18. O. Johnson £ Kaaber, Reykjavík, frá 29. október 1962.
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Skrás. 1932, nr. 19. John Dewar & Sons, Limited, Perth, Skotlandi og London, 

Englandi, frá 29. október 1962. 
Skrás. 1932, nr. 23. Hf. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 26. nóvember 1962. 
Skrás. 1932, nr. 24. Hf. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 15. desember 1962. 

Skrás. 1932, nr. 25. Hf. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 15. desember 1962. 

Skrás. 1942, nr. 1. South Penn Oil Company, Los Angeles, U. S. A., frá 3. febrúar 

1962. 
Skrás. 1942, nr. 12. Akticbolaget Kanthal, Hallstahammar, Svíþjóð, frá 11. marz 

1962. 
Skrás. 1942, nr. 16. Gor-Ray, Limited, London, Englandi, frá 26. júní 1962. 

Skrás. 1942, nr. 17. British Van Heusen (Sales), Limited, London, frá 27. júlí 

1962. 
Skrás. 1942, nr. 21. Reckitt, Colman, Cheswick (Overseas) Limited, Hull, Eng- 

landi, frá 31. ágúst 1962. 
Skrás. 1942, nr, 22. Reckitt, Colman, Cheswick (Overseas) Limited, Hull, Eng- 

landi, frá 31. ágúst 1962. 
Skrás. 1942, nr. 24. The House of Seagram, Inc., New York, U. S. A., frá 14. októ- 

ber 1962. 
Skrás. 1942, nr. 25. Lejbölle Mejeri (The Lejbölle Dairy Co. Ltd.) A/S, Kaup- 

mannhöfn, Danmörku, frá 7. nóvember 1962. 

Skrás. 1942, nr. 32. Citrus Products Company, Chicago, U. S. A., frá 14. nóvem- 

ber 1962. 
Skrás. 1942, nr. 33. Gísli Gíslason, Vestmannaeyjum, frá 14. nóvember 1962. 

Skrás. 1942, nr. 35. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Gautaborg, Svíþjóð, 

frá 4. desember 1962. 
Skrás. 1942, nr. 36. The Marconiphone Company Limited, Hayes, Middlesex, Eng- 

landi, frá 4. desember 1962. 

Skrás. 1952, nr. 4. Mayborn Products Limited, London, Englandi, frá 5. janúar 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 5. Mayborn Products Limited, London, Englandi, frá 5. janúar 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 6. Antonio Puig Castello, Barcelona, Spáni, frá 7. janúar 1952. 

Skrás. 1952, nr. 7. Schenley Industries, Inc., New York, U. S. A., frá 7. janúar 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 8. David Kahn, Inc., North Bergen, New Jersey, U. S. A., frá 29. 

janúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 9. Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, frá 

29. janúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 10. Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, 

frá 29. janúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 11. Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, 

frá 29. janúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 12. Ásgarður hf., Reykjavík, frá 29. janúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 13. Kleinol-Production G. m. b. H., Hamborg, Þýzkalandi, frá 

21. febrúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 14. Philip Morris Incorporated, New York, U. S. A. frá 21. 

febrúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 15. Philip Morris Incorporated, New York, U. S. A., frá 21. 

febrúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 16. Philip Morris Incorporated, New York, U. S. A., frá 21. 

febrúar 1962. 
Skrás. 1952, nr. 17. Nýja skóverksmiðjan hf., Reykjavík, frá 21. febrúar 1962.
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Skrás. 1952, nr. 18. Philip Morris Incorporated, New York, U. S. A., frá 21. 
febrúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 19. Allis-Chalmers Manufacturing Company, Milwaukee, Wis- 
consin, U. S. A., frá 5. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 20. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 5. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 21. Madsen & Wivel A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 5. 

marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 22. James Beresford & Sons Limited, Birmingham, Englandi, 
frá 7. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 23. Mead Johnson & Company, Evansville, Indiana, U. S. A., frá 

7. marz 1962. 
Skrás. 1952, nr. 24. Revlon, Inc., Delaware, U. S. A., frá 21. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 25. Revlon, Inc., Delaware, U. S. A., frá 21. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 26. Revlon, Inc., Delaware, U. S. A., frá 21. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 29. Union Carbide Corporation, New York, N. Y., U. S. A., frá 

25. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 32. Captain Morgan Rum Distillers Limited, Glasgow, C. 2, Skot- 
landi, frá 25. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 34. Botany Industries, Inc., Passaic, New Jersey, U. S. A., frá 
2. apríl 1962. 

Skrás. 1952, nr. 36. Lacher & Co., Pforzheim, Þýzkalandi, frá 16. apríl 1962. 
Skrás. 1952, nr. 37. Biberwerk G. m. b. H., Köln/Rhein, Þýzkalandi, frá 16. apríl 

1962. 

Skrás. 1952, nr. 42. International Business Machines Corporation, New York, 

U. S. A., frá 2. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 46. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U. S. A., 
frá 14. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 47. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U.S. A., 
frá 14. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 48. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U. S. A., 
frá 14. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 49. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U. S. A., 
frá 14. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 50. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U.S. A., 
frá 14. mai 1962. 

Skrás. 1952, nr. 51. Skinnaverksmiðjan Iðunn, Akureyri, frá 21. mai 1962. 

Skrás. 1952, nr. 52. Skinnaverksmiðjan Iðunn, Akureyri, frá 21. maí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 53. Ullarverksmiðjan Gefjun, Akureyri, frá 21. maí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 54. John Mackintosh & Sons Limited, Halifax, Yorkshire, Eng- 

landi, frá 7. júní 1962. 

Skrás. 1952, nr. 60. Honig Foods Limited, Koog aan de Zaan, Hollandi, frá 26. 
júní 1962. 

Skrás. 1952, nr. 62. Willows Francis Limited, Ashley Works, Ashley Road, 
Epsom, Surrey, Englandi, frá 26. júní 1962. 

Skrás. 1952, nr. 64. Imudico International Musical Distributing Co. A/S Kaup- 
mannahöfn, Danmörku, frá 8. júlí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 65. Rodania S/A, Grenchen, Sviss, frá 8. juli 1962. 
Skrás. 1952, nr. 66. E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 

Delaware, U. S. A., frá 8. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 67. Antonio Puig Y Cia, Barcelona, Spáni, frá 19. júlí 1962.



Nr. 245. 610 

Skrás. 1952, nr. 68. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 19. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 69. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 19. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 70. Pepsodent Limited, London, Englandi, frá 28. júlí 1962. 

Skrás. 1952, nr. 75. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 29. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 76. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 29. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 77. Van den Berghs (Export) Limited, London, Englandi, frá 

29. júlí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 78. International Business Machines Corporation, New York, 

U. S. A., frá 20. ágúst 1962. 
Skrás. 1952, nr. 82. Lady hf., Reykjavík, frá 2. september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 83. Sinclair Refining Company, New York, U. S. A., frá 11. 

september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 84. The Benjamín Electric Limited, Brantwood Road, Tottenham, 

London, Englandi, frá 11. september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 85. Sinclair Refining Company, New York, U. S. A., frá 11. 

september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 86. Sinclair Refining Company, New York, U. S. A., frá 11. 

september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 87. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, U. S. A., frá 28. 

september 1962. 
Skrás. 1952, nr. 98. Dad's Root Beer Company, Chicago, Illinois, U. S. A., frá 

9. október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 104. J. & P. Coats Limited, Paisley, Skotlandi, frá 14. október 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 105. J. & P. Coats Limited, Paisley, Skotlandi, frá 14. október 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 106. Zenith Radio Corporation, Chicago, Illinois, U. S. A., frá 

14. október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 107. Sinclair Refining Company, New York, U. S. A., frá 14. 

október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 108. The Pillsbury Company, Minneapolis, Minnesota, U. S. A., 

frá 29. október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 111. Philip Morris Incorporated, New York, U. S. A., frá 29. 

október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 112. The Pillsbury Company, Minneapolis, Minnesota, U. S. A., 

frá 31. október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 113. Radio Corporation of America, New York, U. S. A., frá 31. 

október 1962. 
Skrás. 1952, nr. 116. Mayborn Products Limited, London, Englandi, frá 10. nóvem- 

ber 1962. 
Skrás. 1952, nc. 120. Humble Oil £ Refining Company, Wilmington, Delaware, 

og Houston, Texas, U. S. A., frá 10. nóv. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 121. Ford Motor Company Limited, London, Englandi, frá 24. 

nóv. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 122. Abdulla & Company Limited, London, Englandi, frá 24. 

nóv. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 124. Thomas Hedley £ Co. Limited, Newcastle-on Tyne, Englandi, 

frá 24. nóv. 1962.
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Skrás. 1952, nr. 126. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 127. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 128. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýgzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 129. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 130. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 131. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 132. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 133. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 134. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 135. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi, frá 11. des. 1962. 

Skrás. 1952, nr. 136. Radio Corporation of America, New York, U. S. A., frá 18. 
des. 1962. 

Skrás. 1962, nr. 137. Apiezon Products Limited, London, Englandi, frá 13. des. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 138. Kooh-i-Noor, tuzkarna L. e. C. Hardtmuth, národni podnik, 

Ceske Budejovice, Tékkóslóvakíu, frá 13. desember 1962. 
Skrás. 1952, nr. 139. Ford Motor Company, Limited, London, Englandi, frá 

13. des. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 140. Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, 

frá 13. des. 1962. 
Skrás. 1952, nr. 141. Williams & Humbert Limited, London, Englandi, frá 17. des. 

1962. 
Skrás. 1952, nr. 142. Williams & Humbert Limited, London, Englandi, frá 17. des. 

1962. 
. Skrås. 1952, nr. 143. Rexona Proprietary Limited, Sydney, New South Wales, 
Astralíu, frá 17. des. 1962. 

III 
Enn fremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni skv. 10. 

og 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1922, nr. 3. O. Johnson & Kaaber, Reykjavík, frá 28. febrúar 1962. Endur- 
skrásett sem nr. 64, frá 18. júní 1962. 

Skrás. 1922, nr. 4. O. Johnson & Kaaber, Reykjavík, frá 26. maí 1961. 
Skrás. 1922, nr. 7. British-American Tobacco Company, Limited, frá 11. april 1962. 
Skrás. 1922, nr. 14. Sophus Berendsen A/S, Kaupmannahöfn, Danmörk, frá 20. 

júlí 1962. 
Skrás. 1922, nr. 17. Spillers, Limited, Liverpool og London, Englandi, frá 15. 

ágúst 1922. 
Skrás. 1922, nr. 21. The Denver Chemical Manufacturing Company, Denver, 

Coloradu, U. S. A., frá 25. september 1962. 
Skrás. 1922, nr. 33. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 10. nóvember 1962. 
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Skrás. 1932, nr. 

Skrás. 1932, nr. 
frá 10. marz 1962. 

Skrás. 1932, nr. 6, Hf. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. desember 1958. 

Skrás. 1932, nr. 8. Vacuum Oil Company A/S, Köbenhavn, Danmörku, frá 30. 

april 1962. 
Skrás. 1932, nr. 11. Vacuum Oil Company A/S, Köbenhavn, Danmörku, frá 28. 

maí 1962. 
Skrás. 1942, nr. 2. London Abrasives Limited, Tottenham, Middlesex, Englandi, 

frá 9. febrúar 1962. 
Skrás. 1942, nr. 3. Libby, McNeill & Libby, Chicago, U. S. A., frá 9. febrúar 1962. 

Skrás. 1942, nr. 6. Metropolitan-Vickers, Electrical Company, Limited, London, 

Englandi, frá 6. marz 1962. 
Skrás. 1942, nr. 7. The Nottingham Manufacturing Company, Limited, Lough- 

borough, Englandi, frá 6. marz 1962. 
Skrás. 1942, nr. 8. The Nottingham Manufacturing Company, Limited, Lough- 

borough, Englandi, frá 6. marz 1962. 
Skrás. 1942, nr. 23. Poul Jones and Company, Inc., Baltimore, U. S. A., frá 14. 

október 1962. 
Skrás. 1942, nr. 26. Gísli Halldórsson, hf., Reykjavík, frá 7. nóvember 1962. 

Skrás. 1942, nr. 27. Gísli Halldórsson, hf., Reykjavík, frá 7. nóvember 1962. 
Skrás. 1942, nr. 28. Gísli Halldórsson, hf., Reykjavík, frá 7. nóvember 1962. 
Skrás. 1942, nr. 29. Vélsmiðjan Jötunn hf., Reykjavík, frá 7. nóvember 1962. 
Skrás. 1942, nr. 30. Badische Anilin- & Soda Fabrik, Ludwigshafen/Rhein, 

Þýzkalandi, frá 14. nóvember 1962. 

Skrás. 1942, nr. 31. Badische Anilin- & Soda Fabrik, Ludwigshafen/Rhein, 
Þýzkalandi, frá 14. nóvember 1962. 

Skrás. 1952, nr. 1. Ermen & Engels, Engelskirchen við Köln, Þýzkalandi, frá 5. 
janúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 2. Ermen & Engels, Engelskirchen við Köln, Þýzkalandi, frá 5. 
janúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 3. Ermen & Engels, Engelskirchen við Köln, Þýzkalandi, frá 5. 
janúar 1962. 

Skrás. 1952, nr. 27. J. H. Birtwistle & Company Limited, Haslingden, Lancashire, 
Englandi, frá 21. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 28. J. H. Birtwistle & Company Limited, Haslingden, Lancashire, 
Englandi, frá 21. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 30. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. desember 1958. 
Skrás. 1952, nr. 31. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. desember 1958. 
Skrás. 1952, nr. 33. J. H. Birtwistle & Company Limited, Haslingden, Lancashire, 

Englandi, frá 25. marz 1962. 

Skrás. 1952, nr. 35. Verksmiðjan Fram hf., Reykjavík, frá 16. apríl 1962. 
Skrás. 1952, nr. 38. Thomas S. Cunningham, Limited, Kilmarnock, Skotlandi, 

frá 17. april 1962. 
Skrás. 1952, nr. 39. Robertson Radio-Elektro, Egersund, Noregi, frá 17. april 1962. 
Skrás. 1952, nr. 40. Emaljeverket A/S, Oslo, Noregi, frá 17. april 1962. 
Skrás. 1952, nr. 41. Koh-I-Noor Bilovec, národni podnik, Bilovec na Morave, 

Tékkóslóvakíu, frá 2. maí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 43. Emaljeverket A/S, Oslo, Noregi frá 2. maí 1962. 
Skrás. 1952, nr. 44. Verksmiðjan Fram hf., Reykjavík, frá 26. april 1955. 
Skrás. 1952, nr. 45. Heinrich Lauz Aktiengesellschaft, Mannheim, Þýzkalandi, 

frá 10. mai 1962. 

H. Ólafsson & Bernhöft, Reykjavík, frá 25. febrúar 1952. 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzkalandi,



Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 

frå 26. juni 1962. 
Skrås. 1952, nr. 

Skrås. 1952, nr. 

Detroit, Michigan, U. S. 
Skrås. 1952, nr. 72. 

Detroit, Michigan, U. S. 

Skrås. 1952, 
28. juli 1962. 

Skrås. 1952, 
október 1961. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

Skrås. 

A., frå 29. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Englandi, 

Skrás. 

Skrás. 

Englandi, 

Skrás. 

Skrás. 

1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 
1952, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 
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- Konráð Þorsteinsson, Sauðárkróki, frá 7. júní 1962. 
. Tavaro S. A., Genf., Sviss, frá 10. júní 1962. 
. Hlutafálagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. desember 1958. 
. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. desember 1958. 
. Hlutafélagið Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 2. desember 1958. 
. Hydroponic Chemical Company, Inc., Copley, Ohio, U.S. A., 

63. A. & A. Crawford Limited, Leith, Skotlandi, frá 8. júlí 1962. 

73. 

74. 

október 1962. 

1952, 
1952, 
1952, 
1952, 

frá 10. 
1952, 

1952, 
frá 10. 

1952, 
1952, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

110. 
114. 
115. 
117. 

- Studebaker-Packard Corporation, South Bend, Indiana, og 
A., frá 28. júlí 1962. 
Studebaker-Packard Corporation, South Bend, Indiana, og 
A., frá 28. júlí 1962. 
Gallager & Burton, Inc., Bristol, Pennsylvania, U. S. A., frá 

Kaffibætisverksmiðjan O. Johnson & Kaaber hf., frá 14. 

. Hf. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 

. Hf. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 8. marz 1958. 

. Idol, Inc., New York, U. S. A., frá 2. september 1962. 

. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík. frá 30. sept. 1962. 
Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 

. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
- Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 30. sept. 1962. 
. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 9. okt. 1969. 

. Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 9. okt. 1962. 
- Sælgætisgerðin Víkingur, Reykjavík, frá 9. okt. 1962. 
. Kristján Siggeirsson hf., Reykjavík, frá 9. okt. 1962. 
. Holophane Ltd., London, Englandi, frá 14. okt. 1962. 

109. The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, U. S. 

Hf. Haukar, Reykjavík, frá 29. okt. 1962. 
Vélsmiðjan Héðinn hf., Reykjavík, frá 10. nóv. 1962. 
Hf. Shell á Íslandi, Reykjavík, frá 5. des. 1958. 
George W. Horner & Co. Ltd., Chesterle-Street, Durham, 

nóv. 1962. 
nr, 118. George W. Horner & Co. Ltd., Chesterle-Street, Durham, 

Englandi, frá 10. nóv. 1962. 
nr. 119. George W. Horner & Co. Ltd., Chesterle-Street, Durham, 
nóv. 1962. i 

nr. 123. Vinnufatagerd Íslands hf., Reykjavik, frá 24. nóv. 1962. 
nr. 125. Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Pyzka- 

landi, frå 11. des. 1962. 
Skrås. 1952, nr. 144. Lipton Limited, London, Englandi, frå 17. des. 1962. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavik, 31. desember 1962. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

28. ágúst 1961 var Jean E. Chaput skipaður til þess að vera vararæðismaður 

Íslands í Montreal. 
99. nóvember 1961 var Ólafur Stefánsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera 

fulltrúi í fjármálaráðuneytinu frá þeim degi að telja. . 

99. desember 1961 var Leif Dundas skipaður ræðismaður Íslands í Lissabon. 

2. janúar 1962 var Haraldi Kröyer, deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu, falið 

að gegna störfum sem sendiráðunautur við sendiráð Íslands í Moskva frá 15. janúar 

1962 að telja. 
5. janúar 1962 var endurnýjuð skipun þeirra Ármanns Snævarr, háskólarektors, 

Birgis Thorlacius, ráðuneytisstjóra, og dr. Steingríms J. Þorsteinssonar, prófessors, 

í stjórn Menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi (The United States Educational 

Foundation in Iceland). — Skipunin gildir til 31. desember 1962. 

6. janúar 1962 var Hannesi Finnbogasyni, héraðslækni í Blönduóshéraði, veitt 

lausn frá embætti frá 1. marz 1962 að telja. 

13. janúar 1962 voru Halldór Halldórsson, prófessor, Magnús Gíslason, 

námsstjóri, og Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, skipaðir til að taka sæti Í nefnd, 

er fjalla skyldi af íslenzkri hálfu um framkvæmd ályktunar Norðurlandaráðs nr. 

3/1957 um þýðingar íslenzkra og finnskra sérfræðirita á önnur Norðurlandamál. 

16. janúar 1962 var Þorleifur Thorlacius, deildarstjóri, skipaður forsetaritari 

frá 15. janúar að telja í stað Haralds Kröyer, sem hafði fengið lausn frá starfinu 

að eigin ósk. 
19. janúar 1962 var staðfest ráðning Daniels Fjeldsted, fyrrv. héraðslæknis, 

sem aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Álafosshéraði frá 15. þ. m. og það til öðruvísi 

verður ákveðið. 
20. janúar 1962 var Steingrímur Hermannsson, framkvæmdastjóri, tilnefndur 

aðalfulltrúi Íslands í vísindanefnd (Committee for Seientific Research) Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar og Tómas A. Tómasson, sendiráðsritari, varafulltrúi. 

22. janúar 1962 voru dr. Sigurður Þórarinsson, Gunnar Böðvarsson, verkfræð- 

ingur, og Tómas Tryggvason, jarðfræðingur, skipaðir í nefnd til að annast aðild 

Íslands að Alþjóðasambandi jarðfræðinga (International Union of Geological 

Sciences). Dr. Sigurður er formaður nefndarinnar. 

23. janúar 1962 voru eftirgreindir menn skipaðir í byggingarnefnd Menntaskól- 

ans í Reykjavík: Kristinn Ármannsson, rektor, formaður, Hörður Bjarnason, húsa- 

meistari ríkisins, og Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri. 

27. janúar 1962 var Jóni A. Ólafssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Jóni G. Tómassyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
31. janúar 1962 var Kai Juuranto skipaður ræðismaður Íslands í Helsinki. 

1. febrúar 1962 var Höskuldur Baldursson, cand. med. á chir., settur til þess 

að vera héraðslæknir í Hólmavík frá 1. janúar 1962 að telja og þar til öðruvísi verður 

ákveðið. Jafnframt hefur honum verið falið að segna Djúpavíkurhéraði ásamt sinu 

héraði frá sama tíma. 
7. febrúar 1962 var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Georgssyni, cand. med. 

& chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

12. febrúar 1962 var Gunnar Vagnsson, stjórnarráðsfulltrúi, skipaður í Olympíu- 

nefnd Íslands, til undirbúnings þátttöku Íslendinga í Olympíuleikunum 1964. Telst 

skipunartímabilið frá 1. febrúar 1962 til loka Olympíuleikanna 1964.
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13. febrúar 1962 voru Ísleifur Árnason, Guðmundur Jónsson, Emil Ágústsson og 
Bjarni Kristinn Bjarnason, skipaðir til þess að vera borgardómarar í Reykjavík. 

S. d. voru eftirgreindir menn skipaðir í stjórn Fræðslumyndasafns ríkisins, 
um fjögurra ára skeið frá 15. febr. 1962 að telja: Ársæll Sigurðsson, samkv. tilnefn- 
ingu Sambands ísl. barnakennara, Guðmundur Þorláksson, cand. mag., samkvæmt 
tilnefningu Landssambands framhaldsskólakennara, Helgi Sæmundsson, ritstjóri, 
samkvæmt tilnefningu Menntamálaráðs Íslands, Vilhjálmur Þ. Gíslason, útvarpsstjóri, 
samkvæmt tilnefningu útvarpsráðs, og Þórhallur Vilmundarson, prófessor, sem skip- 
eður er formaður stjórnarinnar. 

S. d. var Halldóri Sigurgeirssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

14. febrúar 1962 var Óli Kristinn Guðmundsson, cand. med. & chir., settur til 
þess að vera héraðslæknir á Blönduósi frá 1. marz 1962 að telja. 

S. d. var Einari Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

16. febrúar 1962 var Guðmundur Benediktsson, lögfræðingur, skipaður til þess 
að vera fulltrúi í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu frá 1. febrúar 1962 að telja. 

17. febrúar 1962 var gefið út leyfisbréf handa Friðriki Magnússyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. . 

20. febrúar 1962 var Werner Blunck skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í 
Hannover. 

S. d. voru Ragnar Bjarkan, fulltrúi, og Elías I. Elíasson, fulltrúi, skipaðir til þess 
að vera deildarstjórar í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu frá 1. marz 1962 að telja. 

21. febrúar 1962 var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Fr. Árnasyni, héraðsdóms- 
lögmanni, til þess að vera hæstaréttarlögmaður. 

22. febrúar 1962 var Haukur S. Magnússon, cand. med. & chir., settur til þess að 

vera héraðslæknir í Austur-Egilsstaðahéraði frá 18. þ. m. að telja, og þar til öðruvísi 
verður ákveðið. 

S. d. var Þorsteinn Sigurðsson, héraðslæknir í Norður-Egilsstaðahéraði, settur 
til þess frá 18. þ. m. að telja að gegna Bakkagerðishéraði, ásamt sínu eigin héraði, 
fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Þórður Örn Sigurðsson, Reykjavík, löggiltur til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku og úr og á spænsku. 

23. febrúar 1962 var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Ingva Sigurðssyni, hér- 
aðsdómslögmanni, til þess að vera hæstaréttarlögmaður. 

26. febrúar 1962 var Ágúst N. Jónsson, cand. med. & chir., settur til þess að 
vera héraðslæknir í Kópaskershéraði frá 25. þ. m. og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

27. febrúar 1962 var Einari Oddssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutninss fyrir 
héraðsdómi. 

3. marz 1962 var setning Kjartans Kjartanssonar, setts héraðslæknis í Súðavíkur- 
héraði, framlengd frá 1. marz til 1. ágúst 1962. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóhanni Guðmundssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

6. marz 1962 var staðfest ráðning Guðjóns Lárussonar, cand. med. & chir., 
sem aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Álafosshéraði frá 15. f. m. 

7. marz 1962 var Guðrúnu Erlendsdóttur, cand. jur., veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S. d. var staðfest ráðning Halldórs Jóhannssonar, cand. med. & chir., sem að- 

stoðarlæknis héraðslæknisins í Hafnarfirði frá 1. þ. m. til maíloka. 
8. marz 1962 var gefið út leyfisbréf handa Vilhjálmi Árnasyni, héraðsdómslög- 

manni, til þess að vera hæstaréttarlögmaður.
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9. marz 1962 var Brynjólfur Ingólfsson, deildarstjóri, skipaður ráðuneytisstjóri í 
samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytinu frá þeim degi að telja. 

S. d. var Loftur Magnússon, cand. med. á chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Raufarhafnarhéraði frá 1. marz 1962 þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

10. marz 1962 var Leifi Björnssyni, héraðslækni í Seyðisfjarðarhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. júlí 1962 að telja. 

13. marz 1962 var staðfest ráðning Jóns Níelssonar, cand. med. & chir., sem að- 

stoðarlæknis héraðslæknisins á Akureyri frá 1. marz 1962 til maíloka. 
S. d. var Luis Miralles Ferrer skipaður til þess að vera vararæðismaður Ís- 

lands í Valencia. 

15. marz 1962 var Brynjólfur Ingólfsson, ráðuneytisstjóri, skipaður vörumerkja- 
skráritari frá og með 1. marz 1962 að telja. 

S. d. var Guðjón Guðjónsson, fulltrúi, skipaður forstöðumaður Fræðslumynda- 
safns ríkisins frá 1. janúar 1962 að telja. 

21. marz 1962 var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Jónssyni til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Ingvari Gíslasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. var skipuð landsprófsnefnd. Gildir skipunin til 15. marz 1966, og eiga þessir 
menn sæti í nefndinni: Bjarni Vilhjálmsson, skjalavörður, formaður, Ágúst Sig- 
urðsson, cand. mag., Einar Magnússon, menntaskólakennari, Gestur Magnússon, cand. 
mag., Guðmundur Arnlaugsson, menntaskólakennari, Guðmundur Kjartansson, mag. 

scient, Jón Magnússon, fréttastjóri, Ólafur Briem, menntaskólakennari, Ólafur Hans- 

son, menntaskólakennari, Sigurður Ingimundarson, alþingismaður. 

30. marz 1962 var Jóhannes Zoéga, verkfræðingi, veitt lausn frá störfum for- 
stjóra Landssmiðjunnar frá 1. apríl 1962 að telja, samkvæmt eigin ósk. Jafnframt var 
Guðlaugur Hjörleifsson, verkfræðingur, settur forstjóri Landssmiðjunnar frá sama 
tíma. 
31. marz 1962 var Lindsey Robertsson skipaður til þess að vera vararæðismaður 
Íslands í Lerwick. 

5. april 1962 voru eftirtaldir menn skipaðir í deildarstjórnir Vísindasjóðs: 

Raunvísindadeild: 
Formaður dr. Sigurður Þórarinsson, náttúrufræðingur, og varaformaður Sigur- 

karl Stefánsson, menntaskólakennari, skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 
Davíð Davíðsson, prófessor, og til vara Ólafur Bjarnason, læknir, skipaðir skv. 

tilnefningu læknadeildar háskólans. 
Dr. Leifur Ásgeirsson, prófessor, og til vara dr. Trausti Einarsson, prófessor, 

skipaðir skv. tilnefningu verkfræðideildar háskólans. 
Dr. Gunnar Böðvarsson, verkfræðingur, og til vara dr. Guðmundur Sigvalda- 

son, jarðfræðingur, skipaðir skv. tilnefningu Rannsóknaráðs ríkisins. 
Dr. Sturla Friðriksson, náttúrufræðingur, og til vara dr. Finnur Guðmunds- 

son, náttúrufræðingur, skipaðir skv. tilnefningu fulltrúafundar ymissa vísinda- 
stofnana. 

Hugvísindadeild: 
Formaður dr. Jóhannes Nordal, bankastjóri, og til vara dr. Þórður Eyjólfs- 

son, hæstaréttardómari, skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 
Dr. Halldór Halldórsson, prófessor, og til vara dr. Símon Jóh. Ágústsson, 

prófessor, skipaðir skv. tilnefningu heimspekideildar háskólans. 
Ólafur Björnsson, prófessor, og til vara Ólafur Jóhannesson, prófessor, skipaðir 

skv. tilnefningu laga- og viðskiptadeildar háskólans.
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Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður, og til vara dr. Jakob Benediktsson, 
orðabókarritstjóri, skipaðir skv. tilnefningu Félags íslenzkra fræða. 

Stefán Pétursson, þjóðskjalavörður, og til vara dr. Broddi Jóhannesson, sál- 
fræðingur, skipaðir skv. tilnefningu fulltrúa fundar vísindastofnana og -félaga. 

Skipunartími deildarstjórnanna er fjögur ár. 

6. apríl 1962 var gefið út leyfisbréf handa Þór Halldórssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

8. apríl 1962 var skipuð nefnd til þess að semja nýja reglugerð fyrir Húsmæðra- 
kennaraskóla Íslands. Nefndarmenn eru Vigdís Jónsdóttir, skólasijóri, formaður, 
Halldóra Eggertsdóttir, námsstjóri húsmæðrafræðslunnar, og Knútur Hallsson, deild- 
arstjóri í menntamálaráðuneytinu. 

10. apríl 1962 var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Steingrímssyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

17. apríl 1962 voru eftirtaldir menn skipaðir í Barnaverndarráð: Sveinbjörn 
Jónsson, hæstaréttarlögmaður, formaður, sr. Gunnar Árnason, sóknarprestur, skv. 

tilnefningu Prestafélags Íslands, og Magnús Sigurðsson, skólastjóri, skv. tilnefn- 
ingu Sambands ísl. barnakennara. 

Varamenn eru: 
Dr. Gunnlaugur Þórðarson, stjórnarráðsfulltrúi, varaformaður, sr. Garðar Þor- 

steinsson, prófastur, varamaður sr. Gunnars Árnasonar, og Skúli Þorsteinsson, 
kennari, varamaður Magnúsar Sigurðssonar, skólastjóra. 

18. apríl 1962 var gefið út leyfisbréf handa Eyjólfi Konráð Jónssyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Karla Kristjánsdóttir skipuð bókari í Þjóðminjasafninu frá 15. apríl 
1962 að telja. 

24. april 1962 var gefið út leyfisbréf handa Stefáni Jónssyni, cand. med. £ chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Þorgils Benediktssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gelið út leyfisbréf handa Davíð Davíðssyni, prófessor, til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Jóhann Einvarðsson skipaður fulltrúi í fjármálaráðuneytinu. 

25. apríl 1962 var Ísleifur Halldórsson, cand. med. & chir., settur til þess að 
vera héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði frá 1. maí n. k. að telja og þar til öðruvísi 
verður ákveðið. 

S. d. var dr. Alphons Wiederkehr skipaður til þess að vera ræðismaður Ís- 
lands í Zurich. 

26. apríl 1962 var Ísleifur Halldórsson, héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, sett- 
ur til þess frá 1. mai 1962 að telja að gegna Djúpavíkurhéraði, ásamt sínu eigin hér- 
aði, fyrst um sinn unz öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var dr. Edgar Brunner skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í 
Bern. 

5. maí 1962 voru eftirtaldir menn skipaðir í íþróttanefnd ríkisins til 1. marz 
1966: 

Guðjón Einarsson, fulltrúi, formaður, Gísli Ólafsson, framkvæmdastjóri, til- 
nefndur af Íþróttasambandi Íslands, og Daníel Ágústínusson, fv. bæjarstjóri, til- 
nefndur af Ungmennafélagi Íslands. 

Varamenn eru: 

Kristján L. Gestsson, verzlunarstjóri, varaformaður, Skúli Þorsteinsson, kennari, 
tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands, og Gunnlaugur J. Briem, fulltrúi, tilnefndur 
af Íþróttasambandi Íslands.
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8. mai 1962 var gefið út leyfisbréf handa Jónasi Oddssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

Árni Árnason. fulltrúi í ríkisendurskoðuninni, hefur verið skipaður deildar- 
stjóri þar frá 1. maí 1962 að telja. 

11. maí 1962 var Stefán Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Ólafsfjarðarhéraði frv. 1. maí 1962 að telja. 

S. d. var Jónas Oddsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir í 
Eskifjarðarhéraði frá 1. júní 1962 að telja. 

14. maí 1962 var dr. Otto Adolf Hartmann skipaður til þess að vera ræðismaður 
Íslands í Stuttgart, með Baden Wirtemberg að umdæmi. 

S. d. var setning Frosta Sigurjónssonar, cand. med. & chir., setts héraðslæknis 
í Hvammstangahéraði, framlengd frá 20. maí 1962 og þangað til öðruvísi verður 
ákveðið. 

17. maí 1962 var Árna Grétari Finnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til mál- 
flutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Birgi Ísleifi Gunnarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

Magnúsi V. Magnússyni, sem verið hefur ambassador í Stokkhólmi, hefur 
verið falið að vera ambassador í Sambandslýðveldinu Þýzkalandi frá og með 1. 
júní þ. á. að telja. 

Jafnframt hefur Pétri Thorsteinssyni, ambassador í Sambandslýðveldinu 
Þýzkalandi, verið falið að segna störfum sem ambassador í Frakklandi frá og með 
1. júní 1962 að telja. 

Enn fremur hefur Hans G. Andersen, ambassador í Frakklandi, verið falið að 
segna störfum sem ambassador í Svíþjóð frá og með 1. júní 1962 að telja. 

22. maí 1962 var séra Friðriki A. Friðrikssyni, prófasti á Húsavík, veitt lausn 
frá embætti frá 1. september 1962 að telja. 

30. maí 1962 var Þórður Örn Sigurðsson settur kennari við Menntaskólann 
í Reykjavík frá 1. júlí 1962 að telja. 

2. júní 1962 var Gils Guðmundsson, rithöfundur, skipaður formaður í stjórn 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar, Fjallaskálds, í stað Gunnars Gunnarssonar, 
rithöfundar, sem óskaði eftir að vera leystur frá formannsstörfum í sjóðsstjórninni. 

Aðrir nefndarmenn eru: Dr. Steingrímur J. Þorsteinsson, prófessor, og Tómas 
Guðmundsson, skáld. 

4. júní 1962 afhenti Hans G. Andersen konungi Svíþjóðar trúnaðarbréf til þess 
að vera ambassador Íslands í Svíþjóð. 

14. júní 1962 var Gunnar Vagnsson, stjórnarráðsfulltrúi, skipaður deildarstjóri 
i samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytinu frá og með 1. júní 1962 að telja. 

S. d. var Kristinn Gunnarsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður fulltrúi í sam- 
söngu- og iðnaðarmálaráðuneytinu frá 10. júní 1962 að telja. 

20. júní 1962 var staðfest ráðning Halldórs Halldórssonar, cand. med. & chir., 
sem aðstoðarlæknis héraðslæknanna í eftirtöldum héruðum: Í Húsavíkurhéraði frá 
19. júní til 12. júlí n. k., í Þórshafnarhéraði frá 13. júlí n. k. til 4. ágúst n. k. og í 
Breiðumýrarhéraði frá 6. ágúst n. k. til 31. s. m. 

S. d. var Halldór Halldórsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera hér- 
aðslæknir í Reykhólahéraði frá 1. september n. k. og fyrst um sinn í 6 mánuði. 

Frá sama tíma hættir Ólafur Grímsson, cand. med. & chir., störfum í Reyk- 

hólahéraði. 
S. d. var staðfest ráðning Guðjóns Sigurbjörnssonar, cand. med. & chir., sem 

aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Eyrarbakkahéraði frá 15. júní til 15. júlí 1962. 
S. d. var Haraldi Jónssyni, héraðslækni í Vík í Mýrdal, veitt lausn frá embætti 

frá 1. október 1962 að telja.



619 

22. júní 1962 var Einar Valur Bjarnason, cand. med. & chir., settur til þess að 

vera staðgöngumaður héraðslæknisins í Vestmannaeyjum frá 12. júní 1962 í fjóra 
mánuði. 

23. júní 1962 var Einar Kristjánsson, óperusöngvari, skipaður kennari við 
kennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík frá 1. september 1962 að telja og Stefán 
Guðmundsson, óperusöngvari, skipaður kennari við sama skóla frá 1. september 
1963 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Reyni Valdimarssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

25. júní 1962 var Garðar Ólafsson Schram skipaður kennari við barnaskóla 
Keflavíkur frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Ingveldur Pálsdóttir og Björg Sigurðardóttir settar kennarar við 
barnaskóla Keflavíkur um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

25. júní 1962 var Hjörtur Þórarinsson settur skólastjóri við heimavistar- 
barnaskólann að Kleppjárnsreykjum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Halldór J. Jónsson, cand. mag., skipaður safnvörður við Þjóðminja- 
safn Íslands frá 1. júlí 1962 að telja. 

S. d. afhenti Magnús V. Magnússon forseta Sambandslýðveldisins Þýzkalands 
trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Sambandslýðveldinu Þýzkalandi. 

26. júní 1962 voru eftirtaldir menn skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá 
1. september 1962 að telja: Auður Eydal, Baldur Sveinsson, Dagný Valgeirsdóttir, 
Karl Benediktsson, Kristin Jónsdóttir, Margrét Thorlacius, Jens Kristleifsson, Sig- 

rún Guðmundsdóttir, Stefán Halldórsson, Ragnheiður Jónsdóttir og Unnur Þor- 
geirsdóttir. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Lúðvík Gizurarsyni, héraðsdómslögmanni, 
til málflutnings við Hæstarétt. 

27. júní 1962 voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Kópavogs frá 1. 
september 1962 að telja: Ólafur Guðmundsson, Sigríður Indriðadóttir, Árni Stefáns- 
son og Margrét Sigþórsdóttir. 

S. d. var Bjarni Andrésson skipaður skólastjóri við barna- og unglingaskól- 
ann í Ólafsvík frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Gissuri Péturssyni, cand. med. & chir., til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kjartani B. Kjartanssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Ólafi Stefánssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 
aðsdómi. 

Einar Benediktsson, hagfræðingur, hefur verið skipaður deildarstjóri í við- 
skiptamálaráðuneytinu frá 1. júlí 1962 að telja. 

30. júní 1962 var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Eiríkssyni, héraðsdóms- 
lögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Valur Júlíusson, cand. med. & chir., settur til þess að vera hér- 
aðslæknir í Seyðisfjarðarhéraði frá 1. júlí 1962 til 1. nóvember 1969. 

2. júlí 1962 var skipuð nefnd til þess að gera tillögur um námsefni framhalds- 
deildar Kennaraskóla Íslands og prófkröfur til stúdentsprófs þess skóla. 

Nefndarmenn eru: Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður, Helgi Elías- 
son, fræðslumálastjóri, Ármann Snævarr, háskólarektor, Kristinn Ármannsson, 
menntaskólarektor, Freysteinn Gunnarsson, fv. skólastjóri, en varamaður hans er 
dr. Broddi Jóhannesson, skólastjóri. 

5. júlí 1962 var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Guðmundssyni, lækni, 
til þess að mega starfa sem séfræðingur í bæklunarlækningum. 
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S. d. var staðfest ráðning Páls Þ. Þórhallssonar, stud. med., sem aðstoðar- 
læknis héraðslæknisins í Hafnarhéraði í sumarorlofi hans í einn mánuð frá 10. júlí 

til 10. ágúst n. k. 
7. júlí 1962 var Henry Mapplebeck skipaður til þess að vera vararæðismaður 

Íslands í Hull. 
13. júlí 1962 afhenti Pétur Thorsteinsson forseta Frakklands trúnaðarbréf sitt 

sem ambassador Íslands í Frakklandi. 
S. d. var Sigurði Sigurðssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Kristni Sigurjónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
17. júlí 1962 var Guðjóni Styrkárssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Grétari Haraldssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
21. júlí 1962 var Halldór Halldórsson, cand. med. & chir., settur til þess frá 1. 

september 1962 og fyrst um sinn í 6 mánuði, að gegna Flateyjarhéraði ásamt Reyk- 
hólahéraði. 

S. d. var staðfest ráðning Jóhanns Þorbergssonar, cand. med. & chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Stykkishólmshéraði í sumarorlofi hans frá 24. juni 
til 31. júlí 1962. 

S. d. var séra Rögnvaldur Finnbogason skipaður til þess að vera sóknarprestur 
í Stafholtsprestakalli í Mýraprófastsdæmi frá 1. september 1962 að telja. 

23. júlí 1962 var séra Eiríkur J. Eiríksson skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Þingvallaprestakalli í Árnesprófastsdæmi. 

25. júlí 1962 var staðfest ráðning Ólafs Stephensen, cand. med. & chir., sem 
aðstoðarlæknis héraðslæknisins á Sauðárkróki frá 1. júlí til 1. sept. 1962 að telja. 

27. júlí 1962 var séra Sigurði Ó. Lárussyni, prófasti, veitt lausn frá prófasts- 
störfum í Snæfellsnessprófastsdæmi frá 1. ágúst 1962 að telja. 

27. júlí 1962 var Hróar Björnsson skipaður kennari við héraðsskólann að Laug- 
um, S.-Þing., frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingi Helgason settur kennari við miðskólann á Sauðárkróki frá 1. 
sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingólfur Þorláksson og Reynir Karlsson skipaðir kennarar við skóla 
sagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1962. Enn fremur var Jón Jósep Jóhannes- 
son settur kennari við sama skóla um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

28. júlí 1962 var Gúsaf Lárusson skipaður skólastjóri við gagnfræðaskólann 
á Ísafirði frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Svavar Lárusson skipaður kennari við Mýrarhúsaskóla, Seltjarnarnesi, 
frá 1. sept. 1962. 

Enn fremur var Þórður Jóhannsson skipaður skólastjóri sagnfræðaskólans 
í Neskaupstað frá 1. sept. 1962 að telja. Jafnframt var Eiríkur Karlsson settur kennari 
við sama skóla um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Arthúr Ólafsson skipaður kennari við Mýrarhúsaskóla, Seltjarnar- 

nesi, frá 1. sept. 1962. 
30. júlí 1962 voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá 

1. sept. 1962 að telja: Anna Jensdóttir, Andrea Ágústa Halldórsdóttir, Ásta Thor- 
steinsen, Guðmundur Guðbrandsson, Hulda Friðriksdóttir, Kolfinna Bjarnadóttir, 

Þórunn Ásthildur Sigurjónsdóttir, Betsy Halldórsson, Björn Kristjánsson, Erna Þ. 
Guðmundsdóttir, Lovísa Guðmundsdóttir og Theodór Daníelsson. 

31. júlí 1962 var Bjarni Halldórsson settur kennari við barnaskóla Sauðár- 
króks um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Svavar Jónsson skipaður skólastjóri við barna- og unglingaskólann í 
Grafarnesi frá 1. sept. 1962. 

S. d. var Hjörtur Jónsson settur kennari við heimavistarbarnaskólann að 
Varmalandi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962. 

S. d. var Jóhanna Sæmundsdóttir og Sigríður Jónsdóttir Ragnar settar kennarar 
við barnaskóla Ísafjarðar um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. Einnig var 
Marinó Þ. Guðmundsson skipaður kennari við sama skóla frá sama tíma að telja. 

S. d. var Árni G. Stefánsson skipaður skólastjóri miðskólans á Selfossi frá 
1. sept. 1962. 

S. d. var Ingibjörg K. Jónsdóttir sett kennari við barnaskólann á Hellissandi 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Skúli Benediktsson settur kennari við unglingaskólann í Ólafsvík frá 
1. sept. 1962 og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

2. ágúst 1962 var Hallgrímur Sveinsson settur forstöðumaður Vistheimilis 
drengja Breiðavík frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jón Þ. Björnsson skipaður kennari við unglinga- og barnaskólann 
á Patreksfirði frá 1. sept. 1962 að telja. 

8. ágúst 1962 voru Arngrímur Sigurðsson, Einar Laxness og Ólafur H. Óskars- 
son settir kennarar við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1962 og 
þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

S. d. voru Bjarney Á. Ingólfsdóttir, Guðrún Pálsdóttir, Lovísa Einarsdóttir, 
Rósa Magnúsdóttir og Þórey H. Kolbeinsdóttir settir kennarar við skóla Ísaks 
Jónssonar um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við skóla sagnfræðastigsins í Reykja- 
vík frá 1. sept. 1962 að telja: Gylfi Pálsson, Guðrún Nielsen, Gunnar Kolbeinsson, 
Gunnlaugur Sigurðsson, Gylfi Már Guðbergsson, Erlingur S. Tómasson og Birgir G. 
Albertsson. 

9. ágúst 1962 var Valgarður Björnsson, cand. med. & chir., settur til þess að 
vera héraðslæknir í Hofsóshéraði frá 1. október n. k. að telja. 

13. ágúst 1962 var séra Trausti Pétursson, sóknarprestur á Djúpavogi, skipaður 
til þess að vera prófastur í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 1. ágúst 1962 að telja. 

S. d. var séra Magnús Guðmundsson, sóknarprestur í Ólafsvík, skipaður til þess 
að vera prófastur í Snæfellsnessprófastsdæmi frá 1. ágúst 1962 að telja. 

16. ágúst var staðfest ráðning Ólafs Ólafssonar, cand. med. & chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Selfosshéraði frá 20. ágúst til 20. september n. k. 

16. ágúst 1962 var Þórarinn Andrewsson settur kennari við Flensborgarskól- 
ann í Hafnarfirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Guðrún Jónsdóttir og Sæmundur Bjarnason settir kennarar við heima- 
vistarbarnaskólann að Kleppjárnsreykjum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að 
telja. 

17. ágúst 1962 voru Friðrik Sigfússon og Helgi Jónsson settir kennarar við 
Menntaskólann á Akureyri um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

20. ágúst 1962 var Ellert Birgir Sigurbjörnsson settur skólastjóri við barna- 
skólann í Vatnsleysustrandarskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
Enn fremur var Helga S. Árnadóttir sett kennari við sama skóla frá sama tíma 
að telja. 

S. d. voru Hallvarður Einvarðsson, Jón Thors, og Bragi Steinarsson, lög- 
fræðingar, skipaðir fulltrúar saksóknara ríkisins frá 1. september 1962 að telja 
og Baldur Steingrímsson skipaður skrifstofustjóri frá sama tíma. 

S. d. var Herdís Jónsdóttir skipuð kennari við gagnfræðaskólann í Kópa- 
vogi frá 1. sept. 1962 að telja. Jafnframt voru Jóhanna Friðriksdóttir og Einar
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Bragi Sigurðsson sett kennarar við sama skóla frá sama tíma og þar til öðruvísi 
kann að verða ákveðið. . 

S. d. var dr. Broddi Jóhannesson skipaður skólastjóri við Kennaraskóla Is- 
lands frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var séra Erlendur Sigmundsson, sóknarprestur á Seyðisfirði, skipaður til 
þess að vera prófastur í Norður-Múlaprófastsdæmi frá 1. s. m. að telja. 

22. ásúst 1962 var Arngrímur Geirsson skipaður kennari við skóla gagnfræða- 
stigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Hafnarfjarðar frá 1. 
sept. 1962 að telja: Gunnlaugur Sveinsson, Jón Höskuldsson, Kristin Tryggvadóttir, 
Rúnar Brynjólfsson, Sigríður Óskarsdóttir, Sigríður Þorgeirsdóttir, Sigurlaug Björns- 
dóttir og Sigurrós Skarphéðinsdóttir. 

23. ágúst 1962 var Guðlaugur Þorvaldsson, viðskiptafræðingur, settur til þess frá 
15. sept. n. k. að segna prófessorsembætti dr. Gylfa Þ. Gíslasonar við Háskóla Ís- 
lands meðan hann gegnir störfum menntamálaráðherra. 

24. ágúst 1962 voru eftirtaldir kennarar settir við gagnfræðaskólann í Kópavogi 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Þorsteinn I. Jónsson, dr. Þorgeir Ein- 
arsson, Guðmundur Árnason, Sigurður Tryggvason og Einar Ólafsson. 

S. d. voru Benedikt Benediktsson, Guðrún Þ. Stephensen og Ragna Freyja 
Karlsdóttir sett kennarar við barnaskóla Kópavogs um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 
að telja. 

S. d. var Matthías Björnsson settur kennari við barna- og gagnfræðaskólann 
á Húsavík og Véný Lúðvíksdóttir sett kennari við barnaskóla Húsavíkur um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

25. ágúst 1962 var Magnús Ólafsson settur kennari við héraðsskólann í Reyk- 
holti um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Árni Einarsson og Hörður Zóphóníasson skipaðir kennarar við 
Flensborgarskólann í Hafnarfirði frá 1. sept. 1962 að telja. Enn fremur var Inga 
Blandon sett kennari við sama skóla um eins árs skeið frá sama tíma að telja. 

S. d. var Haukur Helgason skipaður skólastjóri við barnaskóla Hafnarfjarðar 
frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Anna Gísladóttir og Sigríður Einarsdóttir skipaðir kennarar við skóla 
sagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept, 1962 að telja. 

27. ágúst 1962 var Harald Nielsen skipaður til þess að vera vararæðismaður 
fyrir Ísland í Fredericia. 

Eftirtaldir kennarar hafa verið skipaðir við Menntaskólann í Reykjavík frá 
1. september 1962 að telja: Friðrika Gestsdóttir B.A., Sigríður Magnúsdóttir Lic.és.., 
Bjarni Guðnason, mag. art., og Eiríkur Hreinn Finnbogason, cand. mag. 

Jafnframt hefur Friðriku verið veitt lausn frá kennaraembætti við Mennta- 
skólann á Akureyri frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Kári Ólfjörð Nývarðsson settur kennari við barna- og unglingaskólann 
í Ólafsfirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Emil B. Emilsson settur kennari við barnaskólann á Seyðisfirði frá 1. 
sept. 1962 og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Óskar Ólafsson settur kennari við héraðsskólann að Laugarvatni 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Erla Stefánsdóttir sett skólastjóri og Konráð Pétursson settur kennari 
við heimavistarbarnaskólann að Ásgarði í Kjós um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 
að telja. 

S. d. var Karl H. Aspelund skipaður kennari við barna- og gagnfræðaskólann 
á Ísafirði frá 1. sept. 1962 að telja. Enn fremur voru Bergþóra Eggertsdóttir og 
Ingibjörg Magnúsdóttir settar kennarar við sama skóla um eins árs skeið frá 1. 

sept. 1962 að telja.
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28. ágúst 1962 var Hólmfríður Gísladóttir og Magnús Þórarinsson skipuð 
kennarar við barnaskóla Akureyrar frá Í. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Hallgrímur Sæmundsson skipaður kennari við barnaskóla Garða- 
hrepps frá 1. sept. 1962. Enn fremur var Kristín Pálsdóttir sett kennari við sama 
skóla um eins árs skeið frá sama tíma að telja. 

S. d. var Sigrún M. Höskuldsdóttir og Guðmundur Þorsteinsson skipuð kenn- 
arar við gagnfræðaskólann á Akureyri frá 1. sept. 1962 að telja. Jafnframt voru 
Björn Bjarman og Rafn Hjaltalín settir kennarar við sama skóla frá 1. sept. og 
þar til öðru vísi kann að verða ákveðið. 

29. ágúst 1962 voru Þórarinn Guðmundsson og Teitur Benediktsson settir kenn- 
arar við Menntaskólann að Laugarvatni um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var setning Kjartans Kjartanssonar, cand. med. & chir., setts héraðslæknis 
í Súðavíkurhéraði, framlengd frá 1. sept. til mánaðarloka. i 

S. d. var staðfest ráðning Kjartans Jóhannssonar, læknis á Ísafirði, sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Súðavík frá 1. september 1962 til mánaðarloka. 

30. ágúst 1962 var Leifur Eyjólfsson skipaður skólastjóri við barnaskólann á 
Selfossi frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jakobína Pálmadóttir skipuð kennari við Húsmæðraskólann í Reykja- 

vik frá 1. sept. 1962 að telja. 
31. ágúst 1962 var staðfest ráðning Páls Ásmundssonar, cand. med. & chir., 

sem aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Patreksfjarðarhéraði í sumarorlofi hans frá 
30. júlí til 31. ágúst 1962. 

S. d. var Loftur Þorsteinsson, verkfræðingur, skipaður prófessor við verkfræði- 
deild Háskóla Íslands frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Benedikt Halldórsson settur kennari við barnaskólann á Akranesi 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Einar E. Helgason, Jónína Helgadóttir og Héðinn Jónsson sett 
kennarar við gagnfræðaskólann á Akureyri um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Arnfinnur Kr. Jónsson, Guðný Matthíasdóttir, Bryndís Þorvalds- 
dóttir og Margrét Rögnvaldsdóttir sett kennarar við barnaskólann á Akureyri um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar settir við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs 
skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Hildur Arnoldsdóttir, Jóna Gissurardóttir, Kristín 
Björnsdóttir, Rúna Gísladóttir, Ragnheiður Benediktsson og Sigurjón Fjeldsted. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar settir við skóla gagnfræðastigsins í Reykja- 
vík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Geirlaug Björnsdóttir, Hreinn 
Hjartarson, Katrin J. Smári, Matthías Frímannsson, Sölvi Sigurðsson, Erla Geirs- 
dóttir, Else G. Bjarklind, Björn Kristjánsson, Guðrún J. Halldórsdóttir, Volter An- 
tonsson, Ragnar Jóhannesson, Matthías Haraldsson, Halla Bergs, Gunnar Ásgeirs- 
son, Hinrik Bjarnason, Pálmi Jónsson, Guðlaugur Stefánsson, Hjörleifur Sigurðs- 
son, Ásgrímur Pálsson og Sigfús Jóelsson. 

S. d. var Skúli J. Sigurðsson settur kennari við Kvennaskólann í Reykjavík 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Björn Pétursson skipaður kennari við gagnfræðaskólann á Akranesi 
frá 1. sept. 1962 að telja. Enn fremur var Björg Fr. Hansen og Gunnlaugur R. Jóns- 
son sett kennarar við sama skóla frá 1. sept. 1962 og þar til öðruvísi verður 
ákveðið. Jafnframt var Hallur Gunnlaugsson settur kennari við barna- og gagn- 
fræðaskólann á Akranesi um eins árs skeið frá sama tíma að telja. 

S. d. var Aðalbjörn Gunnlaugsson skipaður kennari við héraðsskólann að 

Reykjum í Hrútafirði frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Ólöf Sigurðardóttir sett kennari við barnaskólann að Kleppjárnsreykj- 

um um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Ragnar Guðjónsson settur skólastjóri barna- og unglingaskólans á 
Vopnafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingibjörg Sigurðardóttir sett kennari við heimavistarbarnaskólann 
að Steinsstöðum í Lýtingsstaðaskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Helgi Seljan settur skólastjóri barnaskólans á Reyðarfirði um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ernst Dreyer-Eimbceke veitt bráðabirgðaviðurkenning sem ólaunaður 
aðalræðismaður Íslands í Hamborg. 

Arni Tryggvason, hæstaréttardómari, hefur verið kjörinn forseti hæstaréttar 
tímabilið 1. september 1962 til 1. september 1963. Varaforseti sama tímabils hefur 
verið kjörinn Lárus Jóhannesson, hæstaréttardómari. 

3. september 1962 voru Solveig Kolbeinsdóttir, Kristjana Jónsdóttir og Margrét 
Þorsteinsdóttir skipaðar kennarar við Kvennaskólann í Reykjavík frá 1. sept. 1962 
að telja. 

S. d. var Arngrímur Jónsson skipaður skólastjóri við héraðsskólann að Núpi 
í Dýrafirði frá 1. september 1962 að telja. 

Jafnframt var Sveinn Pálsson skipaður kennari við sama skóla frá sama tíma 
að telja. 

4. sept. 1962 var Kristján J. Gunnarsson skipaður skólastjóri við Langholts- 
skólann í Reykjavík frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Sverrir Guðmundsson settur kennari við Flensborgarskólann í Hafnar- 
firði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Kristinn V. Jóhannsson og Birgir Stefánsson settir kennarar við gagn- 
fræðaskólann í Neskaupstað um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Valgeir Gestsson settur kennari við unglingadeild Myrarhúsaskóla, 
Seltjarnarnessskólahverfi, um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingibjörg Stephensen sett til að annast tallækningar og málhaltra- 
kennslu í skólum frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. voru Njáll Guðmundsson og Margrét J. Björnsdóttir sett kennarar við 
barnaskóla Reykjavíkur um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Bjarni F. Halldórsson settur skólastjóri við sagnfræðaskólann í 
Keflavík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jóhann Gunnar Þorbergsson, cand. med. & chir., settur til þess að 

vera héraðslæknir í Raufarhafnarhéraði frá 1. september s. 1. til 15. janúar n. k. 
5. september 1962 var Alfreð Gíslason skipaður til þess að vera bæjarfógeti 

í Keflavík. 
6. sept. 1962 voru Baldur Ingólfsson og Skarphéðinn Pálmason skipaðir kenn- 

arar við Menntaskólann í Reykjavík frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Vigfús Ólafsson settur skólastjóri við barnaskólann að Hellu í Rang- 

árvallaskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var sr. Sigurður Guðmundsson settur skólastjóri við héraðsskólann að 

Laugum, S.-Þing., um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Guðmundur Norðdahl settur kennari við barnaskóla Keflavíkur um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

Jafnframt var Helga Þorgilsdóttir sett skólastjóri við Melaskólann í Reykjavík 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

7. sept. 1962 var Bjarni Bachmann skipaður kennari við barna- og miðskólann í 
Borgarnesi frá 1. sept. 1962 að telja. 

10. sept. 1962 var Guðmundur J. Guðmundsson settur skólastjóri við heima- 
vistarbarnaskólann í Villingaholti, Árn., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Matthías Ásgeirsson settur kennari við barna- og gagnfræðaskólann 
í Keflavík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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11. sept. 1962 var Angantýr Einarsson og Óttar Einarsson settir kennarar við 
barna- og unglingaskólann á Þórshöfn um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Laufey Þorbjarnardóttir sett kennari við barnaskólann í Grýtubakka- 
skólahverfi, S.-Þing., um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Helga Magnúsdóttir og Sigurður Gunnarsson sett æfingakennarar við 
Kennaraskóla Íslands frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var setning Lars Moe Haukeland, setts héraðslæknis í Vopnafjarðarhér- 
aði, framlengd frá 18. september 1962 til 18. september 1963. 

12. sept. 1962 var Jón Sigurðsson settur kennari við farskóla Þingeyrarskóla- 
hverfis um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Sigríður Hafdís Jóhannsdóttir skipuð kennari við skóla Ísaks Jóns- 
sonar frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Auður Karlsdóttir sett kennari við heimavistarbarnaskólann að Lauga- 
landi í Holtum, Rang., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Auður Eiríksdóttir, Friðbjörn Hólm og Nanna Jakobsdóttir, sett kenn- 
arar við barnaskóla Hafnarfjarðar um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

14. september 1962 var staðfest ráðning Páls Ásmundssonar, cand. med. & chir., 
sem aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Hafnarfirði frá 14. september til októberloka. 

17. sept. 1962 var Björn Stefánsson settur skólastjóri við barnaskólann í Ólafs- 
firði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja og jafnframt var honum falin stjórn 
unglingaskólans í Ólafsfirði frá sama tíma og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

17. sept. 1962 var Þorsteinn Pálmi Guðmundsson skipaður kennari við barna- 
skólann á Selfossi frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Snorri Jóhannesson settur kennari við farskóla Leirár- og Melaskóla- 
hverfis um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ágústa Guðjónsdóttir skipuð kennari við barna- og unglingaskólann í 
Njarðvík frá 1. sept. 1962 að telja. 

Enn fremur var Kristjana Mooney sett kennari við sama skóla frá 1. sept. 1962 
að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Gylfi Guðmundsson settur kennari við barnaskólann í Seltjarnarnes- 
skólahverfi, Mýrarhúsaskólanum, um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Gerður Björnsdóttir og Ólafur Markússon sett kennarar við barna- og 
unglingaskólann að Brúarlandi, Mosfellsskólahverfi, um eins árs skeið frá 1. sept. 
1962 að telja. 

S. d. var Hrönn Jónsdóttir sett kennari við barnaskóla Akraness um eins árs 
skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Páll Þ. Beck settur kennari við unglingaskólann í Höfn, Hornafirði, um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Signý Guðmundsdóttir sett skólastjóri við heimavistarbarnaskólann 
að Sólgörðum í Fljótum frá 1. sept. 1962 og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Elín Óskarsdóttir sett kennari við barna- og unglingaskólann á Eski- 
firði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Margrét Guðmundsdóttir sett kennari við barnaskólann á Ísafirði um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

19. september 1962 var Knútur Hallsson, deildarstjóri, skipaður varamaður Gunn- 
ars Vagnssonar, deildarstjóra, í Olympiunefnd Íslands. Telst skipunartími hans frá 
1. jan. 1962 til loka Olympíuleika 1964. 

20. sept. var Bjarni Bjarnason settur kennari við gagnfræðaskólann á Akranesi 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Bjarni Þórarinsson settur skólastjóri við heimavistarbarnaskólann að 
Þingborg um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Helga Eiðsdóttir og Jón Höskuldur Stefánsson sett kennarar við
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heimavistarbarnaskólann í Árskógsstrandarskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 

1962 að telja. 
S. d. var Hrefna Markan Harðardóttir sett kennari við barnaskólann í Stykkis- 

hólmi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Ólafur Kr. Þórðarson settur kennari við barna- og unglingaskólann í 

Njarðvík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. i 
21. sept. 1962 var Gigja Ester Sigurbjörnsdóttir skipuð kennari við skóla Ísaks 

Jónssonar frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Rúdólf Pálsson settur kennari við unglingaskólann á Blönduósi um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Ingibjörg Indriðadóttir sett skólastjóri við heimavistarbarnaskólann að 

Skúlagarði, Keldunesskólahverfi, um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Valdimar Valdimarsson settur kennari við miðskólann á Selfossi um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Kári Valsson settur skólastjóri við heimavistarbarnaskólann að Strönd 

á Rangárvöllum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Svanhildur Hermannsdóttir sett skólastjóri við heimavistarbarna- 

skólann í Bárðdælaskólahverfi frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður 
ákveðið. 

S. d. var Eysteinn G. Gíslason og Guðrún Jónsdóttir sett kennarar við barna- 
skólann á Flateyri um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Unnur Rögnvaldsdóttir sett kennari við barnaskólann á Akranesi um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

24. sept. 1962 var Steingrímur Benediktsson settur skólastjóri við barnaskólann 
í Vestmannaeyjum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Bjarni Rögnvaldsson, Jakobína Jónsdóttir, Gissur I. Helgason og Júlíana 
Woodward sett kennarar við sama skóla frá sama tíma að telja. 

S. d. var Lárus Johnsen settur kennari við barnaskólann í Keflavík um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Gísli Hallgrímsson settur skólastjóri við heimavistarbarnaskólann að 
Torfastöðum í Vopnafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Kristinn J. Kristjánsson settur kennari við barna- og miðskólann í 
Hveragerði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

24. september 1962 var Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir á Ísafirði, settur til þess 
frá 1. september að telja að gegna Súðavíkurhéraði, ásamt sínu eigin héraði, fyrst 
um sinn unz öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. voru Halldór Jóel Ingvason od Sigrún R. Guðmundsdóttir sett kennarar 
við barnaskólann í Grindavík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

Jafnframt var Vilhjálmur Þ. Bergsson settur kennari við unglingaskólann í 
Grindavík um eins árs skeið frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. var Þórhallur Guttormsson settur skólastjóri við sagnfræðaskólann við 
Réttarholtsveg um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

25. sept. 1962 voru Guðrún K. Júlíusdóttir, Jóakim Pálsson og Björn Eiríksson 

sett kennarar við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Arnór Þórðarson settur kennari við miðskólann í Stykkishólmi um eins 

árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Sigríður P. Erlendsdóttir sett kennari við barna- og unglingaskólann 

í Vatnsleysustrandarskólahverfi, Gull., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Stefán Hallsson settur skólastjóri og Ólafur Jónsson settur kennari við 

barnaskóla Skeiðaskólahverfis að Brautarholti um eins árs skeið frá 1. sept. að telja. 
S. d. var Gunnar Markússon settur skólastjóri við barnaskóla Þorlákshafnar 

um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Baldvin Bjarnason settur kennari við barnaskóla Akureyrar um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Bergþór Gisli Úlfarsson, Kristján Guðmundsson og Theódór Kristjáns- 
son settir kennarar við barnaskólann á Selfossi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að 
telja. 

S. d. var Guðrún Jóhannesdóttir sett kennari við barna- og gagnfræðaskólann í 
Vestmannaeyjum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingimar Elíasson settur skólastjóri við heimavistarbarnaskólann að 
Klúku, Kaldrananesskólahverfi, Strand., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jóhanna Benny Sigurðardóttir sett kennari við Húsmæðrakennara- 
skóla Íslands um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

26. sept. 1962 var Elísabet S. Hannesdóttir sett kennari við barnaskóla Hafnar- 
fjarðar um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jón Þórir Jónsson settur skólastjóri og Björn Daníelsson settur kennari 
við heimavistarbarnaskólann að Húsabakka, Svarfaðardalsskólahverfi, um eins árs 
skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Hanna Kjeld skipuð matreiðslukennari við Flensborgarskólann í Hafnar- 
firði frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Aðalheiður R. Gunnlaugsdóttir sett kennari við barnaskóla Seltjarnar- 
nesskólahverfis, Mýrarhúsaskólann, um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

27. september 1962 var gefið út leyfisbréf handa Einari Helgasyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í efnaskipta- og hormónasjúkdómum innan lyf- 
læknisfræðinnar. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Lárussyni, cand. med. & chir., til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa sama til þess að mega starfa sem sérfræð-. 
ingur í lyflæknisfræði með sérstöku tilliti til efnaskiptasjúkdóma. 

1. október 1962 var Ólafur Þ. Þórðarson settur kennari við heimavistarbarna- 
skólann að Reykholti í Biskupstungum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar settir við sagnfræðaskólann á Ísafirði um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Guðmundur Jónsson, Eyvindur Eiríksson, Jón K. 
Magnússon og Guðfinnur Magnússon. 

S. d. var Rósa Björk Þorbjarnardóttir sett skólastjóri við barnaskóla Eyja- 
skólahverfis frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. i 

S. d. var Vigdís Jónsdóttir skipuð skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla Íslands 
frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar settir við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs 
skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Sigríður Vilhjálmsdóttir, Guðrún Lárusdóttir, Hólm- 
fríður Jakobsdóttir, Ólafur Unnsteinsson, Theódóra G. Emilsdóttir, Edda Benjamins- 
son, Björn Loftsson, Sigurður P. Gíslason, Sæunn Magnúsdóttir, Birna Eggertsdóttir, 
Þorgerður Bergmundsdóttir og Guðrún Svava Bjarnadóttir. 

2. okt. 1962 var Oddný Guðmundsdóttir sett kennari við farskóla Skógarstrandar- 
skólahverfis um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

„ S.d. var Gunnar L. Jóhannsson settur kennari við barna- og unglingaskólann í 
Ólafsfirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Sigríður Soffía Sandholt skipuð kennari við skóla Ísaks Jónssonar frá 
1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar settir við skóla gsagnfræðastigsins í Reykjavík um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Haukur Ágústsson, Björgvin Einarsson, 
Hörður Þ. Guðmundsson, Einar Siggeirsson, Hans Christiansen og Hjörtur Jónasson. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Eggerti Brekkan, cand. med. & chir., til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
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S. d. var Vigfús Magnússon, cand. med. & chir., settur til þess að vera héraðs- 

læknir í Víkurlæknishéraði frá 1. október 1962 til 1. okt. 1963. 

3. okt. 1962 var Vilborg Kolbeinsdóttir sett kennari við heimavistarbarnaskólann 

að Ljósafossi í Grímsnesi, Árn., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Kristinn G. Jóhannsson settur kennari við unglingaskólann í Ólafsfirði 

um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Iðunn G. Gísladóttir sett kennari við barna- og unglingaskólann í Sand- 

gerði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Jón Einarsson settur kennari við farskóla Engihlíðar- og Vindhælis- 

skólahverfi, A.-Hún., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Erla Jónasdóttir sett kennari við barnaskólann í Egilsstaðaskólahverfi 

um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Hreinn Ketilsson settur skólatjóri barnaskóla Svalbarðsstrandarskóla- 

hverfis, S.-Þing, um eins árs skeið frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. voru Eiríkur Jónsson og Aðalsteinn Þ. Vestmann settir kennarar við barna- 

skólann á Akureyri um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Margrét Sveinsdóttir, sálfræðingur, sett kennari við barnaheimilið að 

Sólheimum um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. voru Guðmundur Sigmundsson og Helga S. Ólafsdóttir sett kennarar við 

barna- og unglingaskólann í Bolungarvík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Gísli H. Guðlaugsson settur kennari við iðnskólann á Akureyri um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Jóhannes Þ. Hermannsson settur kennari við barnaskólann á Hjalteyri, 

Arnarnesskólahverfi, Eyjafirði, um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Pálína Snorradóttir og Hrafnhildur Jónsdóttir settar kennarar við 

barnaskólann á Ísafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Guðrún Þórðardóttir sett kennari við héraðsskólann að Laugum um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
4. október 1962 var Árni Sigurðsson settur skólastjóri við heimavistarbarna- 

skóla Núpasveitarskólahverfis um eins árs skeið frá Í. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Kristrún Ásgrímsdóttir sett kennari við barna- og gagnfræðaskólann 

á Akranesi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Magnús Kristjánsson settur kennari við barna- og unglingaskólann í 

Vík í Mýrdal um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Sigurður I. Ólafsson settur kennari við héraðsskólann að Núpi í Dýra- 

firði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Eiríkur Kristinsson settur kennari við unglingaskólann í Höfðakaup- 

stað um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Margrét Ívarsdóttir sett kennari við farskólann í Seyðisfjarðarskóla- 

hverfi frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 
S. d. var Sigurlaug Björnsdóttir sett kennari við farskólann í Mýraskólahverfi, 

A.-Skaft., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Gunnlaugur Finnsson settur kennari við unglingaskólann á Flateyri 

um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru María Magnúsdóttir og Sveinn S. Ingólfsson sett kennarar við barna- 
og unglingaskólann í Höfðakaupstað á Skagaströnd um eins árs skeið frá 1. sept. 

1962 að telja. 
S. d. var Jökull Sigurðsson settur kennari við Alþýðuskólann að Eiðum um eins 

árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Ólafur B. Theodórs settur kennari við unglingaskólann að Búðum í 

Fáskrúðsfirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Snorri Þór Jóhannesson settur kennari við unglingaskólann í Ytri- 
Njarðvík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Steinar Lúðvíksson settur kennari við gagnfræðaskólann í Kópavogi 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jón S. Pálsson skipaður kennari við unglingaskólann í Höfðakaupstað 
frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Flosi Jónsson settur farkennari í Skilmannaskólahverfi, Borg., um 
eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Kjartan Eggertsson settur kennari við farskólann í Klofningsskólahverfi, 
Dal., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ólafur Eggertsson settur skólastjóri heimavistarbarnaskóla Svalbarðs- 
strandarskólahverfis um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Arnald Árnason settur kennari við héraðsskólann að Skógum um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Skúlína Stefánsdóttir sett til að annast kennslu lamaðra og fatlaðra 
barna við æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra um eins árs skeið frá 1. 
sept. 1962 að telja. 

5. okt. 1962 voru Magnús H. Ólafsson og Sólveig Kristjánsdóttir sett kennarar 
við héraðsskólann að Reykjum, Hrútafirði, um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jóhanna Sigursveinsdóttir sett skólastjóri við barnaskólann í Litla- 
Hvammi í Mýrdal um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Skúli B. Ágústsson settur kennari við iðnskólann á Selfossi um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. j 

S. d. var Eiríkur Jónsson settur kennari við Kennaraskóla Íslands um eins árs 
skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

6. október 1962 var Haukur S. Magnússon settur til þess frá 1. nóvember n. k. 
að telja að gegna Bakkagerðishéraði, ásamt sínu eigin héraði, fyrst um sinn, unz 
öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var steðfest ráðning Ólafs Hauks Ólafssonar, cand. med. & chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Eskifjarðarhéraði í sumarorlofi hans frá 6. okt. 
til 6. nóvember 1962. 

S. d. var Regina Guðlaugsdóttir sett kennari við gagnfræða- og barna- 
skólann á Siglufirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jón Ó. Ólafsson settur skólastjóri og Jóhann Jónsson settur kennari 
við barna- og unglingaskólann að Gerðum í Garði um eins árs skeið frá 1. sept. 
1962 að telja. 

8. okt. 1962 var Rafn Sigurbjörnsson settur kennari við barnaskóla Skagaskóla- 
hverfis, A.-Hún., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var dr. Broddi Jóhannesson, skólastjóri, skipaður formaður byggingar- 
nefndar Kennaraskóla Íslands, þar sem Freysteinn Gunnarsson fv. skólastjóri hafði 
verið leystur frá formennsku nefndarinnar, skv. eigin ósk. 

S. d. var Gaston Thorn skipaður til þess að vera aðalræðismaður Íslands i 
Luxemborg. 

S. d. var Steingrímur Þorsteinsson settur kennari við unglingaskólann á Dalvík 
frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Árni Pétursson, Guðmundur H. Vigfússon og Þórey Guðmundsdóttir 
sett kennarar við gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum um eins árs skeið frá 1. sept. 
1962 að telja. 

S. d. var Friðjón Júlíusson settur skólastjóri við barnaskóla Vestur-Eyjafjalla- 
skólahvertis, Rang., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Björn Ólafur Pálsson settur skólastjóri barnaskólans að Höfnum, Gull., 

um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Sigurbjörg H. Jóhannsdóttir sett kennari við miðskólann í Stykkis- 

hólmi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Jónína Guðjónsdóttir sett kennari við barnaskóla Keflavíkur um eins 

árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

9. október 1962 var staðfest ráðning Jóns Aðalsteinssonar, cand. med. & chir., 

sem aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Kleppjárnsreykjahéraði fyrst um sinn í októ- 

ber og nóvember 1962. 
S. d. var staðfest ráðning Högna Björnssonar, læknis, sem aðstoðarlæknis hér- 

aðslæknisins í Hveragerði frá 15. október til 15. nóvember 1962. 

10. okt. 1962 voru Guðleifur Guðmundsson og Sighvatur Birgir Emilsson settir 

kennarar við barnaskóla Kópavogs um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ásdís Þorgrímsdóttir sett kennari við barnaskóla Ólafsvíkur um eins 

árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Lilja Sveinsdóttir sett kennari við farskólann í Miðdalaskólahverfi um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

208. d. var Gígja Hermannsdóttir sett kennari við gagnfræða- og barnaskólann á 

Ísafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Þórður Loftsson settur kennari við barnaskólann að Hellu, Rang., um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Níels Bjarnason settur kennari við héraðsskólann að Reykjanesi um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Hreinn Ragnarsson og Snæbjörn Einarsson settir kennarar við barna- 

og unglingaskólann á Raufarhöfn um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Sigríður Sigurðardóttir og Erlingur Steinsson sett kennarar við barna- 

og unglingaskólann á Stokkseyri um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

11. okt. 1962 voru Björn Svavarsson, Helga Bjarnadóttir og Sigurlaug Sveins- 

dóttir sett kennarar við barna- og unglingaskólann á Patreksfirði um eins árs skeið 

frá 1. sept. 1962 að telja. 
S. d. var Hermann Guðmundsson settur kennari við barna- og unglingaskólann 

á Djúpavogi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

12. október 1962 var Jóhannes Sigmundsson settur kennari við heimavistar- 

barnaskólann að Flúðum í Hrunamannaskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 

að telja. 
S. d. var Aðalgeir Aðalsteinsson settur kennari við barnaskóla Hrafnagilsskóla- 

hverfis í Eyjafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

Ss. d. var Jakob Pétursson settur skólastjóri við barnaskóla Flateyjarskóla- 

hverfis, A.-Barð., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Guðríður Friðgeirsdóttir sett kennari við barnaskóla Stöðvarfjarðar um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. voru Eyjólfur Þ. Jónsson, Ingvar Guðmundsson, Pálmi E. Vilhelmsson og 

Sigurður E. Þorkelsson settir kennarar við gagnfræðaskólann í Keflavík um eins 

árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

15. okt. 1962 var Björn Bl. Kristjánsson skipaður kennari við barna- og unglinga- 

skólann á Blönduósi frá 1. sept. 1962 að telja. 

s. d. var Jónas R. Jónsson settur skólastjóri og Tryggvi Karlsson settur kenn- 

ari við barnaskólann á Hvammstanga um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

Ss. d. var Edda B. Jónsdóttir sett kennari við barnaskóla Selfoss um eins árs 

skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 
Ss. d. var Heimir Kristinsson settur skólastjóri við barnaskóla Hrísevjar um 

eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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inn fremur var Bjarni Kristjånsson settur kennari vid sama skåla frå sama 
a að telja. 

. d. voru eftirtalin skipuð í skólanefnd Hjúkrunarskóla Íslands um fjögurra 
ára skeið frá 1. sept. 1962 að telja: Dr. Sigurður Sigurðsson, landlæknir, sem jafn- 
framt er formaður nefndarinnar, Sigr íður Bachmann, forstöðukona Landsspítalans, 

Sigríður Eiríksdóttir, hjúkrunarkona, samkvæmt tilnefningu Hjúkrunarfélags Ís- 
lands, dr. Óskar Þórðarson, yfirlæknir, samkvæmt tillögu Læknafélags Íslands, og 
Helgi Elíasson, fræðslumálastjóri, skipaður af menntamálaráðuneytinu án tilnefn- 
ingar. 

18. október 1962 var Þórarni Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Jóhanni Þórðarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 
aðsdómi. 

S. d. var Hákoni Heimi Kristjónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Ingva Ingvarssyni, sendiráðsritara við sendiráðið í Washington, veitt 
viðurkenning til þess jafnframt að vera ræðismaður Íslands í Washington D.C. 

19. október 1962 var Ernst Dreyer-Eimbeke veitt viðurkenning sem ólaunaður 

aðalræðismaður Íslands í Hamborg. 

S. d. var Eyjólfur Magnússon settur kennari við barna- og unglingaskólann í 
Hveragerði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Þórarinn Magnússon settur kennari við farskólann í Leiðvallarskóla- 
hverfi, V.-Skaft frá 1. sept. 1962 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Karvel S. I. Pálmason settur kennari við barna- og unglingaskólann 
í Bolungarvík um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Magnús Stefánsson settur kennari við heimavistarbarnaskólann að 
Eiðum, S.-Múl., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ari Guðmundsson settur kennari við barna- og unglingaskólann á 
Reyðarfirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

20. október 1962 var gefið út leyfisbréf handa Þorvaldi Ara Arasyni, héraðsdóms- 
lögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

22. október 1962 var Haukur Magnússon settur kennari við farskólann í Sveins- 
staðaskólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Bjarni H. Ansnes settur skólastjóri við barna- og unglingaskólann á 
Hellissandi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Hafsteinn Einarsson og Ragnar Ágústsson settir kennarar við sama 
skóla frá sama tíma að telja um eins árs skeið. 

S. d. voru Árni Berg Sigurbjörnsson og Kristín Pétursdóttir sett kennarar við 
barna- og unglingaskólann á Bíldudal um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Ingólfur Þórarinsson settur skólastjóri við barna- og unglingaskólann 
á Bíldudal um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. afhenti Hans G. Andersen forseta Ítalíu trúnaðarbréf sitt sem ambassador 
á Ítalíu, með búsetu í Stokkhólmi. 

23. október 1962 afhenti Magnús V. Magnússon forseta Sviss trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra í Sviss, með búsetu í Bonn. 

25. okt. 1962 var Magnús Gestsson settur kennari við farskólann í Rauðasands- 
skólahverfi um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Anton V. Jóhannsson og Sigurgeir Magnússon settir kennarar við 
barna- og unglingaskólann á Vopnafirði um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Arnar Geirdals Gíslason settur kennari við vistheimilið í Breiðuvík 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja.
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S. d. var Trausti Sveinsson settur kennari við barnaskólann í Grafarnesi um eins 
árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Sveinbjörn Magnússon settur skólastjóri við barnaskólann í Súðavík, 
um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

S. d. var Margrét Guðmundsdóttir sett kennari við farskóla Fljótsdalsskóla- 
hverfis um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 að telja. 

26. okt. 1962 var Kristmundur Jóhannesson settur skólastjóri við barnaskólann 
í Arnardals- og Skutulsfjarðarskólahverfi, N.-Ís., um eins árs skeið frá 1. sept. 1962 

að telja. 
S. d. var dr. Einar Ólafur Sveinsson skipaður forstöðumaður Handritastofnunar 

Íslands frá 1. nóvember 1962 að telja. Forstöðumaðurinn skal jafnframt vera prófessor 
í heimspekideild Háskóla Íslands með takmarkaðri kennsluskyldu. 

Frá sama degi var dr. Einari Ólafi veitt lausn frá prófessorsembætti því, er 
hann hefur gengt í heimspekideild. . 

28. október 1962 var Niels Christensen skipaður til þess að vera ræðismaður Ís- 
lands í Álborg. 

29. október 1962 voru eftirtaldir menn skipaðir í stjórn Lánasjóðs íslenzkra náms- 
manna til eins árs: Þórir Bergsson, tryggingarfræðingur, samkv. tilnefningu Sam- 
bands íslenzkra stúdenta erlendis, og Hörður Einarsson, stud. jur., samkv. tilnefn- 
ingu stúdentaráðs Háskóla Íslands. Varamenn: Páll Theódórsson, eðlisfræðingur, 
og Gísli Auðunsson stud med. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir í úthlutunarnefnd Lánadeildar stúdenta við 
Háskóla Íslands: Hörður Einarsson, stud. jur. og Sigurgeir Steingrímsson, stud. 
odont. Varamenn: Brynjólfur Gíslason, stud. theol., og Gísli Auðunsson, stud. med. 

30. október var gefið út leyfisbréf handa Gunnari M. Guðmundssyni, héraðsdóms- 
lögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

1. nóvember 1962 var setning Vals Júlíussonar, cand. med. & chir., setts héraðs- 
læknis í Seyðisfjarðarhéraði, framlengd frá 1. nóvember 1962 og þangað til öðru- 
vísi verður ákveðið. . 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Páli Ásgeirssyni, cand. med. & chir., til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Stefáni Bogasyni, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Hauki Þórðarsyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í orkulækningum (nuddlækningum). 

2. nóvember 1962 afhenti Hans G Andersen forseta Ísraels trúnaðarbréf sitt 
sem ambassador Íslands í Ísrael, með búsetu í Stokkhólmi. 

3. nóvember 1962 var Páll A. Pálsson, yfirdýralæknir, skipaður formaður bygg- 
ingarnefndar Tilraunastöðvar háskólans í meinafræði að Keldum í stað Halldórs 
Grímssonar, efnafræðings, sem óskaði eftir að vera leystur frá formannsstarfi í 
nefndinni. 

Jafnframt var Guðmundur Gíslason, læknir skipaður í nefndina, en aðrir 
nefndarmenn eru dr. med. Snorri Hallgrímsson, prófessor, og Ólafur Tómasson, 
verkfræðingur. 

S. d. var gefið út leyfirsbréf handa Hallgrími Dalberg, héraðsdómslögmanni, 
til málflutnings við Hæstarétt. 

5. nóvember 1962 var Gestur Ólafsson, bifreiðaeftirlitsmaður, skipaður yfir- 
eftirlitsmaður við bifreiðaeftirlit ríkisins frá 1. nóvember 1962 að telja. 

9. nóvember 1962 var Jónas Sigurðsson, stýrimannaskólakennari, skipaður 
skólastjóri Stýrimannaskólans í Reykjavík frá og með 1. s. m. að telja. 

Hallgrímur Dalberg, hrl., hefur verið skipaður deildarstjóri í félagsmálaráðu- 
neytinu frá 10. nóvember 1962 að telja.
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13. nóvember 1962 afhenti Pétur Thorsteinsson Belgíukonungi trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Íslands í Belgíu með búsetu í París. 

Þórhallur Ásgeirsson hefur aftur tekið við starfi ráðuneytisstjóra í viðskipta- 
málaráðuneytinu frá 1. desember 1962 að telja. 

8. nóvember 1962 var Gunnari Björnssyni veitt viðurkenning sem ræðismaður 
Íslands í Kaupmannahöfn. 

14. nóvember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Gunnlaugi Þórðarsyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

15. nóvember 1962 var Árni Stefánsson skipaður skólastjóri við barna- og ung- 
lingaskólann í Höfn í Hornafirði frá 1. september 1962 að telja, og Kristin Gísla- 
dóttir skipuð kennari við sama skóla frá sama tíma að telja. 

S. d. var Karólína Jónsdóttir sett skólastjóri við heimavistarbarnaskólann í 
Öxarfjarðarskólahverfi, N.-Þing., um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. var Elís Þórarinsson settur kennari við farskóla Geithellnaskólahverfis, 

S.-Múl., og Sigurður Jósefsson settur kennari við barnaskóla Saurbæjarskólahverfis, 
Eyjafirði, um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

16. nóvember 1962 var sr. Árni Sigurðsson skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Norðfjarðarprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 1. nóvember 1962 
að telja. 

19. nóvember 1962 var Kristjana Samúelsdóttir sett kennari við Húsmæðra- 
skólann á Ísafirði um eins árs skeið frá 1. september 1962 að telja. 

S. d. voru Guðfinna Dóra Ólafsdóttir og Margrét Jakobsdóttir Líndal settar 
kennarar við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs skeið frá 1. september 1962 að 
telja. 

21. nóvember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Agnari Gústafssyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

23. nóvember 1962 afhenti Magnús V. Magnússon forseta Sviss trúnaðarbréf 
sitt sem sendiherra í Sviss með búsetu í Bonn. 

23. nóvember 1962 var Þór Heimir Vilhjálmsson, settur borgardómari, og 
Kristján Jónsson, bæjarfógetafulltrúi á Akureyri, skipaðir til þess að vera borgar- 
dómarar í Reykjavík frá 1. janúar 1963 að telja. 

26. nóvember 1962 var Sigursteinn Guðmundsson, læknir, skipaður til þess að 

vera héraðslæknir í Blönduóshéraði frá 10. desember 1962. 
27. nóvember 1962 voru eftirgreindir menn skipaðir í stjórnarnefnd Handrita- 

stofnunar Íslands: Dr. Einar Ól. Sveinsson, forstöðumaður Handritastofnunarinnar, 
formaður, dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður, Stefán Pétursson, þjóðskjalavörð- 
ur, dr. Finnur Sigmundsson, landsbókavörður, sem allir eiga sæti í nefndinni skv. 
stöðu sinni, Ármann Snævarr, háskólarektor, dr. Halldór Halldórsson, prófessor, 
og dr. Hreinn Benediktsson, prófessor, sem háskólaráð hefur kjörið í nefndina. 
Starfstímabil nefndarinnar er fjögur ár frá 27. nóvember 1962 að telja. 

Eftirfarandi menn hafa verið skipaðir í samninganefnd um viðskiptamál við 
Sovétríkin: Dr. Oddur Guðjónsson, ráðuneytisstjóri, sem formaður nefndarinnar, 
Agnar Kl. Jónsson, ráðuneytisstjóri, Davíð Ólafsson, fiskimálastjóri, Björn Tryggva- 
son, skrifstofustjóri, Pétur Pétursson, forstjóri, Halldór Jakobsson, framkvæmda- 
stjóri. Ritari nefndarinnar er Yngvi Ólafsson, deildarstjóri. 

1. desember 1962 var Guðjón Sigurkarlsson, cand. med. & chir., settur til þess 
að vera héraðslæknir í Súðavíkurhéraði frá 1. nóvember 1962 og þangað til öðru- 
vísi verður ákveðið. 

3. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Blöndal Bjarnasyni, 
lækni, til þess að mega starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Hannesi Finnbogasyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í handlækningum.
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S. d. var gefið út leyfisbréf handa Henrik Linnet til þess að mega starfa sem 
sérfræðingur í geislalækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Ólafssyni, cand. med. & chir., til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

4. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Jósefi Ólafssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 

5. "desember 1962 var Árna Siemsen, aðalræðismanni, veitt viðurkenning þýzku 
ríkisstjórnarinnar til þess að vera ræðismaður Íslands í Liibeck. 

7. desember 1962 var dr. Oddur Guðjónsson, hagfræðingur, skipaður til þess 
að vera viðskiptaráðunautur ríkisstjórnarinnar frá 1. desember að telja. 

11. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Hauki Ólafssyni, cand. 
med. & chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Gunnari Guðmundssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í geðsjúkdómum. 

14. desember 1962 var Gunnari Sæmundssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til mál- 
flutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Jóni Thors, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Jóhannesi L. L. Helgasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Ragnari Aðalsteinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
17. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Sigurðssyni, cand. med. 

& chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Hrafnkeli Helgasyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa David Davíðssyni, prófessor, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í meinefnafræði. 
S. d. var Richard Thors, forstjóri, og Jón G. Maríasson, bankastjóri, endur- 

skipaðir í orðunefnd, og Þórarinn Björnsson, skólameistari, varamaður í orðunefnd. 
18. desember 1962 afhenti Pétur Thorsteinsson trúnaðarbréf sitt til þess að vera 

ambassador Íslands í Luxemborg. 
19. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Friðleifi Stefánssyni til þess að 

mega stunda tannlækningar hér á landi. 
23. desember 1962 var Sigurður Sigurðsson, læknir, skipaður til þess að vera 

héraðslæknir í Siglufjarðarhéraði frá 18. desember 1962 að telja. 
27. desember 1962 var Sigmundur Magnússon, læknir, skipaður dósent í blóð- 

sjúkdómafræði og blóðsjúkdómarannsóknum við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. 
desember 1962 að telja. 

S. d. var Valtýr Bjarnason, læknir, skipaður dósent í svæfingum og deyfingum 
við læknadeild háskólans frá sama tíma að telja. 

31. desember 1962 var gefið út leyfisbréf handa Halldóri Arinbjarnar, lækni, 
til þess að mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Rögnvaldi Þorleifssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Ólafssyni, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í lyflæknisfræði. 

S. d. var gefið út leyfisbrét handa Magnúsi Ásmundssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum.
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SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

4. janúar 1962 var Sveini B. Valfells veitt bráðabirgðaviðurkenning sem aðal- 
ræðismaður Tyrklands í Reykjavík. 

13. febrúar 1962 afhenti Joseph Louis Fugéne Couillard forseta Íslands trúnaðar- 
bréf sitt sem ambassador Kanada á Íslandi með búsetu í Osló. 

23. marz 1962 afhenti Jean Strauss forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Frakka á Íslandi. . 

11. apríl 1962 afhenti E. B. Boothby forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Stóra-Bretlands á Íslandi. 

Samkvæmt tilkynningu danska sendiráðsins hefur Elíasi Jóni Pálssyni, að eigin 
ósk, verið veitt lausn frá störfum sem vararæðismaður Danmerkur á Íslandi. 

26. apríl 1962 var Sveini B. Valfells veitt viðurkenning sem aðalræðismaður 
Tyrklands í Reykjavík. . 

27. apríl 1962 afhenti August Herman von Hartmansdorff forseta Íslands trún- 
aðarbréf sitt sem ambassador Svía á Íslandi. 

1. júní 1962 var Pétri Blöndal veitt bráðabirgðaviðurkenning sem ólaunaður 
ræðismaður Sambandslýðveldisins Þýzkalands með búsetu á Seyðisfirði, en umdæmi 
vararæðismannsins er Norður-Múlasýsla, Suður-Múlasýsla og Austur-Skaftafellssýsla. 

14. júní 1962 var Jóni Karlssyni veitt viðurkenning til þess að vera vararæðis- 
maður fyrir Danmörku í Neskaupstað. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu hefur Bjarne Börde, ambassador, 
verið hinn 21. júní 1962 veitt orlof vegna veikinda og gegnir Knut Taraldset, sendi- 
ráðsritari, störfum sem Chargé d'affaires a. i. fyrst um sinn. 

23. júní 1962 afhenti Alexandru Lazareanu, sendiherra Rúmeníu, forseta Íslands 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Rúmeníu á Íslandi með búsetu í London. 
28. júní 1962 var Pétri Blöndal veitt viðurkenning sem vararæðismaður Sam- 

bandslýðveldisins Þýzkalands á Seyðisfirði með Norður-Múlasýslu, Suður-Múlasýslu 
og Austur-Skaftafellssýslu sem umdæmi. 

29. júní 1962 afhenti Louis Delhaye forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 
herra Belgíu á Íslandi með búsetu í Osló. 

8. september 1962 var Einari Bergi Ingvarssyni veitt viðurkenning til þess að vera 
vararæðismaður fyrir Danmörku á Ísafirði. 

29. september 1962 var Evelyn Basil Boothby, ambassador, veitt viðurkenning til 
þess jafnframt að vera aðalræðismaður fyrir Stóra-Bretland í Reykjavík. 

9. október 1962 var Kristjáni G. Gíslasyni veitt bráðabirgðaviðurkenning til þess 
að vera belgískur ræðismaður í Reykjavík í stað Gunnars Guðjónssonar, sem látið 
hefur af störfum. 

12. október 1962 var Árna Kristjánssyni veitt viðurkenning sem ræðismaður 
fyrir Holland í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu brezka sendiráðsins hefur Kit Kenney látið af störfum 
sem sendiráðsritari við sendiráðið. 

17. október 1962 afhenti Silvio Daneo, ambassador Ítalíu, forseta Íslands trún- 
aðarbréf sitt á Bessastöðum. 

Samkvæmt tilkynningu norska sendiráðsins hefur Knut Taraldset verið skip- 
aður 2. sendiráðsritari við sendiráðið í stað Finn Sandberg, 1. sendiráðsritara, sem lét 
af störfum í nóvember 1961. 

2. nóvember 1962 var Kristjáni G. Gíslasyni veitt viðurkenning sem ræðismaður 
Belgíu í Reykjavík í stað Gunnars Guðjónssonar, er látið hefur af því starfi. 
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28. nóvember afhenti ambassador Ísraels, Moshe Bitan, forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem ambassador Ísraels á Íslandi með búsetu í Stokkhólmi. . 

29. nóvember afhenti sendiherra Tékkóslóvakíu, dr. A. Voltr, forseta Íslands 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Tékkóslóvakíu á Íslandi með búsetu í Stokkhólmi. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands hefur sæmt eftirfarandi menn heiðursmerkjum hinnar íslenzku 
fálkaorðu á árinu 1962: 

I. Íslendingar. 
1. janúar: 

Gunnlaugur Halldórsson, arkitekt, Reykjavík, riddarakross, 

Þorvaldur Guðmundsson, veitingamaður, Reykjavík, riddarakross, 
Metúsalem J. Kjerúlf, bóndi, Hrafnkelsstöðum, riddarakross, 

Kristján Kristjánsson, fv. hafnsögum., Ísafirði, riddarakross, 

Andrés Hafliðason, kaupm., Siglufirði, riddarakross, 

Benedikt Ögmundsson, skipstjóri, Hafnarfirði, riddarakross, 
Haraldur Á. Sigurðsson, leikari, Reykjavík, riddarakross. 

27. marz: 
Albert Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross, 
Sigurður Árnason, fulltrúi, Reykjavík, riddarakross. 

17. juni: 
Eiríkur Kristófersson, skipherra, Reykjavík, stórriddarakross, 
Séra Benjamín Kristjánsson, Syðra-Laugalandi, riddarakross, 
Gísli Þórðarson, bóndi og hreppstjóri, Mýrdal, riddarakross, 
Halldór H. Jónsson, arkitekt, Reykjavík, riddarakross, 
Jón Pálsson, fv. héraðsdýralæknir, Selfossi, riddarakross, 
Karl ÁA. Torfason, aðalbókari, Reykjavík, riddarakross, 
Sesselja Eldjárn, frk., Akureyri, riddarakross, 
Steindór Björnsson, fv. efnisvörður, riddarakross. 

3. ágúst: 
Lúðvík Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross, 

Hallsteinn Hinriksson, fimleikakennari, Hafnarfirði, riddarakross. 

15. október: 
Kjartan Jóhannesson, organleikari, Stóra-Núpi, riddarakross, 

Guðmundur H. Guðmundsson, bræðslumaður, Reykjavík, riddarakross. 

5. desember: 
Gunnar Thoroddsen, ráðherra, Reykjavík, stjarna stórriddara. 
Árni Tryggvason, forseti Hæstaréttar, Reykjavík, stjarna stórriddara, 
Árni Siemsen, aðalræðismaður, Libeck, stórriddarakross, 

Egill Guttormsson, stórkaupmaður, Reykjavík, riddarakross, 
Eiríkur Ormsson, rafvirkjameistari, Reykjavík, riddarakross, 
Jón G. Sólnes, bankastjóri, Akureyri, riddarakross, 
Kristján Guðlaugsson, hæstaréttarlögmaður, Reykjavík, riddarakross, 
Sigurður Stefánsson, vígslubiskup, Möðruvöllum, riddarakross.
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II. Erlendir rikisborgarar. 
januar: i 
J. Hurtado Miralles, rædismadur Islands i Valencia, riddarakross. 

februar: 

Bent A. Koch, ritstjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

- MarzZ: 

Jean Brionval, franskur ambassador, stórkross. 

„ marz: 

Sigþóra Cassidy, frú, Brooklyn, Mass., U. S. A., riddarakross, 
Marie Ellingsen, frú, Reykjavík, riddarakross. 

april: 

Nikolai Schei, fylkismaður, Hermannsverk, Noregi, stórriddarakross m. stjörnu, 

Aksel Hovland, oddviti, Fjalar, Noregi, riddarakross. 

júní: 

Anders Jahre, útgerðarmaður, Sandefjord, stjarna stórriddara. 

ágúst: 

Tönnes Andenæs, forstjóri Universitetsforlaget, Oslo, riddarakross, 
Sigvard Malmberg, forstjóri. Stokkhólmi, riddarakross, 

Frank W. C. Pitt, ræðismaður Íslands, Bristol, riddarakross, 
J. A. F. Romero, spænskur sendikennari, riddarakross. 

september: 

Stephan Hurwitz, próf. dr. jur., umboðsm., Kaupmannahöfn, stjarna stórriddara. 

september: 

Poul Reumert, leikstjóri, Kaupmannahöfn, stórkross. 

september: 
Eugene Vinke, aðalræðismaður Íslands, Amsterdam, stórriddarakross, 
Hans Fredrik Wirstad, próf. rektor, Osló, stórriddarakross, 
Holger Ehlers, próf., yfirlæknir, Kaupmannahöfn, stórriddarakross, 
Robin F. Hauston, aðalræðismaður Íslands, Buenos Aires, riddarakross, 
Jens Ege, danskur sendiráðsritari, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

október: 
Eugene Schaus, utanríkisráðherra, Luxembourg, stórkross. 

nóvember: 
Charles Henry Thomas, forstjóri, London, riddarakross. 

nóvember: 
Carl Sæmundsen, stórkaupmaður, Kaupmannahöfn, riddarakross.
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EINKALEYFI 

Hinn 27. marz 1962 var Hazletine Corporation, Washington, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 475, Htarsjónvarpsviðtæki. 

Hinn 27. marz 1962 var Aktiebolaget Átvitabergs Butiksinredningar, Stokk- 
hólmi, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 476, á legum fyrir lárétt eða lóðrétt opnan- 
lega glugga. 

Hinn 30. marz 1962 var Arne Sjöström, verksmiðjueiganda, Gávle, Svíþjóð, 
veitt einkaleyfi nr. 477, á plötu, útbúinni með samsíða okum og grópum. 

Hinn 31. marz 1962 var Société des Usines Chimique Rhone-Poulenc, París, 

Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 478, á aðferð til framleiðslu á esterum úr spiramycin. 
Hinn 9. maí 1962 var VEB Volkswerft, Stralsund, Austur-Þýzkalandi, veitt einka- 

leyfi nr. 479, á reknetaveiðiútbúnaði fyrir skútabyggð veiðiskip. 
Hinn 9. maí 1962 var Hans Beckmann, Hamborg, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi 

nr. 480, á aðferð til þess að halda fiski ferskum. 
Hinn 19. júlí 1962 var VEB Volkswerft, Stralsund, Austur-Þýzkalandi, veitt 

einkaleyfi nr. 481, á fiskiskipi. 
Hinn 16. júlí 1962 var Almánna svenska Aktiebolaget, Vesterás, Svíþjóð, veitt 

einkaleyfi nr. 482, á aðferð til hitabreytinga lofttegunda. 
Hinn 16. júlí 1962 var Commissariat a PEnergie Atomique Administration 

d'Etat francaise, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 483, á endurbótum gerðum 

á aðferðum og ráðstöfunum til aukningar á ísótópainnihaldi. 
Hinn 19. júlí 1962 var Commissariat a Energie Atomique, París, Frakklandi, 

veitt einkaleyfi nr. 484, á endurbótum varðandi kjarnaofn. 
Hinn 19. júlí 1962 var Commissariat a MEnergie Atomique, París, Frakklandi, 

veitt einkaleyfi nr. 485, á reglu um það, hversu reikna skuli út hlífar gegn kjarn- 
orkugeislum. 

Hinn 19. júlí 1962 var Ole Kloster og Paul Kloster, vegksmiðjueigendum, 
Stavanger, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 486, á fiskflökunarvél. 

Hinn 16. júlí 1962 var Commissariat a PEnergie Atomique Administration 
d'Etat Francaise, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 487, á fullkomnum að- 

ferðum og ráðstöfunum til aukningar á ísótópainnihaldi. 
Hinn 16. júlí 1962 var N. V. Koninklike Nederlandche Zoutindustrie, Hengelo, 

Hollandi, veitt einkaleyfi nr. 488, á aðferð til framleiðslu á venjulegu salti við upp- 
sufun upplausna. 

Hinn 16. júlí 1962 var Libbey-Owens-Ford Glas Company, Ohio, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 489, á lofttæmingaropi á tveimur eða fleiri 
samtengdum glerþynnum. 

Hinn 20. ágúst 1962 var Jerome S. Spevack, New York, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 490, á ísótópumögnunarkerfi. 
Hinn 14. september 1962 var A/S Lumino Feed Company, Kaupmannahöfn, 

Danmörku, veitt einkaleyfi nr. 491, á aðferð til vinnslu á olíuauðugum dýraefnum, 
svo sem fiski og fiskúrgangi. 

Hinn 14. september 1962 var American Cyanamid Company, New York, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 492, á aðferð til að framleiða 5 a (11 a) 

dehydrotetracyclines og 4 epimera-sambönd þess. 
Hinn 14. september 1962 var American Cyanamid Company, New York, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 493, á aðferð til að framleiða efni, sem 
leidd eru af 6-Deoxytetracyclines.
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Hinn 19. október 1962 var Georg Emberland, Lilleström, Noregi, veitt einkaleyfi 
nr. 494, á sérstökum útbúnaði á opnanlegum glugga. 

Hinn 19. október 1962 var Georg Emberland, Lilleström, Noregi, veitt einkaleyfi 
nr. 496, á sérstakri gerð af hjörum. 

Hinn 10. október 1962 var Bristol-Myens Company, New York, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 496, á aðferð til að framleiða alkalimetal- 
hexametaphosphattetracyclinkomplex-samband. 

Hinn 25. október 1962 var „Shell“ Refining & Marketing Company, London, Engs- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 497, á eldsneyti fyrir mótora og efnasamsetningum til fram- 
leiðslu á slíku eldsneyti. 

Hinn 25. október 1962 var American Cyanamid Company, New York, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 498, á 7 o. s. frv. 11 a — Halogen — 
o. s. frv. 7, 11 a — Dihalogen — 6 — Desoxytetracyclin. . 

Hinn 6. nóvember 1962 var Jens Karl Tenfjord, verkfræðingi, Álesund, Noregi, 
veitt einkaleyfi nr. 499, á útbúnaði til vökvastýringar á styrisvélum í skipi. 

Hinn 6. nóvember 1962 var Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft, Chippis, 
Sviss, veitt einkaleyfi nr. 500, á sérstakri gerð undirstöðu fyrir rafgreiningarofn til 
framleiðslu á aluminium. 
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